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RESUMO: Nas condições de reservatório, os compostos mais pesados do óleo bruto 
encontram-se totalmente solubilizados. A medida que o fluido é explotado, devido à quebra do 
equilíbrio termodinâmico ocorrido pelo resfriamento e a despressurização, começa a surgir os 
cristais sólidos. Esses cristais são formados em sua grande maioria por parafinas e acabam por 
limitar a área de fluxo. O controle do processo de deposição resume-se a métodos consolidados. 
Dentre esses métodos, podemos dizer que o solvente químico ou fórmulas solubilizantes é 
bastante versátil, pois pode ser utilizado em conjunto com outros métodos seja ele preventivo 
ou corretivo, ou simplesmente de forma isolada, em tubulações de diâmetro e comprimento que 
causa a inviabilidade do uso de método por remoção mecânica e em poços de petróleo. Este 
trabalho objetivou a criação de um simulador de processo SIMSOLUDEP, onde fez uso de 
modelos matemáticos, baseado nos existentes na literatura para o processo de deposição. Esses 
modelos foram implementados em um ambiente de desenvolvimento, VBA (Visual Basic) for 
Excel® e uma interface gráfica foi criada para uma melhor interação usuário/programa. As 
rotinas implementadas no simulador foram testadas através de comparação com simuladores 
comerciais e dados experimentais. A fração molar obtida através do SIMSOLUDEP foi 
comparado Aos dados de Barbosa jr.et al (2007) e obteve uma boa concordância, O coeficiente 
de atividade obtido através do SIMSOLUDEP, quando comparado com o simulador de Bruce 
and Danny obteve um desvio padrão de 0,000107. Os dados obtidos através das rotinas de 
temperatura tanto em tubulação quanto em poço foram comparados aos resultados obtidos pelo 
Hysys V 3.0.1 (Build 4602, Hyprotech Ltd) e os resultados tiveram boas concordâncias estando 
a maior diferença do valor obtido com o valor calculado no escoamento em poço, 3,5% e a 
menor no escoamento turbulento em tubulação, 0,2%. Simulações para o processo de deposição 
e solubilização em tubulação e solubilização em poços foram realizadas e estão sendo 
apresentados nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Os resultados apresentados foram bastantes satisfatórios, 
onde no processo de deposição do SIMSOLUDEP conseguiu representar os dados 
experimentais com erro máximo de 3% em fluxo laminar e de 10% em fluxo turbulento, estando 
os fluxos com o erro médio na ordem de 1,5%. Nas simulações relacionadas a solubilização, 
os resultados conseguiram representar de forma satisfatória o esperado, tanto com relação ao 
perfil de temperatura, quanto ao perfil da espessura da parafina, onde conseguiu-se verificar 
que fluxo de menor cadeia carbônica, maior velocidade de fluxo, temperaturas de entrada mais 
elevada proporciona uma maior solubilização do depósito EXISTENTE. A elevada temperatura 
externa também favorece no processo de solubilização. 

Palavras-Chave: solubilização, deposição, parafina, equilíbrio sólido-líquido, modelagem, 

simulação. 
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ABSTRACT:Under the reservoir conditions, the heavier compounds of the crude oil are fully 
solubilized. As the fluid is exploited, due to a break in the thermodynamic equilibrium caused 
by the cooling and the depressurizing, solid crystals begin to appear. These crystals are formed 
mostly by paraffins and end up limiting the flow area. The control of the deposition process is 
limited to consolidated methods. Among these methods, we can say that the chemical solvent 
or solubilizing formulas is quite versatile, since it can be used in conjunction with other 
methods, be it preventive or corrective, or simply in isolation, in pipes of diameter and length 
that cause unfeasibility of use method by mechanical removal and in oil wells. This work aimed 
at the creation of a SIMSOLUDEP process simulator, where it made use of mathematical 
models, based on existing ones in the literature for the deposition process. These models were 
implemented in a VBA (Visual Basic) for Excel® development environment and a graphical 
interface was created for a better user / program interaction. The routines implemented in the 
simulator were tested by comparison with commercial simulators and experimental data. The 
molar fraction obtained through SIMSOLUDEP was compared to the data of Barbosa jr.et al 
(2007) and obtained a good agreement, the activity coefficient obtained through 
SIMSOLUDEP and when compared to the simulator of Bruce and Danny obtained a maximum 
divergence point a point of 0.02%. The data obtained from both pipe and well temperature 
routines were compared to the results obtained by Hysys V 3.0.1 (Build 4602,Hyprotech Ltd) 
and the results showed good agreement with the greatest point-to-point divergence in well flow 
in the order of 3.5% and the lowest in the turbulent flow in pipes in the order of 0.2%. 
Simulations for the deposition and solubilization process in pipe and solubilization in wells 
were performed and are presented in chapters 5, 6, 7 and 8. The results presented were quite 
satisfactory, where in the SIMSOLUDEP deposition process it was able to represent the 
experimental data with 3% point-to-point divergence in laminar flow and 10% in turbulent flow, 
with mean divergence of 1.5% in all flows. In the simulations related to solubilization, the 
results were able to represent in a satisfactory way the expected, both with respect to the 
temperature profile and the paraffin thickness profile, where it was possible to verify that the 
lower carbon chain, higher flow velocity, temperatures The higher inlet ratio provides greater 
deposit solubilization. The high external temperature also favors the solubilization process. 

Keywords: Solubilization, deposition, wax, Solid-Liquid equilibrium, modeling, simulation 
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1 Introdução 

 

1.1 Introdução geral 

 

 

O óleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados, parafínicos, 

aromáticos, asfaltenos e resinas. Nas condições de reservatório com temperatura de (70 - 

150°C) e pressão (50 - 100 MPa), esses compostos encontram-se totalmente solubilizados e à 

medida que ocorre a explotação, o óleo começa a sofrer alterações em seus valores de 

temperatura e pressão, acarretando no aparecimento de cristais sólidos. A quebra deste 

equilíbrio, segundo Oliveira e Carvalho (1998), ocorre devido ao resfriamento e a 

despressurização que o petróleo sofre durante o processo de elevação e transporte.  

Óleo bruto contendo elevadas concentrações de parafina agregam valores ao produto 

final, entretanto os gastos com manutenções em equipamentos e instrumentos ocasionada pela 

cristalização, faz com que a sua presença seja indesejada.  

Durante décadas, vários pesquisadores, tais como Hunt (1962), Burger et al (1981) e 

Leiroz e Azevedo (2005), desenvolveram trabalho a fim de estabelecer quais são considerados 

mais relevantes no processo da cristalização e deposição. Nesses estudos foi possíveis observar 

que os fenômenos da deposição se encontram relacionados com os mecanismos da difusão 

molecular, difusão browniana, dispersão por cisalhamento e deposição gravitacional (Burger et 

al., 1981), sendo o mais relevante a difusão molecular.  

O controle do processo de deposição da parafina resume-se a métodos operacionais 

consolidados, como é o caso do uso de aditivos químicos (que modificam a forma dos cristais), 

isolamento térmico, remoção mecânica e o uso de solventes químicos (Gomes, 2009). Quando 

analisando apenas os poços produtores, o método mais utilizado é o solvente químico. Pode-se 

dizer que o método do solvente químico ou fórmulas solubilizantes é bastante versátil, visto 

que pode ser utilizado em conjunto com outros métodos seja ele preventivo ou corretivo, ou 

simplesmente de forma isolada, em tubulações de diâmetro e comprimento que causa a 

inviabilidade do uso de método por remoção mecânica e em poços de petróleo. 

Este trabalho objetivou a criação de um simulador de processo SIMSOLUDEP, que 

tem como finalidade avaliar processos de deposição e solubilização de parafina. Nesse 

simulador fez-se o uso de modelos matemáticos, baseado nos existentes na literatura. Esses 

modelos foram implementados em um ambiente de desenvolvimento, VBA (Visual Basic) for 

Excel®, uma interface gráfica foi criada para uma melhor interação usuário/programa. 
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Com o SIMSOLUDEP é possível avaliar oprocesso de solubilização da parafina em 

diversos solventes solubilizantes tanto no escoamento laminar quanto no turbulento seja em 

tubulação ou em poços, nele também é possível simular o processo da deposição em tubulação. 

Como resultado da simulação, o SIMSOLUDEP fornece respostas, como o perfil de 

temperatura e concentração, iniciais e finais, bem como as curvas da espessura do depósito e 

com base nas informações é possível obter as melhores condições de escoamento e de operação 

no processo. Para alcançar esse objetivo, foi necessário: 

 Realizar a modelagem da transferência de calor e massa do sistema para o 

regime laminar e turbulento; 

 Modelar o sistema de equilíbrio sólido-líquido; 

 Modelar o processo de solubilização/deposição de massa da parafina; 

Esta tese está escrita na forma de artigo, sendo dividida em nove capítulos. O capítulo 

2 apresenta uma revisão bibliográfica mais geral, tratando sobre parafinas, processo de 

deposição, métodos de controle de depósito, equilíbrio de fases e o método matemático de 

resolução de equações ordinárias e diferenças finitas. O capítulo 3 apresenta a metodologia, 

onde estão sendo apresentados a modelagem e os modelos utilizados na criação do 

SIMSOLUDEP. O capítulo 4 apresenta o programa SIMSOLUDEP. O capítulo 5 apresenta os 

resultados obtidos para um processo de deposição da parafina em tubulação horizontal obtidos 

pelo SIMSOLUDEP, esses resultados foram comparados com dados experimentais obtidos em 

Lee (2008). O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos pelo SIMSOLUDEP para um processo 

de solubilização em tubulação horizontal e em regime laminar. Os resultados desse capítulo 

encontram-se publicado no “Journal of Petroleum Science and Engineering”. O capítulo 7 

apresenta os resultados obtidos pelo SIMSOLUDEP para um processo de solubilização em 

tubulação horizontal e em regime turbulento. O capítulo 8 apresenta os resultados obtidos pelo 

SIMSOLUDEP para um processo de solubilização em poços. O capítulo 9 apresenta as 

conclusões gerais sobre o trabalho. 

Nos anexos estão sendo mostrados rotinas e códigos que explicam melhor a criação do 

simulador. Nos apêndices estão sendo apresentados os dados utilizados para a criação do banco 

de dados do simulador. 

 

1.2 Referências bibliográficas 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 O petróleo 

 

Segundo Thomas et al (2001), o registro da participação do petróleo na vida do homem 

remonta a tempos bíblicos. Em 1859, foi dado o início a exploração comercial do petróleo, logo 

após a célebre descoberta do coronel Drake de poços de petróleo a 21 metros de profundidade, 

em Tittusville na Pensilvânia nos Estados Unidos da América. No Brasil a história do petróleo 

começou em 1858, com a exploração de betume as margens do Rio Marau na então província 

de salvador, esse betume era utilizado na produção de querosene.  

O petróleo é composto por uma mistura de hidrocarbonetos líquidos e gasosos, onde os 

diversos óleos brutos obtidos nos reservatórios de petróleo, possuem características diferentes, 

alguns são mais pretos e viscosos, onde esses são carregados de compostos de maior peso 

molecular, enquanto outros são mais claros e menos viscosos e são compostos por moléculas 

de menor peso molecular (Thomas et al, 2001). A Tabela 2.1 mostra uma análise típica do óleo 

cru com as porcentagens em peso dos compostos. 

Tabela 2.1  - Análise elementar do óleo cru típico (% em peso). 

Composto (% peso) Composto (% peso) 

Hidrogênio 11 - 14 Nitrogênio 0,11 – 2 

Carbono 83 - 87 Oxigênio 0,1 – 2 

Enxofre 0,06 - 8 Metais Até 0,3 

Fonte: Thomas et al (2001, página 5). 

  

2.2 Aspectos teóricos sobre a parafina 

 

As parafinas são, essencialmente, uma mistura de longas cadeias de hidrocarbonetos 

(alifáticos saturados) com carbonos que vão do C15 ao C75+ (Ahmed apud Morán, 2007). Elas 

são encontradas em grandes quantidades na natureza, podendo ser obtidas como produto 

principal ou subproduto de alguns processos industriais (Morrison apud Souza, 2005).  

Nas condições de reservatórios, as parafinas de alto peso molecular encontram-se em 

solução (Leiroz, 2004) e à medida que o fluido é explotado (transporte do poço para a 

superfície) ocorre uma diminuição na temperatura do óleo, provocando a cristalização. Esse 
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começo da cristalização é conhecido como ponto de névoa ou Temperatura Inicial de 

Aparecimento de Cristais (TIAC).  

As parafinas podem ser divididas em dois grupos distintos: macrocristalinas e 

microcristalinas (Figura 2.1). As parafinas macrocristalinas são constituidas de parafinas de 

cadeia normal com número de átomos de carbono entre 18 e 30. Essas parafinas possuem 

cristais bem definidos e visíveis a olho nu. Parafinas de cadeia ramificada e com átomos de 

carbono acima de 40 são denominadas de microcristalinas (Gomes, 2009).  

 
 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 2.1- Detalhe de parafinas (a) macrocristalina e (b) microcristalina  

 

As parafinas de cadeia ramificada, naftênicas e as lineares compõem a maior porção 

das parafinas microcristalinas e são conhecidas como iso-parafinas. Essas parafinas são as 

responsáveis pela formação de lamas no fundo de tanque, visto se apresentarem na forma de 

placas, possuindo uma menor tendência a se aderirem em superfícies e são de fácil remoção. 

As parafinas macrocristalinas, também conhecidas como n-parafinas, são as parafinas 

de interesse nesse estudo, pois sob determinadas condições de temperatura e pressão, essas 

parafinas deixam de ser solúveis no óleo, mudando o seu estado físico de parafina em solução 

para partículas sólidas em suspensão. Ao contrário das microcristalinas, as parafinas 

macrocristalinas possuem uma maior tendência a se fixarem às superfícies e acabam sendo as 

grandes responsáveis pelos problemas encontrados nas etapas de produção e movimentação do 

petróleo. 

A cristalização dessa parafina encontra-se intimamente associada ao equilíbrio 

termodinâmico entre as fases sendo, função das diversas frações que compõem o petróleo e das 

variações de pressão e temperatura (Oliveira e Carvalho, 1998). Quando essa mudança de 

estado acontece em pleno escoamento do petróleo parafínico, os cristais formados podem 

perturbar as condições de transporte e causar deposição na parede da tubulação, reduzindo o 

diâmetro livre de escoamento ou até mesmo a sua total obstrução, essa redução da área de 

escoamento é devido às variações das tensões viscosas do fluido (Yupa, 2010). 

Cadeia normal 
Estrutura com 18 a 30 

átomos de carbono 

Cadeia ramificada 
Estrutura com mais de 
40 átomos de carbono 
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As condições sob aos quais os cristais crescem, possuem uma estreita relação com a 

taxa de resfriamento. Conforme Yupa (2010) sob baixa taxa de resfriamento, os cristais 

produzidos são maiores e mais resistentes, em contrapartida, os cristais produzidos sob altas 

taxas de resfriamento são normalmente menores e possuem uma maior mobilidade. 

De acordo com Gomes (2009), além do efeito termodinâmico, o fenômeno de 

cristalização da parafina pode ocorrer devido à ação de mais dois fatores: a) efeito da estrutura 

molecular, onde a linearidade da parafina e o seu alto peso molecular facilitam a sua agregação; 

b) efeito fluidodinâmico quando analisado em função do tipo de regime do escoamento: o 

regime turbulento provoca no fluido a difusão molecular e uma dispersão cisalhante, 

favorecendo o resfriamento do mesmo e, consequentemente, uma precipitação da parafina em 

solução; já o regime laminar favorece o ancoramento e aderência nas paredes, além de alinhar 

os cristais precipitados, favorecendo a deposição de parafinas. 

 

2.3 Mecanismos e modelos de deposição da parafina  

 

A solubilidade da parafina no óleo cru é uma função da temperatura. Quando a 

temperatura cai abaixo da TIAC, ocorre precipitação de sólidos, começando pelos componentes 

de alto peso molecular, já que quanto maior o número de carbono e a sua fração em peso, maior 

é o valor da TIAC (Wardhaugh e Borgh, 1991). As partículas solidificadas presentes no óleo 

tendem a se unir com uma posterior deposição na superfície sólida.  

De acordo com Souza (2005), a cristalização da parafina ocorre em três etapas como 

mostrada na Figura 2.2.  

 

 

 

Figura 2.2- Fenômeno da cristalização da parafina. 

 

A primeira etapa é denominada como a nucleação, onde começam a surgir os primeiros 

núcleos e a partir dos quais irão crescer os cristais de parafina. A segunda etapa é a do 

crescimento, onde ocorre o transporte de massa da solução em direção aos núcleos que foram 

1

Nucleação

2

Crescimento

3

Aglomeração
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formados na etapa de nucleação, e a terceira e última etapa consiste no fenômeno da 

aglomeração, onde ocorre a junção de cristais em crescimento, dando origem a cristais de 

dimensões maiores. 

A partir do núcleo, novas moléculas de parafinas começam a ser incorporadas aos 

cristais, nos locais denominados sítios de crescimento. A depender das condições sob as quais 

os cristais de parafina crescem, diferentes formas de células cristalinas são formadas, podendo 

elas terem diferentes morfologias (Souza, 2005). 

O crescimento desses cristais, seja pela aglomeração ou pelo crescimento na parede da 

tubulação, pode provocar a obstrução parcial ou total da seção de escoamento (Gomes, 2009). 

O aumento abrupto da viscosidade do óleo é outro problema que também pode ser enfrentado 

devido a cristalização da parafina, pois ao atingir um determinado tamanho, os cristais formados 

começam a efetuar movimentos ao longo da corrente de escoamento, desperdiçando parte da 

energia necessária para vencer o atrito entre as camadas do fluido (Souza, 2005).  

A parafina depositada na tubulação é uma mistura gelatinosa formada pela floculação 

de cristais de parafinas e o óleo do escoamento, chegando a formar uma morfologia complexa 

(Dirand et al., 1998). Esse óleo que se encontra preso, à medida que o tempo passa, começa a 

ser expulso, através do processo de difusão que ocorre do interior do depósito para o fluido, 

provocando o envelhecimento e endurecimento do depósito. 

Conforme Banki et al. (2008), para se dar um passo preciso no projeto ideal de 

prevenção da deposição é importantíssimo entender os fenômenos, mecanismos, e sobretudo a 

modelagem que descreve o processo. 

Os fenômenos físicos, que explicam o processo de deposição da parafina, foram bem 

estudados por décadas e por diversos pesquisadores, tais como Hunt (1962), Burger et al. 

(1981), Leiroz e Azevedo (2005). No trabalho desenvolvido por Burger et al. (1981), estes 

autores observaram que os possíveis mecanismos que descrevem tais fenômenos são: difusão 

molecular, difusão browniana, dispersão por cisalhamento e deposição gravitacional. Estando 

a difusão molecular, como o mecanismo dominante (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Influência do mecanismo no fenômeno da cristalização. 

 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            10 

A difusão molecular é provocada pelo gradiente de concentração que é formado na 

direção radial provocado pelo resfriamento que o fluido sofre. A difusão browniana ocorre 

devido aos movimentos randômicos dos cristais suspensos, esses cristais colidem 

continuadamente com as moléculas de óleo termicamente agitadas e são direcionadas para as 

paredes da tubulação. A deposição devido ao efeito gravitacional, como o próprio nome já diz, 

ocorre sob o efeito da gravidade, a quantidade de depósito obtido por esse tipo de mecanismo 

é insignificante, podendo ser desprezada. Já a dispersão por cisalhamento encontra-se mais 

relacionada a contribuição pela retirada do que pela inclusão do depósito de parafina. 

Azevedo e Teixeira (2003) fizeram uma revisão crítica na literatura e observaram que 

o mecanismo da difusão molecular se revelou dominante. Eles também reafirmaram os 

resultados obtidos por Burger et al. (1981), onde eles citam que a dispersão por cisalhamento 

não desempenha papel significativo na deposição e acúmulo da parafina, sendo mais relevante 

no processo da remoção, que pode ter uma maior ou menor influência a depender da velocidade 

do fluido 

Inúmeros modelos que descrevem o mecanismo de deposição vêm sendo proposto a 

fim de elucidar a deposição da parafina na parede da tubulação. Todos esses modelos baseiam-

se na curva da solubilidade (soluto/solvente), visto que essa é uma função da temperatura. A 

medida que o gradiente de temperatura é alterado a quantidade de parafina solubilizada também 

é modificada.  

Hammami A. et al. (2003) explica que a modelagem da deposição é uma tarefa 

complexa e difícil. Enquanto que a precipitação é função da composição, pressão e temperatura, 

a deposição, depende da hidrodinâmica do fluxo, transferência de calor e massa e interações 

sólido-sólido e sólido-líquido.  

Ribeiro et al. (1997), Leiroz e Azevedo (2005) e Gustavo e Sergio (2006) utilizaram 

um modelo simples adotando escoamento com perfil parabólico, unidimensional e em regime 

permanente, estando presente apenas o mecanismo da difusão molecular. Já Ramirez-Jaramillo 

et al. (2004), Solaimany Nazar et al. (2005) e Correra et al. (2007), apresentaram modelos em 

coordenadas radiais, fazendo uso da difusão molecular, processo convectivo e remoção 

cisalhante. Seus resultados quando comparados aos resultados obtidos experimentalmente ou 

por outros trabalhos, obtiveram boas concordância; 

Romero (2005), empregou apenas o modelo da difusão molecular. Na sua primeira 

modelagem, ele considerou um problema unidimensional, sendo a taxa de deposição 

determinada indiretamente pelo fluxo de calor, e na segunda utilizou o problema com duas 

dimensões, onde foi empregada uma malha deformável móvel, sendo empregado um campo de 
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velocidade parabólica e a taxa de deposição foi obtida diretamente pelo gradiente de 

concentração. Romero (2005) comparou seus modelos com os dados experimentais obtidos por 

Leiroz (2004), e foi possível observar uma boa concordância em regime permanente, embora 

não tenha ocorrido o mesmo no regime transiente. 

 Segundo Singht et al (2000), o depósito gelatinoso depende fortemente da taxa de 

resfriamento. Como o gel possui uma quantidade significativa de óleo preso, ele acaba por se 

comportar como um meio poroso. Contudo o teor de óleo presente no depósito deve ser usado 

como um parâmetro ajustável ao modelo que representa o processo de deposição.  

Assumir um valor constante para esse parâmetro torna o modelo frágil e impreciso, 

visto que o processo de endurecimento se encontra relacionado com o tempo. Em seu modelo, 

Singht et al (2000), assumiu fluxo radial convectivo e difusivo no óleo e difusivo no depósito 

(processo de expulsão do óleo preso nos interstícios). Lee (2008) afirma que o depósito da 

parafina depende fortemente da concentração da parafina presente no óleo e da temperatura da 

parede da tubulação. 

Coutinho (1999) e Wuhua e Zongchang (2006) observaram que, além dos efeitos 

físicos que explicam o processo da deposição da parafina, os efeitos termodinâmicos e os 

hidrodinâmicos são fatores importantes no processo. 

 

2.4 Modelos termodinâmicos (equilíbrio Sólido-Líquido) 

 

Diversos modelos termodinâmicos podem ser encontrados para a obtenção das 

constantes de equilíbrio líquido-sólido dos componentes presentes no óleo e podem ser usados 

para a predição da solubilidade da parafina (Coutinho,1999). Esses modelos se diferenciam pela 

não-idealidade das fases presentes na mistura. Contudo, a solubilização de um componente 

sólido em uma fase líquida só é possível devido ao equilíbrio que ocorre entre as fases, onde o 

equilíbrio da fugacidade de cada componente é igual à fugacidade do mesmo componente na 

outra fase. 

No processo de solubilização diferentemente do processo de deposição, considerou-se 

a fase sólida pura, apenas contendo parafina, visto que a mesma já passou pelo processo de 

endurecimento e expulsão do óleo dos interstícios do depósito. Os detalhes para a obtenção da 

constante de equilíbrio, Equação 2.1, pode ser encontrado em Araújo (2008). 
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Nos modelos de solução ideal, o si (fração de parafina na fase sólida) na Equação 2.1 

e a razão das fugacidades podem ser substituídas por 1, visto que a fase sólida é conhecida 

como pura, logo: 
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Onde ��
�� é a constante de equilíbrio do componente i entre as fases sólida e líquida, fi 

é a fugacidade do componente i, T é a temperatura, R é a constante dos gases ideais, ∆��,� é a 

entalpia de fusão do componente i, ��,� é a temperatura de fusão do componente i e ∆��� é a 

capacidade calorífica do componente i.  

Won (1986) utilizou a Teoria da Solução Ideal para descrever, em uma primeira 

aproximação, o equilíbrio líquido-sólido. Ele assumiu que ambas as fases, tanto a líquida quanto 

a sólida, são ideais, e consequentemente, seus coeficientes de atividades se igualam a um, 

obtendo assim a Equação 2.3. 
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Em sistemas em que apenas a fase sólida é tida como ideal, a Equação (2.3), pode ser 

reescrita obtendo a Equação 2.4. 
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2.5 Modelo hidrodinâmico 

 

Diversos modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para descrever o processo de 

deposição, baseando-se na premissa de que a parafina presente no óleo cru irá se depositar de 

forma constante (Brown et al., 1993; Bern et al., 1980; Burger et al., 1981; Majeed et al., 1990; 

Svendsen, 1993; Ribeiro et al.,1997). Nesse contexto, Singh et al. (2000) afirmaram que a 

mistura arrefecida da parafina e do óleo, bem como o depósito formado, depende fortemente da 

taxa de resfriamento e que a deposição não pode ser considerada constante.  

Ramirez-Jaramillo et al. (2004) desenvolveram um modelo hidrodinâmico 

multicomponentes que representa a deposição da parafina nas tubulações. A proposta 
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considerou a deposição como uma função que depende da composição do óleo, da temperatura 

do óleo no tubo, da temperatura externa ao redor do tubo, das condições de fluxo e do tamanho 

da tubulação. Para o processo de deposição foi considerado apenas os efeitos da difusão 

molecular e a remoção por forças cisalhantes, sendo observado que esse último se torna, 

especialmente, significativa com o fluido escoando com altos números de Reynolds, no entanto, 

o mecanismo dominante continuaria sendo a difusão molecular.  

Singh et al. (2000), considera o depósito como uma fase sólida gelatinosa formada por 

uma mistura de óleo e parafina. No processo inicial da deposição, essa mistura chega a possuir 

mais de 95% de óleo (Venkatesan, 2005) e esse valor vai diminuindo à medida que o tempo 

passa, devido ao processo de contra difusão (expulsão do óleo do interior da parafina). 

 Singh et al. (2000) foram capazes de desenvolver um modelo matemático através de 

sistemas de equações diferenciais acopladas a equações algébricas de transferência de massa e 

calor. Esse modelo foi capaz de descrever o processo de deposição da parafina obtido de forma 

experimental. Em seus resultados, observaram que em escoamentos em regime laminar, a 

remoção por taxa de cisalhamento pode ser desprezada e supondo a hipotese de estado 

estacionário foi válida, pois a transferência de calor é quase instantânea, podendo ser 

desprezada a transferência de calor no sentido axial. Nesse contexto o uso das correlações de 

Hausen e SeiderTate para os cálculos dos coeficientes de transferência de massa e calor podem 

ser utilizadas.  

No entanto, no escoamento em regime turbulento, segundo Singh et al. (2000), a taxa 

por cisalhamento não pode ser desprezada e o uso das correlações de Chilton-Colburn para 

cálculo dos coeficientes de transferência de massa não podem ser utilizadas, por provocar uma 

supersaturação, dessa forma Venkatesan et al (2005) propuseram o método da solubilidade para 

o cálculo da transferência de massa convectiva, mostrando assim uma dependência entre a 

transferência de massa e calor. 

 

2.6 Métodos de remoção da parafina e inibidores de deposição. 

 

A deposição da parafina apresenta-se como uma vilã no sistema de transporte, 

armazenamento e produção do petróleo e a maneira mais eficiente de lidar com esse problema 

é evitar que ela ocorra. Para tanto, é preciso ter um total controle sobre todas as variáveis 

envolvidas no processo de precipitação, mas devido à complexidade em controlá-las, tal solução 

não é viável. Diante disso, diversos pesquisadores têm investigado diferentes métodos e 

processos capazes de inibir a deposição dessas parafinas.  
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Os métodos de remoção e controle dos precipitados, segundo Gomes (2009), podem 

ser classificados como: a) preditivo, que avaliam através de modelos matemáticos e simulações 

os possíveis locais que possam ocorre precipitações e posterior deposição, b) preventivo, que 

faz uso de técnicas tais como inibidores químicos e isolamento térmico para a inibição de 

precipitados, e c) corretivo, que visa remover os precipitados já depositados, por exemplo, 

técnicas de tratamento mecânico (“PIG”). Outros métodos corretivos vêm sendo pesquisados 

nos últimos anos além do PIG, tais como o aquecimento indutivo e o tratamento biológico (Rana 

et al. 2010 e Sarmento et al. 2004), porém ainda não são métodos que possam ser aplicados em 

grande escala em campo. Conforme Aiyejina et al. (2011), os métodos tradicionais, tais como 

a remoção por tratamento mecânico e o uso de calor, sempre tiveram problemas e são bastante 

limitados e é por isso que a busca por novos métodos mais eficientes e de baixo custo continua. 

Hoje, na indústria petrolífera, o método mecânico “PIG” é o mais utilizado no processo 

de remoção de parafinas. Uma das principais vantagens da utilização desse equipamento é que 

o mesmo pode ser lançado no tubo, sem a necessidade da parada da produção, pois é a pressão 

exercida pelo fluido sobre o “PIG” que o impulsiona, raspando a parafina existente nas paredes 

da tubulação. O “PIG” é  um dispositivo cilíndrico ou esférico concebido e utilizado 

inicialmente com finalidade de limpar o interior de dutos. Atualmente os pigs são utilizados 

tanto para limpar como para inspecionar o interior do duto. 

Apesar desse método se mostrar bastante econômico e na maioria das vezes bastante 

eficiente, como citado por Souza (2005), ele deve ser utilizado com certa cautela, pois em 

tubulações onde a deposição de sedimentos sólidos e de parafinas é bastante elevada e o 

controle da limpeza é inexistente, o PIG em vez de desobstruir pode obstruir ainda mais a 

tubulação, seja pelo grande volume de resíduos e detritos retirados e acumulados à sua frente, 

como mencionado por Aiyejina et al. (2011), ou pelo risco do próprio PIG ficar preso dentro da 

tubulação. Vale mencionar que em trechos pequenos dentro de instalação petrolífera ou até 

mesmo em poços de produção, a utilização desse método não se torna viável, sendo feito a 

limpeza através de solventes químicos. 

Conforme Teixeira e Pessoa (1998), quando os depósitos envolvem os asfaltenos, que 

são mecanicamente rígidos, a remoção com solvente parece ser a alternativa mais viável. 

Porém, nenhuma abordagem sistemática está descrita na literatura aberta para a escolha da 

composição ótima de solventes para esses depósitos.  

Telemaco (2002) realizou um estudo comparativo quanto à solubilidade da fração leve 

da parafina com solventes hidrocarbonetos e álcoois e constatou que o tipo e o tamanho das 

cadeias de parafinas interferem na curva de predição da solubilidade com todos os solventes. 
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Este autor também observou que a temperatura de cristalização da parafina com álcool é bem 

maior que com hidrocarbonetos nas mesmas frações molares. À medida que o tamanho da 

cadeia aumenta, a temperatura de cristalização em ambos os solventes também aumenta.  

Alguns pesquisadores vêm trabalhando no desenvolvimento de suas próprias 

formulações de soluções solubilizantes de parafinas. Salles (2000), por exemplo, estudou a 

solubilização da parafina em sistemas microemulsionados, os resultados indicaram a eficiência 

da aplicação de microemulsão no tratamento do depósito da parafina. Mais tarde, Gomes (2009) 

estudou diversos sistemas microemulsionados, porém o sistema constituído de aguarrás, como 

fase orgânica, apresentou os melhores resultados como solução solubilizante de parafina.  

Gomes (2009) verificou que seu sistema microemulsionado, apesar de ter apresentado 

uma boa estabilidade térmica, redução da tensão interfacial e uma boa interação com a parafina, 

apresentou um aumento do valor da TIAC e da viscosidade da mistura quando comparado aos 

outros solventes estudados. Logo, os sistemas microemulsionados utilizados como 

solubilizantes de depósitos parafínicos são viáveis desde que sejam considerados: a elevação 

da viscosidade, os pontos de fulgor e de combustão como itens primordiais para o transporte e 

segurança operacional. 

O princípio de solubilização da parafina em dutos utilizando microemulsão baseia-se 

na literatura, pois segundo Barros Neto (1996), as micelas diretas são arranjadas de modo que 

os grupos polares se direcionam para o solvente e a cadeia apolar fica isolada no agregado. Isto 

explica a capacidade das soluções micelares de solubilizar diversas substâncias insolúveis na 

água. 

 

2.7 Método das diferenças finitas 

 

O método das diferenças finitas (MDF) é um método numérico bastante popular por 

causa da sua simplicidade e facilidade de implementação computacional. Conforme Pinto 

(2001), esse método pode ser utilizado para resolver problemas de valor de contorno ou valor 

inicial, sendo bastante utilizado em solução das equações de modelos a parâmetros 

concentrados ou distribuídos.  

O objetivo desse método é de transformar um problema composto de equações 

diferenciais em um problema formado por equações algébricas, podendo ser aplicado a 

complexas estruturas geométricas e ambientes com várias mudanças de meio, pois possui uma 

formulação matemática mais trabalhada sendo assim, trata-se de um conjunto de técnicas e 
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métodos que se baseia na discretização do problema em elementos pequenos e na aproximação 

de cada elemento por um conjunto de polinômios (Pinto,2001). 

Existem duas características marcantes no método das diferenças finitas. A primeira 

delas é que a aplicação da Equação diferencial é local, isto é, em cada ponto arbitrário; a 

segunda é que a solução obtida é composta por um conjunto enumerável de pontos onde os 

valores da solução são conhecidos. 

Essa técnica consiste em substituir cada derivada de primeira e segunda ordem de uma 

função u(x,y) qualquer, pelas respectivas aproximações de derivadas por diferenças finitas de 

primeira e segunda ordem em relação a um ponto. Conforme Pinto (2001), uma maneira simples 

de se obter estas aproximações é através do uso da expansão de uma função em série de Taylor 

em torno desse ponto. 

As Equações 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 são as diferenças finitas centradas de uma malha 

uniforme de primeira e segunda ordem em relação a x e y, respectivamente. 
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Outras duas aproximações também podem ser obtidas a partir da expansão da série de 

Taylor nas equações diferenciais de primeira ordem, são as aproximações por diferença para 

trás (backward differentiation) e aproximações por diferença para frente (forward 

differentiation). As Equações 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 representam essas aproximações em relação 

a x e y, respectivamente. 
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O método das diferenças finitas pode ser utilizado na resolução de Equações 

Diferenciais Ordinárias (EDO) e Equações Diferenciais Parciais (EDP). Em ambos os casos 

a substituição das derivadas existentes nas equações diferenciais pelas suas aproximações por 

diferenças finitas leva a equações ou sistemas de equações algébricas, que solucionam a EDO 

ou a EDP, ou o sistema delas, de forma aproximada. É importante ressaltar que as equações 

diferenciais parciais juntamente com suas condições auxiliares, formam tanto problema de 

valor inicial quanto problema de valor de contorno.  

Conforme Chapra e Canale (2008), os problemas de valor inicial são tipicamente 

encontrados em equações do tipo parabólicas, e esse tipo de Equação possui, em relação a uma 

das coordenadas, apenas uma derivada de primeira ordem enquanto que para as outras variáveis 

são apresentadas derivadas de segunda ordem. Já nos problemas de valor de contorno, as 

equações elípticas são tipicamente usadas, e nesse tipo de Equação são apresentadas derivadas 

de segunda ordem em relação a todas as coordenadas. 

De acordo com Pinto (2001), diversos problemas de engenharia resultam em sistema 

e Equação parabólica (PVIC-Problemas de Valor Inicial e de Contorno), como é o caso da troca 

térmica dentro de um tubo, com parâmetros totalmente distribuídos.  

Nesse tipo de problema, é realizada toda a discretização da Equação em uma malha 

uniforme nos eixos estudados, fazendo-se as devidas substituições das derivadas parciais da 

Equação parabólica em estudo por suas aproximações por diferenças finitas, obtendo assim um 

sistema de equações algébricas que permitirá calcular o perfil de distribuição da temperatura ao 

longo do tubo.  

A resolução desse sistema quando colocado em forma de matriz pode ser obtida 

através do algoritmo de Thomas, conhecido como The Tridiagonal Matrix Algorithm (TDMA), 

se a matriz formada for tridiagonal, caso o sistema seja pentadiagonal, o sistema pode ser 

resolvido pela eliminação de Gauss.  
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3 Metodologia e modelos 

 

O SIMSOLUDEP é um simulador de processo que foi criado a partir dos modelos 

matemáticos estudados na elaboração dessa tese. Para a elaboração desse simulador seguiu-se 

uma metodologia de implementação e a mesma encontra-se exposta abaixo em etapas.  

 

 Etapa 1: implementação da rotina de balanço de energia e massa do sistema. A 

rotina e a dedução das equações utilizadas, fazendo uso do volume de controle, 

condições de contorno e considerações do sistema estão sendo apresentadas no 

Anexo A. Para a obtenção dos modelos numéricos, considerou-se o tipo de fluxo 

(laminar ou turbulento) e sistema semi-estacionário (onde as condições de fluxo 

num determinado ponto praticamente não sofre variação ao longo do passo de 

tempo analisado ∆�), uma simplificação matemática também utilizada por Ribeiro 

et al. (1997), Singht et al (2000), Leiroz e Azevedo (2005) e Gustavo e Sergio 

(2006). Com os modelos teóricos e fazendo uso dos métodos das diferenças finitas 

foi possível obter os modelos numéricos, que são conjuntos de equações algébricas, 

capaz de descrever o perfil de temperatura e concentração em toda a tubulação. 

Nessa etapa são realizadas as devidas considerações com relação as correlações 

para o cálculo dos coeficientes de transferência de massa e calor.   

 Etapa 2: Implementação da rotina de cálculo da concentração de equilíbrio. A 

rotina e a dedução das equações utilizadas estão sendo apresentadas no anexo A. A 

concentração de equilíbrio é obtida através da curva de solubilização ou calculada 

através do modelo de solução ideal. Com a rotina implementada, é possível obter a 

distribuição da concentração de equilíbrio ao longo de toda a tubulação, levando 

em consideração os dados de entrada do usuário e a distribuição de temperatura já 

calculada na etapa 1. Para o processo de deposição, os dados necessário para o 

cálculo da constante de equilíbrio que o usuário precisa fornecer são as constantes 

da curva de solubilidade, já no sistema de solubilização seja em tubo ou em poços, 

o usuário tem a possibilidade de escolher entrar com as constantes da curva de 

solubilidade ou solicitar que o programa realize o cálculo de equilíbrio, através dos 

coeficientes de atividades do modelo UNIFAC e do sistema de equilíbrio sólido-

líquido, modelo de solução ideal. 

 Etapa 3: Após implementada as rotinas das etapas 1 e 2 foram realizados testes de 

validação das rotinas de cálculo dos coeficientes de atividades, equilíbrio sólido-
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líquido, bem como a distribuição de temperatura e da concentração obtidas na 1° 

etapa. Os resultados foram comparados com outros simuladores comerciais ou com 

dados experimentais obtidos na literatura. Os resultados dessa validação estão 

sendo apresentados nos capítulos 6, 7 e 8. 

 Etapa 4: A implementação do cálculo da espessura da parafina encontra-se descrito 

no Anexo A. O cálculo da espessura da parafina no processo de solubilização e da 

deposição em função do tempo é função do perfil de temperatura, perfil de 

concentração e o perfil da concentração de equilíbrio. Os mecanismos responsáveis 

pela solubilização ou deposição é a convecção e a difusão na fase óleo e a difusão 

na fase gel.  

 

Todos os passos citados anteriormente estão presentes no anexo A e nos capítulos 5, 

6, 7, e 8. Nesses capítulos contém introdução, referencial teórico, modelos utilizados, resultados 

obtidos a partir das simulações realizadas com o SIMSOLUDEP, bem como as conclusões. 

Todas as rotinas citadas nas etapas acima, rotinas intermediarias e de cálculos de 

propriedades foram implementados na ferramenta de desenvolvimento do Excel®, o VBA 

(Visual Basic for application), os códigos principais dessa implementação estão sendo 

apresentados no anexo B, estando no Apêndice os dados que foram utilizados para a criação do 

banco de dados do simulador.  

A escolha do VBA deu-se pela facilidade de implementação da linguagem do 

desenvolvedor, além de que o Excel é um aplicativo de planilha e macros mais utilizado e 

amplamente disponível no mercado. 

O VBA foi criado para resolver problemas e expandir as funcionalidades dos 

aplicativos da Microsoft office. Enquanto que o VBA precisa de poucas linhas de código para 

resolver um problema de um aplicativo office, por já ter interação entre eles, em outras 

linguagens, levaria dezenas de linhas. 

Uma grande vantagem do VBA é a velocidade em que se constroem programas, visto 

que é muito rápido o processo de escrever, testar e executar. Os programas criados no VBA 

podem ser facilmente executados em qualquer máquina que possuí o Excel instalado, visto que 

o programa criado é um arquivo, já os programas criados com outros desenvolvedores, faz-se 

necessário a instalação de um aplicativo na máquina para que o programa seja executado. 

Como existem as vantagens, também existem as desvantagens. O VBA, não vive sem 

o aplicativo office, pois ele não gera programas executáveis. Além de que pacotes de resolução 
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de Equação já encontrados em diversas linguagens de programa, no VBA tem que ser 

implementado através de rotinas. 

 

3.1 Parâmetros de discretização, divergência e erro utilizados no simulador 

3.1.1 Parâmetro para a discretização do sistema no eixo axial e radial. 

 

Para a discretização do sistema, foi utilizado o método das diferenças finitas que 

consiste em dividir o sistema em uma malha numérica. Essa malha é formada por pontos, onde 

estão distanciados de forma igualitária (Δx) na direção axial e (Δy) na direção radial da 

tubulação, como representado na Figura 3.1. A determinação da posição discreta é um fator 

importante para uma boa convergência dos valores calculados e ela deve ser previamente 

escolhida, a fim de permitir ao modelo uma boa representatividade do sistema. 

 

 

Figura 3.1 - Malha de discretização. 

 

É sabido que malhas muito discretizadas permitem aproximações dos resultados de 

uma forma mais sensível, no entanto também provocam um grande esforço computacional, 

além de que o VBA possui uma limitação na criação da matriz bidimensional.  

Dessa forma foi realizado um estudo a fim de se obter os parâmetros ideais de 

discretização. O critério de convergência escolhido foi a precisão do valor médio do parâmetro 

estudado com o valor de comparação nas mesmas condições, onde o sistema foi discretizado 

em 10, 30 e 60 pontos. 
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O Programa SIMSOLUDEP foi desenvolvido para simulações dentro de instalações e 

poços terrestres, limitado a um comprimento máximo de 1500 m. Quando o usuário inserir 

valores maiores de comprimento, o simulador mandará corrigir para valores menores ou igual 

a 1500 m. Essa escolha de tamanho se deu pelo simples fato de que em tubulações maiores que 

esse comprimento o método de solubilização por solvente químico já não se apresenta tão 

atraente, sendo melhor fazer uso do método mecânico “PIG”. Dessa forma foi estudado alguns 

comprimentos a fim de verificar qual a melhor discretização para a malha.  

Como a malha utilizada é bidimensional, no estudo da discretização em x, fixou-se a 

malha em y=25 e variou x=10, 30, 60 para valores de comprimento de 10, 100 e 1000 m. Os 

resultados foram comparados com os obtidos no Hysys para as mesmas condições de operação. 

As condições de entrada para a simulação foram temperatura de entrada de 320 K, temperatura 

ambiente de 298,15K, fluido hexano e vazão de 2 m3/h, em uma tubulação de 4 in SCH 40. O 

resultado está sendo apresentado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Análise da discretização a) tubulação de 10 m em malha de 10, 30 e 60 pontos, b) 
tubulação de 100 m em malha de 10, 30 e 60 pontos e c) tubulação de 1000 m em malha de 10, 
30 e 60 pontos 
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A Figura 3.2 representa os dados da análise da discretização obtidos em tubulações de 

10 m, 100 m e 1000 m quando discretizada em 10, 30 e 60 pontos. Analisando cada gráfico da 

Figura 3.2 de forma individual, podemos ver que na tubulação de 10 m, Figura 3.2a, a malha 

de 10, 30 e 60 pontos representaram muito bem os dados obtidos no Hysys. Na Figura 3.2b, a 

malha de 10 pontos, não representou de forma satisfatório, estando melhor a malha de 30 e 60 

pontos. Na Figura 3.2c, a malha de 10 e 30 pontos, só representou melhor o final da curva, 

estando a curva obtido pelo Hysys melhor representada com a malha de 60 pontos.  

A malha de 60 pontos representou de forma satisfatória todos os comprimentos 

analisados, porém com intuito de minimizar o tempo de processamento a malha de discretização 

na direção axial foi dividida em faixas de comprimentos. Ficando a discretização conforme 

apresentado na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 Tabela com os dados de discretização utilizado no programa 

Comprimento (m) Discretização axial 
� ≤ 10 10 

10 ≤ � ≤ 50 20 

50 ≤ � ≤ 100 30 
100 ≤ � ≤ 500 40 

500 ≤ � ≤ 1000 60 
1000 ≤ � ≤ 1500 75 

 

Para estudar a discretização em y, fixou-se a malha em x = 10 e variou y = 10, 20, 30 

e 60 para um comprimento de 10 m. Para estudar a influência da discretização em y, observou-

se os valores encontrados ao longo do raio à 5 m da entrada da tubulação. Todas as simulações 

foram realizadas nas mesmas condições de entrada, sendo a temperatura de entrada de 320 K, 

temperatura ambiente de 298,15 K, fluido hexano e vazão de 2 m3/h, em uma tubulação de 4in 

SCH 40. Espera-se que a medida que aumente a discretização em y, a sensibilidade dos valores 

seja melhor. A Figura 3.3, apresenta a comparação entre essas quatro discretizações.  
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Figura 3.3 -Análise da discretização no raio em uma tubulação de 10 m em malha de 10, 20, 40 
e 60 pontos. 

Analisando a Figura 3.3 verificamos que as curvas de discretização de 40 e 60 pontos 

ficaram muito parecidas e o de 20 pontos ficou muito próximo a esses, neste caso para 

minimizar o esforço computacional, porém continuar deixando a sensibilidade na determinação 

dos resultados nos pontos da malha, optamos por escolher um valor de 30 pontos para a 

discretização na malha na direção radial, em y.  

 

3.1.2 Parâmetro para a discretização do sistema no tempo (∆�), passo da simulação. 

 

O estudo da discretização no tempo, levou em consideração a diminuição do esforço 

computacional gerado pela grande quantidade de cálculos e a não descaracterização do sistema 

como semi-estacionário (onde as condições de fluxo num determinado ponto praticamente não 

sofre variação ao longo do tempo analisado ∆�).  

Foram realizadas duas simulações em uma tubulação de 50m de comprimento, 

temperatura de entrada de 328 K, temperatura externa de 298K, com tubulação de diâmetro 

externo de 89 mm e diâmetro interno de 76 mm. Nessas simulações foram verificadas o raio da 

tubulação em função do comprimento para um tempo de simulação de 30 min em ciclos de 

apresentação de 5 minutos, nesses ciclos foram estabelecidos a discretização do tempo em ∆� =

1 ��� e ∆� = 5 ���.  

Os resultados referentes a essas simulações estão sendo apresentados nas Figuras 3.4 

e 3.5. Na Figura 3.4 são apresentadas as simulações para a discretização do tempo em 1min e 5 

min e na Figura 3.5 é apresentado a diferença pontual para o comprimento em um determinado 

tempo, entre as simulações para a discretização do tempo em 1min e 5 min. 
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Figura 3.4 - Resultado de simulação para o raio da tubulação a) discretização no tempo de 1 
min e b) discretização no tempo de 5 min. 

 

 

Figura 3.5 - Diferença dos valores obtidos ponto a ponto, com discretização de 1 min e 5 min  
ao longo da tubulação para vários tempos. 
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Ao analisar as Figuras 3.4 e 3.5 verificamos que as simulações se comportaram de forma 

parecidas e não houve mudança significativa estando a maior diferença pontual na ordem de 10-5. Logo 

alterar a discretização do tempo de 1 min para 5 min é possível e não provocará alterações significativos 

nos resultados fornecidos pelo simulador. Dessa forma optamos por utilizar o ∆� = 4 ��� nas 

simulações, diminuindo o tempo de cálculo e consequentemente o esforço computacional, sem 

descaracterizar o sistema como semi-estacionário. 

3.1.3 Parâmetro para o critério de convergência e erro. 

 

Como os cálculos do balanço de energia são realizados de forma interativa, fez-se 

necessário adotar um critério de convergência, esse critério foi escolhido a fim de se obter uma 

maior precisão e eficiência nos resultados. No cálculo de temperatura o resultado obtido no 

passo era comparado ao passo anterior e a somatória ao quadrado de todas as diferenças 

deveriam estar abaixo de um valor pré-determinado, 10-3, como mostrado na Equação 3.1. 

 

���� = ∑ ���(�)����������
� − ��(�)��������

��
�

= 10���
���   (3.1) 

 

Onde, n é o número de pontos analisado na direção axial, ���� é a temperatura média obtida 

para cada ponto axal. 

 

Nos casos onde os resultados obtidos foram comparados com dados experimentais ou 

obtidos através de outros simuladores, foi calculado o erro máximo conforme a equação 3.2 e 

o desvio padrão, conforme a Equação 3.3. 

 

���������� = ��(����������) − ���������çã��� ���������çã��� �  (3.2) 

 

������ ����ã� = [∑ (�� − ����)��
��� (� − 1)⁄ ]�/�   (3.3) 

 

Onde, U é o parâmetro que se deseja comparar e n é o número de pontos analisados na direção 

axial, xi é uma variável aleatória, xmed é a media das variáveis, n é a quantidade de variáveis. 
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4 Programa (SIMSOLUDEP): 

 

Nesse capítulo está sendo apresentado um tutorial do programa criado a partir do 

desenvolvimento dessa tese, onde está descrito os pré-requitos e conFigurações mínimas que 

devem ser aplicados no computador e a descrição de cada item do programa para que seja 

realizada uma simulação. 

 

4.1 Introdução 

 

O SIMSOLUDEP é um simulador de processo criado para ser utilizado em avaliações 

do processo da deposição e solubilização em tubulações com comprimento máximo de 1500 m 

ou em solubilização em poços terrestres com profundidade máxima de 1500 m. Esse simulador 

foi desenvolvido na plataforma VBA for application do Excel®e trata-se de um programa em 

fase inicial, onde foi possível obter resultados satisfatórios de suas rotinas, quando comparados 

a simuladores de processos comerciais e dados experimentais. 

O simulador pode ser inserido em qualquer computador desde que o mesmo possua as 

conFigurações mínimas exigidas. Não se faz necessário INSTALAR programa, pois o mesmo 

é um arquivo, sendo necessário apenas copiar o arquivo para o local de destino. Essa é uma das 

vantagens que programar em VBA for application do Excel® nos fornece. 

 

4.2 ConFigurações do computador e do Excel®: 

 

Algumas conFigurações básicas no computador e no Excel® devem ser realizadas para 

que o simulador possa trabalhar de forma correta. Caso as conFigurações não sejam atendidas, 

é possível que o mesmo apresente erro todas as vezes que entrar em operação. 

 

4.2.1 ConFigurações do computador: 

 

Para um funcionamento do programa SIMSOLUDEP, faz-se necessário as seguintes 

conFigurações: 

 Windows 10 ou superior; 

 Excel 2016 ou superior; 

 Memória RAM de do mínimo 2 Gb instalada:  
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4.2.2 ConFigurações do Excel: 

 

As conFigurações listadas abaixo devem ser realizadas no Excel. 

 Habilitar o desenvolvedor na faixa de opções; 

 Instalar os suplementos que estão desabilitados; 

 Habilitar todas as macros; 

 

4.2.2.1 Habilitar o desenvolvedor na faixa de opções: 

 

Para habilitar o desenvolvedor na faixa de opção, faz-se necessário, seguir os seguintes 

passos que estão sendo apresentados nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3: 

 

Passo 1: Clicar na opção arquivo; 

 

Figura 4.1-Tela 1: Habilitar o desenvolvedor 
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Passo 2: Escolher o item opções; 

 

Figura 4.2-Tela 2: Habilitar o desenvolvedor 

 

Passo 3: Clicar em personalizar faixa de opções; 

 

Figura 4.3-Tela 3: Habilitar o desenvolvedor 

Verificar em Guias principais se a opção DESENVOLVEDOR, encontra-se 

habilitado, caso não esteja é só habilitar, marcando-a. 
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4.2.2.2 Instalação dos suplementos: 

 

A instalação dos suplementos pode ser realizada por duas maneiras, a primeira seria 

pela opção desenvolvimento, já habilitado e presente na barra de acesso rápido. A outra forma 

é através da opção arquivo -> opção -> suplementos, como apresentada nas Figuras 4.4, 4.5 e 

4.6. 

Passo 1: Clicar na opção arquivo; 

 

Figura 4.4-Tela 1: Instalação dos suplementos 

Passo 2: Escolher o item opção; 

 

Figura 4.5-Tela 2: Instalação dos suplementos 
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Passo 3: Clicar em suplementos; 

 

Figura 4.6-Tela 3: Instalação dos suplementos 

Passo 4: Instalar todos os itens desabilitados. 

 

4.2.2.3 Habilitar as macros: 

 

A habilitação das macros é realizada através da opção desenvolvimento, já habilitado, 

conforme apresentado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7- Habilitando macro 
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4.3 O programa SIMSOLUDEP: 

 

O programa SIMSOLUDEP trata de um simulador de processo e nele foi utilizada 

Equação termodinâmica para o cálculo de equilíbrio e de processo (transferência de massa, 

calor e movimento), o banco de dados criado, contêm dados de materiais de tubulações, 

isolantes e dados para o cálculo das propriedades de substâncias e mistura delas. Os valores 

utilizados, estão sendo apresentados no apêndice.  

4.3.1 Funções de cada item do programa: 

 

Os itens das telas do simulador estão sendo descritos a seguir: 

Item 1:Tipo de simulação: deve ser escolhido um tipo das simulações apresentadas, que são: 

solubilização em tubulação, deposição em tubulação e solubilização em poço; 

A Figura 4.8 apresenta a tela “Dados de entrada” do simulador, essa é a primeira tela que 

aparecerá ao clicar no arquivo SIMSOLUDEP, nela será inserido o tipo de simulação, dados da 

tubulação, meio externo e tipo de cálculo de troca térmica com o meio externo, além de dados 

da parafina, caso seja analisado o processo de solubilização. As Figuras 4.9 e 4.10 apresentam 

as opções de tubulação e isolantes disponíveis para o usuário escolher.  

 

Figura 4.8- Tela inicial do programa. 
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        Figura 4.9- Escolha o tipo de tubulação. 
 

 

Figura 4.10- Escolha o tipo de isolante. 

 

Item 2:Dados da simulação: os dados da simulação devem ser inseridos nos locais 

especificados, nas unidades apresentadas; 

 Na opção de material da tubulação e material isolante, existe uma lista pré-definida de 

materiais, onde deverá ser escolhido apenas um tipo, não podendo haver mistura de materiais 

(ver Figuras 4.9 e 4.10). Caso tenha a necessidade de inserir mais de um tipo de material, o 

usuário pode buscar um material com condutividade térmica compatível com a mistura dos 

materiais. 

Na opção material da tubulação é necessário a escolha de uma opção, o mesmo refere-

se à informação do material utilizado na tubulação. 

Na opção material isolante, caso a tubulação não possua isolamento, faz-se necessário 

que o usuário escolha o item NDA e coloque o valor “0”, no campo assinalo da espessura do 

material isolante. Para tubulações que tenha material isolante, deve-se escolher um item 

específico e inserir a espessura do mesmo. 

Item 3:Meio externo: Após a escolha do tipo de simulação, item 1, o programa 

automaticamente habilitará os itens que necessitem de preenchimento no item 3. 

Quando escolhido o processo de solubilização em tubulação ou deposição em 

tubulação, o programa automaticamente habilitará os itens de perfil de temperatura para 

tubulações horizontais, onde o usuário deve escolher o meio externo, ar ou água e inserir a 

temperatura externa e escolher um tipo de troca de calor com o meio ambiente. 
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Quando escolhido o processo de solubilização em poço, o programa automaticamente 

habilitará os itens de perfil de temperatura para tubulações verticais. Nessa opção só existe 

um tipo de meio externo a terra, que é automaticamente assinalado ao clicar esse tipo de perfil 

de temperatura. Em seguida o usuário deve inserir a temperatura externa (da superfície do 

solo), a espessura do cimento, a condutividade térmica do cimento, o gradiente de 

temperatura, a condutividade térmica da rocha (terra), diâmetro interno e externo do anular. 

O diâmetro interno e externo da coluna de produção, deve ser inserido no item 2 em dados da 

tubulação. É importante observar que o material da tubulação escolhido no item 2, valerá tanto 

para a coluna de produção (tubulação), quanto para o anular. 

Item 4:Perfil de distribuição da parafina na tubulação: Nesse item, será inserido os dados 

da parafina. O valor da TIAC e da condutividade térmica deve ser inserido em qualquer um 

dos tipos de simulação escolhida. Após preenchido esses itens o usuário terá que escolher a 

forma de entrada dos dados da espessura e de seus valores. Os tipos de inserção de dados pode 

ser valor único de espessura da parafina, esse valor será utilizado do início ao fim da 

tubulação, ou perfil da espessura, onde o usuário informará o valor da espessura em cada ponto 

pretendido. Caso em algum trecho não se tenha valor a ser inserido, deverá ser colocado o valor 

“0”.  

Em análises de deposição, pode ser escolhido qualquer um dos dois itens. Se não tiver 

precipitado na tubulação, faz-se necessário colocar “0”, em todos os trechos caso seja 

assinalado inserção de perfil da espessura ou no local especificado, quando escolhido valor 

único de espessura da parafina. 

Na situação de solubilização, deve ser escolhido um dos dois itens (valor único de 

espessura da parafina e perfil de espessura). 

Se o usuário optar pelo valor de perfil de espessura, ele deve dividir a tubulação em seis 

pontos e colocar o valor de espessura em cada ponto, o simulador fará a distribuição da 

espessura, a partir do valor de cada ponto. 

A Figura 4.11 é a segunda tela do simulador. Nela deve ser inserido os dados de equilíbrio 

e dados do fluido 
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Figura 4.11- Segunda tela do programa. 

 

Item 5: Os dados da massa molar da parafina e densidade da parafina devem ser inseridos 

para qualquer uma das simulações. O item concentração da parafina na entrada só será 

habilitado no processo de deposição de parafina, o valor a ser inserido só poderá ser entre 0 e 

1, visto que se trata de uma fração molar. 

Item 6: Dados de equilíbrio: Nesse item o usuário entrará com os dados de equilíbrio. Caso o 

usuário opte no item 1 pela simulação do processo de deposição em tubulações, só será 

habilitado a opção utilizar dados de equilíbrio, onde o usuário irá escolher um tipo de Equação 

que represente a curva da solubilidade (fração molar x temperatura) e deverá colocar as 

constantes para a curva escolhida, faz-se necessário verificar a quantidade de casas decimais 

necessário para representar a curva de forma mais precisa. Recomenda-se cerca de 14 casas 

decimais, já que os cálculos serão em cima das frações molares. 

A Figura 4.12 é a quinta tela, ela só será habilitada caso na escolha do tipo de simulação 

o usuário opte por inserir os dados do fluido ao invés de escolher os fluidos do banco de dados. 
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Figura 4.12- Tela de dados, quando escolher dados de equilíbrio 

 

Na tela apresentada pela Figura 4.12, o usuário deverá escolher se vai utilizar um valor 

único para uma determinada propriedade ou se vai usar um tipo de curva, dentre as 

apresentadas, para o cálculo das propriedades. Caso seja escolhido essa última opção, o usuário 

deverá entrar com as constantes da curva em função da temperatura. Recomenda-se cerca de 5 

casas decimais.  

Se a opção dos dados de equilíbrio for solubilização, seja em tubulação ou em poços, 

o usuário poderá escolher um dos dois tipos de entrada de dados de equilíbrio, podendo ser 

através da curva de equilíbrio, onde deverá ser inserido valores conforme o que foi citado para 

o processo de deposição em tubulação ou utilizar o processo de contribuição de grupos, onde o 

usuário deverá inserir os grupos e seus quantitativos , podendo escolher até 6 grupos, conforme 

apresentado na Figura 4.13. A Figura 4.13 apresenta as opções das contribuições de grupo 

mostrada na tela da Figura 4.11.  
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Figura 4.13- Escolha da contribuição de grupo da tela apresentada na Figura 4.11. 

 

Item 7:Dados do fluido do banco de dados: O fluido utilizado deverá ser escolhido conforme 

os itens listados no banco de dados, podendo ser feito uma mistura de até 6 tipos de fluidos 

diferentes, nesse caso será realizado uma mistura simples, conforme fração de contribuição de 

cada um fluido, Figura 4.14. 

A Figura 4.14 apresenta as opções dos fluidos mostrada na tela da Figura 4.11.  

 

 

      Figura 4.14- Escolha dos fluidos 

 

A Figura 4.15 é a terceira tela do simulador, nela o usuário irá inserir os dados do 

fluido e da simulação, o tipo de sistema a ser analisado (sistema fechado ou aberto) e como o 

usuário irá salva os dados de saída. 
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Figura 4.15- Tela 3 dados finais da simulação 

 

Item 8:Dados do Fluido e da simulação: nesse item o usuário irá apenas completar com os 

dados de simulação pretendido, como a temperatura de entrada, vazão do fluido, tempo de 

simulação e quantidade de ciclos. Essa quantidade de ciclos refere-se à quantidade de pontos 

de apresentação que o usuário quer na saída do simulador. Exemplo, se o usuário solicita uma 

simulação de 1600 min e solicita que seja apresentado 40 pontos, os intervalos de apresentação 

serão de 40 minutos ou seja, serão apresentados os pontos, “0” minutos, ponto inicial, 1 minuto, 

40 minutos, 80 minutos, 120 minutos e assim por diante até completar os 1600 min.  

Item 9:Tipo do sistema em estudo: o tipo de sistema em estudo irá determinar se o sistema é 

cíclico (sistema fechado) ou acíclico (sistema aberto). No sistema cíclico o fluido recircular no 

processo durante toda a análise. No sistema acíclico, o fluido que entra no sistema ao sair, não 

retorna ao processo. 

Item 10:Tipo de arquivo de saída dos resultados: Nesse item o usuário irá definir qual forma 

o arquivo com resultados será gerado. Com os dados de saída do programa, serão armazenados, 
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tendo a possibilidade de arquivo em .txt e .xls. Caso seja escolhido o arquivo formato .txt, o 

usuário terá que indicar o caminho onde ele deve ser armazenado, acrescido do nome do 

arquivo, exemplo (D:\Documentos\deposiçãoturbulentodiesel.txt. Caso a opção seja pelo 

formato .xls, o programa solicitará que o usuário indique o local e o nome do arquivo ao final 

da simulação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5               

Deposição de parafina em 
tubulação horizontal 

 



Capítulo 5 – Deposição de parafina em tubulação horizontal 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            47 

5 Deposição de parafina em tubulação horizontal 

 

 

5.1 Introdução 

 

O óleo cru é uma mistura complexa de hidrocarbonetos constituídos de óleo aromático, 

parafínicos, naftênicas, asfaltenos e resinas. Os compostos de alto peso molecular, que 

encontram solubilizados no óleo, ao sofrerem um resfriamento, acabam por depositarem nas 

paredes da tubulação. 

De acordo com Singht et al. (2001), parafinas de alto peso molecular possuem baixa 

solubilidade em óleos parafínicos, aromáticos e em alguns solventes orgânicos na temperatura 

ambiente, enquanto que nas condições de poços, temperatura (343,15 - 423,15 K) e pressão (55 

- 103 MPa), a solubilidade destes compostos são suficientemente altas para mantê-los 

totalmente dissolvidos e o fluido acaba por se comportar como um fluido newtoniano de baixa 

viscosidade. 

A parafina depositada nas tubulações terrestre ou marítimas é um dos piores problemas 

encontrados na indústria do petróleo, quando se pretende garantir o fluxo (Merino-Garcia et al., 

2007). De acordo com Singht et al. (2000), a deposição é formada por cristais de parafina e 

óleo, onde juntos, formam uma mistura gelatinosa com morfologia complexa. Essa formação 

gelatinosa com o passar do tempo passa pelo processo de envelhecimento, onde o óleo presente 

na estrutura começa a se desprender, retornando ao fluxo, aumentando assim a concentração de 

parafina no depósito, tornando-o mais rígido.  

Apesar do óleo cru e da parafina possuírem naturezas químicas semelhantes, o peso 

molecular da parafina é bastante diferente quando comparado a do óleo. Quando cristalizadas, 

as parafinas tendem a formar cristais estáveis de parafinas que se interligam para formar uma 

rede sólida bem estável (Wardhaugh and Boger, 1991). Esse depósito formado nas paredes 

internas da tubulação, provoca uma restrição parcial ou até total da tubulação.  

Inúmeros mecanismos vêm sendo descritos a fim de representar o processo de 

deposição da parafina (Bern et al 1980, Burger et al., 1981; Hunt, 1962; Leiroz e Azevedo, 

2005, Lee, 2008). Nesses modelos é mostrado que o processo da deposição ocorre pela difusão 

molecular, dispersão cisalhante e deposição gravitacional. Na grande maioria dos modelos 

matemático desenvolvidos ou levam em consideração a premissa de que o depósito é formado 

apenas por uma única fase, a parafina, ou assumem um valor constante para o teor de óleo 

presente no depósito. Entretanto, os experimentos realizados por Singht et al (2000) mostraram 
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que assumir uma dessas premissas resulta em valor impreciso para a espessura e para a natureza 

das propriedades do depósito da parafina. 

De acordo com Cabanillas et al. (2015), alguns modelos fazem uso de correlações 

empíricas e fatores de correção que sincronizam o modelo a um conjunto particular de dados 

de um campo, dessa forma o modelo resulta em dados excelentes para o campo em estudo, 

porém quando testado com óleo de diferente característica os resultados já não são tão bons.  

Jessen e Howell (1958) conduziram experimentos mostrando que o mecanismo 

difusivo era o dominante. Esses autores também afirmaram que o fluido com temperatura de 

entrada na tubulação acima da TIAC produzia uma deposição maior que fluidos com 

temperatura de entrada na tubulação abaixo da TIAC, ou seja, com cristais de parafinas em 

suspensão, porém em seus experimentos não foi considerado a direção do fluxo de calor. 

Cabanillas et al. (2015) realizaram experimentos semelhante e obteve resultados contrário, onde 

a taxa de crescimento foi duas vezes maior em fluido com temperatura de entrada menor que a 

TIAC, quando comparada com fluido com temperatura de entrada acima da TIAC. 

Hunt et al. (1962) conduziram alguns experimentos de deposição em diferentes 

superfícies, nos experimentos, a temperatura da parede era similar a temperatura do fluido, logo 

nenhum depósito foi observado, concluindo-se que o mecanismo dominante, a difusão 

molecular, é um mecanismo de deposição controlado.  

Weingarten e Euchner (1988) realizaram experimentos em um ambiente controlado e 

compararam os resultados com os valores teóricos esperados para o processo de difusão 

molecular. Estes autores observaram que para baixa taxa de cisalhamento a quantidade de 

parafina depositada foi maior que a encontrada teoricamente pelo processo de difusão, 

implicando em dizer que outros processos ou fatores estavam contribuindo na taxa de 

deposição. Já para altas taxas de cisalhamento, houve um crescimento alto inicialmente, 

resultando em uma taxa semelhante à obtida teoricamente pelo processo de difusão, porém esta 

começou a diminuir, implicando em dizer que o esforço cisalhante foi um dos fatores que 

contribuíram para isso. 

Hamouda e Davidsen (1995), realizaram testes em um ambiente controlado onde o 

tubo foi dividido em seções e em cada seção a parede do tubo foi tratada de forma diferente e 

com base nos resultados concluíram que a deposição se baseia nos movimentos laterais dos 

cristais, como a dispersão cisalhante e o movimento browniano, não são relevantes. Cabanillas 

et al. (2015) através de seus experimentos, confirmaram as observações feitas por Hamouda e 

Davidsen (1995). 



Capítulo 5 – Deposição de parafina em tubulação horizontal 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            49 

Merino-Garcia et al. (2007) analisaram outros mecanismos de transporte, como a 

difusão Soret, termóforese e turbophoresis e eles afirmaram que os três mecanismos são 

insignificantes, entretanto Hoteit et al (2008) observaram que a espessura do depósito é da 

mesma ordem que a difusão molecular. Isso nos leva a crer que a importância do tipo do 

mecanismo a ser usado na representação da deposição é uma questão aberta e que ainda deve 

ser bem discutida na literatura. 

O SIMSOLUDEP é um simulador de processo, desenvolvido a partir de métodos de 

cálculo que representa o processo da deposição levando em consideração uma mistura de 

modelos e premissas existentes na literatura para regime laminar e turbulento com base no 

fenômeno de transferência de massa, energia e equilíbrio sólido-líquido. Onde através dele é 

possível avaliar os perfis de depósito formado ao longo do tempo. 

Os dados obtidos através do simulador foram comparados com dados experimentais 

existente na literatura em Venkatesan (2004). O sistema proposto por Venkatesan (2004) é um 

sistema cíclico com tubulação de 2,44 m de comprimento. O fluido do sistema era composto 

por uma mistura de 3:1 de óleo mineral (Blandol) e querosene e 0,67% de parafina solubilizada. 

O fluido ao entrar no sistema era aquecido até uma temperatura pré-determinada e entrava em 

uma tubulação que se encontrava imersa em um banho termostático a uma temperatura também 

pré-determinada. O experimento então era iniciado e finalizada em um tempo pré-determinado, 

tempo de estudo. 

 

5.2 Modelos matemáticos 

 

A modelagem do processo de deposição da parafina se baseou nos fenômenos de 

transferência de massa, energia e o equilíbrio sólido-líquido. A seguintes premissas foram 

feitas, tomando como referência os trabalhos de Singh et al. (2000), Ramirez-Jaramillo et al. 

(2004), Venkatesan (2004), Araújo (2008) e Lee (2008): 

 O perfil de velocidade do fluido assumiu-se ser completamente desenvolvido e 

que a interface sólido-líquido se move lentamente ao longo do tempo analisado, 

consequentemente, o balanço de massa e energia pode ser considerado como um 

modelo semi-estacionário no processo; 

 No estudo, utilizou-se o processo convectivo mássico e térmico na fase líquida, 

onde são dependentes da difusividade mássica e térmica respectivamente, como feito 

por Singh et al. (2000) e Lee (2008) e o efeito da difusão térmica como feito por Hoteit 
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et al (2008) tanto na fase líquida quanto na fase sólida. Os dados das propriedades do 

fluido e da parafina foram calculados, considerando o sistema isotérmico; 

 Supondo o regime semi-estacionário, a transferência de calor no sentido axial, 

ocorre de forma quase que instantânea, podendo os cálculos nesse sentindo serem 

desprezados, quando simulado tempo a tempo, conforme realizado por Singh et al. 

(2000). 

 

5.2.1 Modelos teóricos e numéricos do balanço de energia e massa 

 

Em Oliveira et al. (2016) a modelagem do fluxo de calor e massa baseou-se na hipótese 

de que o problema matemático é discretizado através da divisão da tubulação em células. Onde 

a superfície cilíndrica da tubulação foi tomada como o volume de controle. Dessa forma, o 

balanço de energia e de massa podem ser expressos pelas Equações 5.1 e 5.2, respectivamente:  
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Considerou-se o sistema escoando em regime de fluxo laminar ou turbulento, a parede 

externa da tubulação em qualquer ponto tinha a mesma temperatura, ou seja, a temperatura na 

parede externa da tubulação é constante. O processo não possui geração de energia e nem de 

reação química, sendo esses itens nas Equações 5.1 e 5.2 são desprezados. A dissipação viscosa, 

�∅�, presente na Equação do balanço de energia para escoamento laminar e turbulento pode ser 

negligenciada, pois segundo Bird et al (2004), essa consideração só não poderia ser realizada 

se o sistema possuísse altíssimo gradiente de velocidade. 

A difusividade térmica e mássica foi assumida apenas no sentido radial, supondo que 

a difusão axial pode ser desprezada por ocorrer de forma quase que instantânea, quando 

analisado tempo a tempo. O fluido na entrada do sistema, possui concentração de parafina pré-

definida. Quando analisado em sistema fechado, essa concentração sofre alterações, visto que 

a parafina presente no fluido é depositada, diminuindo a concentração da mesma no fluido ao 

longo do tempo. Alterações na reologia do fluido devido à deposição da parafina foi desprezada. 
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O efeito da pressão no processo da deposição foi desprezado, pois de acordo com 

Cabonillas (2015) e Vieira et al. (2009), apenas em altíssimos gradientes de pressão é possível 

sentir o seu efeito, devido ao desprendimento das frações leves presente no fluido.  

Analisando as Equações 5.1 e 5.2 para o escoamento com fluxo laminar e aplicando 

as considerações expostas anteriormente, obtemos as Equações 5.3 e 5.4.  

 

��
��

��
=

�

�

�

��
����

��

��
�      (5.3) 

 

��
���

��
=

�

�

�

��
�� ��

���

��
�     (5.4) 

 

Onde, � é a temperatura, �� é a velocidade no perfil de velocidade, �� é a difusividade mássica 

da parafina, �� é a concentração da parafina e � é a raio. �� Coeficiente de difusividade 

térmica��� =
�

���
�, �� é a capacidade calorífica do solvente a pressão constante, � é a 

condutividade térmica do líquido e � é a massa específica. Nessas equações podemos dizer que 

apenas a capacidade calorífica, a condutividade térmica, a massa específica do fluido, o 

coeficiente de difusividade, podem ser consideradas parâmetros constantes. 

Lee (2008) mostrou que as equações de transferência de calor e massa para fluxo 

turbulento podem ser calculadas de uma maneira similar àquelas apresentadas para o fluxo 

laminar, porém faz-se necessário a inclusão do perfil de velocidade axial turbulento e as 

difusividades de eddy (turbilhão) na transferência térmica e mássica.  

No escoamento turbulento as Equações 5.3 e 5.4 juntamente com as considerações 

expostas anteriormente, é possível obter as Equações 5.5 e 5.6.  

 

��
��

��
=

�

�

�

��
��(�� + ��)

��

��
�    (5.5) 

 

��
���

��
=

�

�

�

��
�� (�� + ��)

���

��
� + ��(�� − ���)  (5.6) 

 

Onde, ��� é a concentração de equilíbrio na parede, �� é a taxa de precipitação, �� difusividade 

de Eddy (turbilhão) térmica e �� difusividade de Eddy (turbilhão) mássica. 

Os valores para o perfil de velocidade, difusividade de Eddy (turbilhão) térmico e 

mássico, segundo Lee (2008), podem ser obtidos através das seguintes relações: para a 

difusividade de Eddy (turbilhão) térmica �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, difusividade de Eddy (turbilhão) 
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mássica �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, onde, ��� = 0.85 +

�.���

��
, ��� = 0.85 +

�.���

��
, a velocidade na fase óleo 

é obtida através de uma velocidade adimensional para fluxo turbulento � �� = ��
��

��

�
 � e 

próximo a fase sólida �� = 0. 

Onde, ��  é a difusividade de Eddy (turbilhão) térmico, �� é a difusividade de Eddy (turbilhão) mássica, 

�� é o número Schmidt, �� é o número de Prandtl, 
�

��
 é o momento da difusão de Eddy (turbilhão), ��  

é tensão cisalhante. 

O momento da difusividade de Eddy (turbilhão), 
�

��
, pode ser obtido em função da 

distância adimensional entre a interfase sólido-líquido, ��, e a velocidade adimensional, ��
�, 

através da Equação de Nikuradse e correlações de Van Driest (Deen, 2008; Azevedo Netto et 

al. ,1998; Van Driest, 1956). Na Tabela 5.1 são apresentados as correlações utilizadas na 

Equação de Van Driest (Equação 5.7) e essas correlações dependem do tipo de tubo que será 

empregado: 

 

�

��
= (���)� �1 − ��� �−

��

�
��

�

�
���

�

��
�   (5.7) 

 

sendo, � =0.4; � =26, �� =
�

��
�

��

�
↔ �1 −

�

�
�

��

�
�

�

�
. 

 

Tabela 5.1-Correlações de Van Driest para tubo liso e tubo rugoso usada na Equação de 
Nikuradse. 

Tubo Liso Tubo rugoso 

� = 0.305
���.���  � = �1 �−2 log�

 ��
3.7� ��⁄ �

�.�
 

���
�

��
=  

2

1 + �1 + 4�����[1 − ���(−�� �⁄ )]�

 
���

�

��
=  

2

1 + �1 + (2���)�
 

 

��
� = �

��                                    �� ≤ 5   

5��(��) − 3.05     5 ≤ �� ≤ 30

2.5��(��) + 5.5            �� ≥ 30

 ��
� =

1

�
�
1 − �1 + (2���)�

2���

+ ln �2��� + �1 + (2���)��� 

 

Próprio Autor com base em Deen, 2008. 
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onde, f é o fator de fricção, �� é o número de Reynolds. 

 

A taxa de precipitação, ��, de acordo com Lee (2008), só deve ser calculado quando a 

Temperatura Inicial do Aparecimento de Cristais (TIAC) for atingida. Huang et al. (2011) ainda 

mostra que o valor de �� é uma função da difusividade, densidade e diâmetro da partícula. 

Devido as misturas complexas do petróleo, os dois últimos itens não podem ser obtidos de 

forma precisa. A difusividade é um parâmetro que pode ser obtido de forma mais direta, fazendo 

uso de dados físico-químico da parafina e do solvente sendo diretamente proporcional, a 

temperatura de operação, como apresentado nas equações de Hayduk and, Equação 5.9.  

Na Equação 5.8 é apresentado a dependência do �� com a difusividade, diâmetro de 

partícula e densidade da partícula. Os detalhes de cálculo para obter esse parâmetro, podem ser 

obtidos em Lee (2008). 

 

�� = �
�����

�
� ��(�)     (5.8) 

 

onde, �� é o diâmetro da partícula, �� é a massa específica da partícula, ��(�) é Difusividade 

da parafina na temperatura de operação.  

 

�� = 1,33 . 10���.
��.����̈

��
�.��         (5.9) 

 

sendo ��� =
��

�
� e � �̈ =

��,�

��
− 0,791�, 

Onde, � é a viscosidade do solvente, �� é o volume molar da parafina, �� é a massa molecular 

da parafina, � é a massa específica da parafina, �̈  é uma função do volume molar da parafina. 

Colocando as Equações 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 em função das variáveis adimensionais 

obtemos as Equações 5.10, 5.11 para fluxo laminar e 5.12 e 5.13 para fluxo turbulento, 

respectivamente. No sistema turbulento a velocidade ��
�, encontrada ao longo de �� na 

tubulação, trata-se de uma velocidade média obtida através de vários pontos radiais, no ponto 

axial em estudo. Essa simplificação foi implementada por se tratar de fluido turbulento logo, a 

velocidade na direção radial encontra-se completamente desenvolvida e praticamente igual em 

qualquer ponto nessa direção. Dessa forma, pode-se dizer que �� ����� = �� + �� e �� ����� =

�� + ��.  
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∆���

��

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
      (5.10) 

 

sendo,  � =
�(�,�)� ��(�) 

�����(�)
;     ∆�=

���
�

��
;    �� = �. �;   � =

�

��
  

Onde, �(�, �) é a temperatura no ponto axial z e radial r, ��(�) é a temperatura na parede no 

ponto axial z, �� é a temperatura na entrada da tubulação, ���
 é o raio útil inicial da parafina no 

ponto z ao longo de cada tempo t, � é o comprimento total da tubulação, � é a velocidade do 

fluido no ponto axial z e radial r. 

 

∆���

�� 

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
      (5.11) 

sendo, � =
�� (�,�)

����(�,�)
;   �� = �. �;  ∆�=

��
�

�� ;    � =
�

��
  

Onde, �� (�, �) é a concentração mássica no ponto axial z e radial r, ����
(�, 0) é a concentração 

de equilíbrio no “Bulk” do líquido na posição axial z. 

 

∆���

�� �����

��

��
=
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��

��
+

���

���
       (5.12) 

 

∆���

�� �����

��

��
=

�

�

��

��
+

���

��� +  
�� ∆���

�� �����
�� − ����  (5.13) 

 

Foi aplicado o método das diferenças finitas nos modelos teóricos 5.10, 5.11, 5.12 e 

5.13 a fim de se obter os modelos numéricos de balanço de massa e energia. A distribuição da 

temperatura e da fração molar no eixo radial para cada ponto axial só foi possível após as 

devidas substituições das derivadas parciais por suas aproximações por diferenças finitas, 

obtendo assim um sistema de equações algébricas.  

As Equações 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 puderam ser discretizadas, formando conjuntos 

de equações algébricas. Sendo obtidas as equações 5.14 e 5.15 para o balanço de energia e 5.16 

e 5.17 para o balanço de massa do sistema laminar. Para o sistema turbulento, as Equações 5.18 

e 5.19 foram obtidas para o balanço de energia e as Equações 5.20 e 5.21 para o balanço de 

massa. 

 

∆���

�� 

�
��,�−��−1,�

∆�
� = 2 �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�     (5.14) 
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∆���

�� 

�
��,�−��−1,�
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1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1
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1

�
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��,�+1−��,�−1

2∆�
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Onde i e j correspondem aos pontos discretos ao longo da coordenada  (axial) e ε (radial). 
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��,�+1−��,�−1
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A temperatura na parede externa da tubulação foi considerada constante e igual a 

temperatura ambiente. 

Para o processo de transferência de calor por convecção, fez-se uso da Equação 5.22. 

 

ℎ =
�.��

������
      (5.22) 

 

onde, k é a condutividade térmica, Nu é número de Nusselt e Lcarac é o comprimento 

característico. 

Os parâmetros a serem utilizados na Equação 5.22 estão sendo apresentados na Tabela 

5.2. Para a convecção interna, fez-se necessário calcular o número de Nusselt (Nu), número de 

Prandtl (Pr), número de Graetz (Gz) e número de Reynolds (Re). 
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Tabela 5.2 - Parâmetros para o cálculo do coeficiente convectivo interno 

Fluido interno 

�� = �
��  

�� =
(���������)

�
�  

�� = �(��, ��) 

Fonte: Oliveira P.J., 2014. 

  

Onde, � é a viscosidade cinemática, g é o valor da aceleração da gravidade, � é o coeficiente 

de expansão térmica, �� ��� é a temperatura da parede externa e ���� é a temperatura ambiente, 

����� é o diâmetro útil da tubulação. 

Com os valores de coeficientes de transferência térmico do fluido interno e das 

condutividades da parafina e da tubulação, foi possível calcular o calor transferido e 

consequentemente a temperatura da parede interna. Dessa forma, através das Equações 5.14 – 

5.17 para fluxo laminar e 5.18 e 5.21 para fluxo turbulento, foi possível obter o perfil de 

distribuição de calor e massa ao longo de toda a tubulação. 

 

5.2.2 Transferência de massa e deposição de parafina presente na tubulação 

 

Na transferência de massa da parafina presente no fluido para superfície da tubulação, 

assumiu-se a convecção mássica e térmica na fase líquida como os principais processos no 

efeito da solubilização, onde eles são dependentes da difusividade mássica e térmica 

respectivamente, como feito por Venkatesan et al. (2005) e Lee (2008) no processo de 

deposição.  

A Equação 5.23 tomou como base a Equação da taxa de crescimento obtida em 

Venkatesan et al. (2005).  

 

2π�������
���

��
= 2π���� ���(��)

− ��� + 2��� ���
����

��
�

�
�  

 (5.23) 

 

Onde �� é o raio interno (raio da tubulação até a interface sólido-líquido), ��� é a fração de 

parafina na fase sólida, �� é a massa específica da parafina, �� que é o coeficiente de 

transferência de massa, ��(��)
é a concentração de equilíbrio na interface (obtido através da curva 



Capítulo 5 – Deposição de parafina em tubulação horizontal 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            57 

de solubilidade), �� é a concentração de entrada, ��� e a concentração de equilíbrio (obtido 

através da curva de solubilidade) e o i é a interface. 

O depósito foi considerado uma fase gelatinosa, onde o termo ��� corresponde a fração 

mássica de parafina presente no depósito. Reescrevendo a Equação 5.23 em termos da espessura 

do depósito de forma adimensionalizada � = 1 −
��

�
, onde R é o raio interno da tubulação sem 

depósito, podemos obter a Equação 5.24. 

 

��
��

��
=

��

�
���(��)

− ��� +
��

�

����

��

��

��
�

�
     (5.24) 

 

Onde �� que é o coeficiente de transferência de massa  ��� =
����

��
�, �ℎ é o número de 

Sherwood que para fluido turbulento pode ser obtido através da analogia de Colburn, como 

mostrado na Equação 5.25 e para fluido laminar através da correlação de Hausen, Equação 5.26 

se o número de Graetz for menor que 100 ou da correlação de Seider e Tate, Equação 5.27, se 

o número de Graetz for maior que 100. 

 

�ℎ = 0,023���,����/�      (5.25) 

 

�ℎ = 3,66 + 1,7813. 10�� �
���

� �⁄

����,�����
� �⁄ �

��     (5.26) 

 

�ℎ = 1,24��ℎ
1 3⁄

      (5.27) 

 

Venkatesan et al. (2005) observaram que a analogia do número de Sherwood para 

escoamento turbulento só é válida quando a temperatura e concentração caminham de forma 

separada o que não é o caso em um processo. Como existe uma correlação da temperatura com 

o processo de transferência de massa, eles propuseram uma aproximação baseada na 

solubilidade, onde chamaram de método da solubilidade, dessa forma o número de Sherwood 

pode ser obtido através da Equação 5.28.  

 

��

��
= �

�� ���⁄

�� ���⁄
�

��

��
      (5.28) 
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Onde, o Número de Nusselt pode ser obtido pela Equação �� = 0,023���,����/�, �� ���⁄   é 

obtido através do perfil de concentração na interface sólido-líquido, �� ���⁄   é obtido através 

do perfil de temperatura na interface sólido-líquido e 
��

��
 é a variação da temperatura pela 

variação da concentração do seio (“bulk”) do líquido até a interface. 

Com o valor da espessura obtido na Equação 5.24, substituindo-o na Equação 5.29, 

obtém-se o novo valor de raio. 

 

�� = R(1 − �)     (5.29)  

 

5.2.3 Algoritmo de implementação computacional do processo de deposição 

 

Como o processo trata-se de um sistema de fronteira móvel, onde as condições 

operacionais e físico-química mudam ao longo do tempo e da tubulação, um sistema de 

sincronização tempo a tempo foi proposto, baseado nas Equações 5.14-5.17 para sistema 

laminar e Equações 5.18-5.21 para sistema turbulento, fazendo uso também das equações 5.22, 

5.24 e 5.29. 

Ao longo do tempo a parafina presente no óleo começa a depositar, provocando uma 

mudança geométrica da tubulação, dessa forma assume-se que o perfil de velocidade, diâmetro 

da tubulação, temperatura e concentração devem ser calculados a cada intervalo de tempo 

discretizado, considerando que a cada intervalo o sistema comporta-se como um semi-

estacionário. A Figura 5.1, representa esse algoritmo.  
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Figura 5.1 - Algoritmo computacional do processo de deposição. 

 

5.2.3.1 Validação de algoritmos implementado 

 

A avaliação dos algoritmos e modelos computacionais implementados para o cálculo 

da temperatura de operação em escoamento laminar encontra-se descrito em Oliveira et al 

(2016) e para o escoamento turbulento encontra-se descrito no capítulo 7. Os resultados foram 

TP interna new - TP interna Old ≤ Tolerância 

Dados de entrada 
(Temperaturas, dados do fluido, dados de equilíbrio da parafina, dados da tubulação, dados da  

TIAC, tempo de execução e dados operacionais ) 

Cálcula as propriedades físico-química do fluido e da parafina 

Cálcula o Balanço de Energia 
(Distribuição da temperatura) 

Calcula a Concentração de equilíbrio e o Balanço de Massa 
(Encontra-se a distribuição da concentração) 

Calcula da massa depositada, a espessura da parafina e o novo raio 
útil da tubulação 

Cálcula a temperatura da parede interna  

Não 

Sim 

  Tempo ≥ Tempo simulação 

Não 

Saída dos resultados:  
(Armazenamento e criação dos gráficos) 

Sim 
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bastante satisfatórios com divergência na ordem de 1,5% em escoamento laminar e de 0,2% em 

escoamento turbulento.  

5.2.4 Análise do processo de deposição da parafina 

 

Para avaliar o processo de deposição da parafina tanto em escoamento laminar quanto 

em escoamento turbulento, foram realizadas simulações onde os resultados obtidos foram 

comparados com dados experimentais presente em Venkatesan (2004). Nessas simulações 

foram analisadas a razão de deposição ao longo do tempo em uma região central da tubulação 

em uma distância de 1,44 m da entrada da tubulação. 

Com seus experimentos, Venkatesan (2004) observou a variação da razão de deposição 

ao longo do tempo ao variar as condições operacionais. No escoamento laminar ele variou a 

vazão e a temperatura externa e no escoamento turbulento variou a vazão. 

Para efeito de comparação no escoamento laminar, foram realizadas três simulações 

como descrita na Tabela 5.3. Para o escoamento turbulento foi realizada uma simulação como 

descrito na Tabela 5.4. As condições operacionais apresentadas na Tabela 5.3 foram as 

condições utilizadas nos experimentos de Venkatesan (2004) e nas simulações feitas no 

SIMSOLUDEP. 

 

Tabela 5.3 - Parâmetros usados na simulação do escoamento laminar. 

 Escoamento Laminar 

Parâmetro analisado Vazão 
Temperatura 

externa 

Temperatura de entrada (K) 295,35 

Simulação (nome) Slaminar1 Slaminar2 Slaminar3 

Temperatura Ambiente (K) 281,45 281,45 277,55 

Vazão GPM (m3/h) 2,5 (0,5678) 1,0 (0,2271) 1,0 (0,2271) 

Comprimento da tubulação (m) 2,44 

Diâmetro externo da tubulação (in) 20,00 

Diâmetro interno da tubulação (in) 14,40 

TIAC (K) 287,05 

Concentração de entrada (% mássica) 0,67 

Fonte: próprio autor com os dados de Venkatesan (2004) 
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Tabela 5.4 - Parâmetros usados na simulação do escoamento turbulento. 

 Escoamento turbulento 

Parâmetro analisado Vazão 

Temperatura de entrada (K) 298,75 

Simulação (nome) Sturbulento1 Sturbulento2 

Temperatura Ambiente (K) 277,55 

Vazão GPM (m3/h) 15 (3,408) 25 (5,68) 

Comprimento da tubulação (m) 2,44 

Diâmetro externo da tubulação (in) 26,90 

Diâmetro interno da tubulação (in) 22,25 

TIAC (K) 296,25 

Concentração de entrada (% mássica) 3% 

      Fonte: próprio autor com os dados de Venkatesan (2004) 

 

Através dos resultados obtidos nas simulações foi possível também analisar o perfil de 

temperatura e de concentração da parafina inicial e final ao longo da tubulação e o perfil de 

deposição ao longo do tempo. As propriedades físico-químicas dos fluidos e da parafina 

considerados nos experimentos de Venkatesan (2004) e nas simulações estão sendo 

apresentados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 - Propriedades físico-química dos fluidos e das parafinas utilizada na simulação. 

 
Fluido para o 

escoamento laminar 

Fluido para 
escoamento 
turbulento 

Parafina  

Especificação 
3:1 (óleo 

mineral/Querosene) 
50:50 (óleo 

mineral/Querosene) 
- 

Massa molecular (g/mol) 431 344,11 434,40 

Viscosidade (cP) 8,7 5,55 - 

Massa específica (kg/m3) 838,5 835,0 900 

Condutividade (W/m K) 0,08509 0,0687 - 

Capacidade calorífica (J/kg K) 2316 2165,68 - 
Fonte: próprio autor com os dados deduzidos dos valores encontrados em Venkatesan (2004). 
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5.3 Resultados  

 

5.3.1 Simulação com variações dos parâmetros analisados para o escoamento laminar 

 

5.3.1.1 Variação da vazão 

 

O estudo de vazão é um parâmetro importante, quando se pretende analisar a deposição 

da parafina em um sistema escoamento. Entende-se que quanto maior a vazão, maior é o volume 

mássico e consequentemente maior é a transferência de calor para o meio externo.  

No escoamento laminar o fluxo também acaba tendo um maior tempo de contato com 

a parede interna da tubulação, por trabalhar com velocidades menores, provocando uma maior 

transferência de calor. Como o diferencial da temperatura formada pelo perfil radial é maior, 

um aumento na taxa de deposição provocado pelo processo difusivo também é maior. Porém a 

medida que a deposição é iniciada ao passar do tempo a quantidade de fração de parafina na 

camada gel aumenta, levando essa camada a ter uma maior resistência a perda de calor e 

consequentemente uma menor deposição como mostrado por Venkatesan (2004) em suas 

análises através dos seus dados experimentais. 

Para avaliação do simulador no processo de deposição, foram conduzidas duas 

simulações denominadas Slaminar1 e Slaminar2 como descritos na Tabela 5.3 e esses 

resultados foram comparados com os dados experimentais obtidos em Venkatesan (2004) e 

estão sendo apresentados na Figura 5.2. Nessas simulações são apresentadas as relações entre 

o raio interfacial (ri) e o raio da tubulação (R) ao longo do tempo em 1,22 m de distância da 

entrada da tubulação, foi escolhido esse parâmetro por ser o fornecido nos dados experimentais 

de Venkatesan (2004). 
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Figura 5.2-Comparação da relação raio da interface e raio da tubulação dos valores obtidos pelo 
simulador e o valor experimental de Venkatesan (2004), para sistema a)Slaminar 1 (2,5GPM) 
e b) Slaminar 2 (1,0 GPM), ambos com temperatura externa de 281,45 K. 

 

Analisando a Figura 5.2 é possível verificar que o simulador pode dar resultados bem 

coerentes com os valores obtidos experimentalmente. Na simulação Slaminar1 (vazão de 

2,5GPM) a divergência entre o valor simulado e o experimental ficou em média 0,5%, estando 

o desvio padrão no valor de 0,004243. Na simulação Slaminar 2 (vazão de 1,0 GPM) a 

divergência entre o valor simulado e o experimental ficou em média 1,20%, estando o desvio 

padrão no valor de 0,012378.  

 A Figura 5.3 mostra o perfil de deposição das simulações Slaminar 1 e Slaminar 2 ao 

longo do tempo. 
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Figura 5.3 -Perfil de deposição ao longo da tubulação de 2,44 m nas simulações a) Slaminar1 
(2,5 GPM) e b) Slaminar2 (1,0GPM), em diferentes tempos em minutos. 

Nas simulações apresentadas na Figura 5.3, é possível verificar que a medida que o 

tempo passa a taxa de deposição da parafina diminui, tendendo o depósito a se manter com 

espessura constante. Esse efeito da diminuição da taxa de deposição pode ser efeito de dois 

fatores: 1) a influência da condutividade térmica do depósito já formado, diminuindo a troca de 

calor e 2) diminuição da quantidade de parafina em solução, já que o sistema analisado é 

fechado e cíclico, onde o fluido que sai da tubulação é reaquecido com a temperatura de entrada 

e realimentado ao sistema.  

Ao analisar a Figura 5.3, também pode ser observado que o fluido escoando a menor 

vazão provocou um maior depósito que o fluido escoando a uma maior vazão. 
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5.3.1.2 Variação da temperatura externa 

 

Ao analisar a variação da temperatura externa, sabe-se que quanto menor ela for, maior 

a perda de calor do sistema para o meio externo, provoca maior taxa de deposição. 

Nessa seção, será analisado a influência da temperatura externa no processo da 

deposição de parafina com o fluido escoando a 1GPM e temperaturas externas de 281,45 K e 

177,55 K. Essas simulações foram denominadas de Slaminar2 e Slaminar 3, onde as 

especificações estão sendo apresentadas na Tabela 4.3. 

Na Figura 5.4 está sendo apresentada a relação entre o raio interfacial (ri) e o raio da 

tubulação (R) ao longo do tempo em 1,22 m de distância da entrada da tubulação foi escolhido 

esse parâmetro por ser o fornecido nos dados experimentais de Venkatesan (2004). 

 

Figura 5.4-Comparação da relação raio da interface e raio da tubulação dos valores obtidos pelo 
simulador e o valor experimental de Venkatesan (2004), para sistema a) Slaminar 2 (1,0GPM)@ 
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temperatura externa de 281,45 K e b) Slaminar 3 (1,0 GPM) ) @ temperatura externa de 277,55 
K 

Analisando a Figura 5.4, é possível verificar que o simulador proposto forneceu 

resultados bem semelhantes com os valores obtidos experimentalmente. Na simulação 

Slaminar2 (vazão de 1,0 GPM@ temperatura externa de 281,45 K) a divergência do valor 

simulado e o experimental ficou em média de 1,20%, sendo o desvio padrão de 0,012378. Na 

simulação Slaminar 3 (vazão de 1,0 GPM@ temperatura externa de 277,55 K) a divergência do 

valor simulado e o experimental ficou em média 0,88%, sendo o desvio padrão de 0,009352.  

A Figura 5.5, mostra a influência da temperatura externa no processo de deposição. Os 

valores utilizados para a composição da Figura foram obtidos através da simulação slaminar2 

e slaminar3.  

 

 

Figura 5.5-Comparação da relação raio da interface e raio da tubulação dos valores obtidos pelo 
simulador para sistema a) Slaminar 2 (1,0GPM) @ temperatura externa de 281,45 K e b) 
Slaminar 3 (1,0 GPM)) @ temperatura externa de 277,55K. 

Analisando a Figura 5.5, observa-se que quanto menor for a temperatura externa maior 

será a espessura do depósito, mostrando que a temperatura externa influência na taxa de 

deposição e consequentemente a quantidade de precipitado. 
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5.3.2 Simulação com variações dos parâmetros analisados para o escoamento turbulento 

5.3.2.1 Variação da vazão 

 

No escoamento turbulento o fluxo não tem um tempo de contato grande como ocorre 

no escoamento laminar, principalmente em altas velocidades. Nesse caso o diferencial da 

temperatura formada pelo perfil radial é maior no inícia da tubulação e menor no restante dela, 

onde a taxa de deposição no início da tubulação é provocada mais pelo processo difusivo com 

influências do convectivo ficando no restante da tubulação mais influenciado pelo processo 

convectivo do que pelo difusivo. Nesse tipo de escoamento o efeito cisalhante tem uma grande 

influência, entretanto na retirada do depósito formado. 

Para avaliação do simulador no processo de deposição em escoamento turbulento, 

foram conduzidas duas simulações denominadas sturbulento1 e sturbulento2 como descritos na 

Tabela 5.4 e esses resultados foram comparados com os dados experimentais obtidos em 

Venkatesan (2004) e estão sendo apresentados na Figura 5.6. 

Na Figura 5.6 está sendo apresentado a relação entre a espessura do depósito (δ) e o 

raio da tubulação (R) ao longo do tempo em aproximadamente 1/3 do comprimento da 

tubulação para as simulações Sturbulento1 e Sturbulento2 foi escolhido esse parâmetro por ser 

o fornecido nos dados experimentais de Venkatesan (2004). 
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Figura 5.6-Comparação da relação espessura da parafina e raio da tubulação dos valores obtidos 
pelo simulador e dados obtidos em Venkatesan 2004 para sistema a) Sturbulento 1 (15,0GPM) 
@ temperatura externa de e b) Sturbulento2 (25,0 GPM)). 

 

Analisando a Figura 5.6 podemos verificar que quanto maior a vazão de escoamento, 

menor é a quantidade de depósito, estando os resultados bem coerentes com os valores obtidos 

experimentalmente. 

Na simulação Sturbulento1 (vazão de 15,0 GPM) a divergência entre o valor simulado 

e o experimental ficou maior nos tempos iniciais da simulação, tem uma divergência média de 

3% e desvio padrão de 0,087911. Na simulação Sturbulento 2 (vazão de 25,0 GPM) os valores 

obtidos através do simulador produziram uma curva bem parecida com a curva obtida 

experimentalmente, porém quando adicionada a linha de tendências, feita com os dados 

experimentais os dados do simulador ficaram ainda mais próximo dos dados experimentais. 

É importante observar que a curva experimental produziu uma quebra da continuidade 

de forma abrupta em aproximadamente 400 min, isso deve-se ao fato da redução da espessura 



Capítulo 5 – Deposição de parafina em tubulação horizontal 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            69 

da parafina já depositada. A curva simulada também representou esse efeito, porém em 

aproximadamente 200 min após. A divergência média entre os valores experimentais e 

simulados, ficou na ordem de 10%, e na ordem de 3% quando comparado com a linha de 

tendência, o desvio padrão obtido entre o experimental e o simulado foi de 0,0879 e do simulado 

com a linha de tendência foi de 0,0013  estando a maior divergência nos tempos iniciais para a 

linha de tendência e nos tempos intermediários para a curva experimental. 

 

5.4 Conclusões 

 

Os modelos e métodos de cálculo utilizados no simulador conseguiram prever o 

processo de deposição, estando os resultados coerentes com os obtidos de forma experimental 

por Venkatesan (2004). Os modelos implementados no SIMSOLUDEP foram avaliados sob a 

forma de escoamento laminar e escoamento turbulento, de acordo com as variáveis 

apresentadas na Tabela 5.3 e Tabela 5.4. 

Para escoamento laminar, de acordo com os resultados, quanto menor a vazão maior a 

quantidade de precipitado e consequentemente de depósito. Esse efeito da diminuição da taxa 

de deposição pode ser efeito de dois fatores: 1) a influência da condutividade térmica do 

depósito já formado, diminuindo a troca de calor e 2) diminuição da quantidade de parafina em 

solução, já que o sistema analisado é fechado e cíclico, onde o fluido que sai da tubulação é 

reaquecido com a temperatura de entrada e realimentado ao sistema. Com relação a temperatura 

externa, pode-se observar que quanto menor a temperatura maior a taxa de precipitado e 

consequentemente maior a espessura do depósito.  

Para o sistema turbulento por trabalhar com altos números de Reynolds a taxa de 

deposição é menor quando comparados com o escoamento laminar, isso deve-se ao fato do 

efeito cisalhante ser mais intenso nesse tipo de escoamento e do processo da expulsão do óleo 

também ser maior. Percebe-se também que para valor de vazão maior, à medida que a simulação 

avança, parte do que já foi depositada tendem-se a diminuir. Esse efeito pode ser devido à 

compactação do depósito com a saída do fluido presente nele ou simplesmente devido ao efeito 

cisalhante. 

Este estudo demonstrou que o simulador desenvolvido para prever a deposição da 

parafina depositada em tubulações de petróleo obteve resultados satisfatórios, podendo ser 

utilizado para prever deposição em sistemas de escoamento com fluidos parafinicos. 
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Capítulo 6               

Solubilização da parafina 
em tubulações horizontais e 
escoamento laminar 

Artigo submetido a revista “Journal of Petroleum Science and 

Engineering”, em julho de 2015 e aceite em 18 de janeiro de 2016. 

Essa revista possui fator de impacto nos últimos 5 anos de 2.415 

e Qualis A1 pela capes. 
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6 Solubilização da parafina em tubulação horizontais 

e escoamento laminar. 

 

 

6.1 Introdução: 

 

Os cristais de parafina surgem quando o petróleo bruto é submetido a mudanças de 

temperatura. Na tubulação, onde o resfriamento ocorre abaixo da temperatura inicial de 

formação dos cristais, um gradiente de temperatura é estabelecido na direção radial, iniciando 

a cristalização da parafina (Gomes, 2009). Nos escoamentos em tubulações, enquanto a 

solubilidade da parafina é dependente fortemente da temperatura, ela não sofre efeitos 

significativos com relação a pressão (Cabanillas, 2006). Entretanto, o processo de deposição 

devido os efeitos gasosos, da pressão de operação no poço, afeta a solubilidade da parafina em 

solução. O gás em solução atua elevando a temperatura inicial de aparecimento dos cristais da 

parafina (TIAC), diminuindo assim a solubilidade da mesma (Weingarten e Euchner, 1988).  

O processo de cristalização da parafina está intimamente associado ao equilíbrio 

termodinâmico, e é função dos compostos que compõem o petróleo. A parafina cristalizada 

quando depositada nas paredes internas da tubulação, agem reduzindo a área de fluxo, chegando 

a reduzir a área de escoamento e às vezes resultando em bloqueio total da tubulação. Isso 

aumenta significativamente os custos na indústria do petróleo devido a perdas de produção, 

equipamentos danificados, além de riscos operacionais (Haddad et al 2010). Em plantas de 

tratamento e processamento de petróleo, onde as tubulações são curtas e possuem pequenos 

diâmetros, o uso de raspadores como o “PIG” é inviável, logo o uso de solventes químico torna-

se uma técnica bastante interessante. 

Em todas as situações, a forma mais eficiente de lidar com a deposição da parafina é 

impedindo que ela ocorra e isso requer um total controle sobre as variáveis envolvidas no 

processo de cristalização. No entanto, dada a dificuldade em controla-las, a solução desse 

problema acaba não sendo tão fácil. Dessa forma, vários pesquisadores vêm investigando 

diferentes métodos e processos capazes de inibir a deposição destas parafinas. O controle do 

processo de deposição, envolve métodos operacionais consolidados, como o uso de aditivos 

químicos (que modificam a forma dos cristais), isolamento térmico e remoção mecânica e por 

solventes químicos (Gomes, 2009). 
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Compreender o mecanismo de deposição da parafina é importante para se entender as 

condições de formação dos cristais parafínicos e evita que os mesmos apareçam em processos 

reais. O processo de deposição foi bem estudado nas últimas décadas por inúmeros 

pesquisadores (Burger et al., 1981; Hunt, 1962; Leiroz and Azevedo, 2005). Vários mecanismos 

são citados e descrevem o fenômeno da deposição, como a difusão molecular, a difusão 

browniana, o mecanismo de dispersão por cisalhamento, mecanismo gravitacional (Jung et al., 

2014). Azevedo e Teixeira (2003) realizaram uma revisão na literatura para avaliar os principais 

modelos estudados aplicados para descrever o mecanismo de deposição da parafina. Eles 

observaram que a difusão molecular era predominante na maioria dos modelos, enquanto que 

o mecanismo gravitacional possui papel insignificativo no processo da deposição. 

Alguns modelos são simples e se baseiam nas curvas de solubilidade (Gustavo and 

Sergio, 2006; Ribeiro et al., 1997). Nesses modelos, o perfil de fluxo é considerado parabólico, 

unidimensional, e apenas os mecanismos de difusão molecular está presente no processo. 

Romero (2005), utilizou apenas o modelo da difusão molecular e comparou seus resultados 

com os dados obtidos experimentalmente por Leiroz (2004), ele observou uma boa 

concordância dos resultados em regime permanente, embora o mesmo não aconteceu em regime 

transiente. Ramirez-Jaramillo et al (2004), modelou a deposição da parafina considerando em 

seu modelo a difusão molecular no sentido radial da tubulação e a remoção por cisalhamento e 

obteve bons resultados quando comparados aos experimentais. 

Sabendo-se que o processo de solubilização se trata do processo inverso ao da 

deposição, o sistema de solubilização foi implementado no SIMSOLUDEP e através dos 

experimentos simulados foi possível avaliar os perfis de concentração, temperatura e 

solubilização, bem como as melhores condições operacionais e de fluxo.  

  

6.2 Modelos matemáticos: 

 

A modelagem do processo de solubilização da parafina foi baseada nos fenômenos de 

transferência de massa, energia e o equilíbrio sólido-líquido. A seguintes premissas foram 

feitas, tomando como referência os trabalhos de Araújo (2008), Ramirez-Jaramillo et al. (2004) 

e Singh et al. (2000). 

 O perfil de velocidade desenvolvido em cada intervalo de tempo assume que a 

interface sólido-líquido se move lentamente ao longo do tempo analisado, 

consequentemente o balanço de massa e energia pode ser considerado como um 

modelo quase estacionário no processo; 
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 Como o sistema trabalha em regime laminar, a taxa de remoção por cisalhamento 

foi desconsiderada usando apenas difusão molecular; 

 Com a suposição do regime quase estacionário, a transferência de calor na 

direção axial ocorre quase que instantaneamente, logo ela pode ser desprezada. 

 

6.2.1 Modelos teóricos e numéricos para o balanço de massa e energia.: 

 

O modelo de transferência de calor e massa, baseou-se na hipótese de que o problema 

matemático pode ser discretizado, dividindo o tubo em células. Tomando uma superfície 

cilíndrica como o volume de controle, logo o balanço de massa e energia pode ser representado 

pelas Equações 6.1 e 6.2, respectivamente. 
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Onde, �� =
�

���
 é a difusividade térmica, �� é a capacidade calorífica do solvente a pressão 

constante, � é a condutividade térmica do líquido, � é a temperatura, �  é a velocidade no perfil 

de velocidade na direção r, θ e z, � é a viscosidade, ∅� é a função dissipação, �� é a difusividade 

mássica da parafina, �� é a concentração do composto A no fluido, �� é a constante química 

(Bird et al., 2004). 

A fim de representar o balanço de massa e energia no processo de solubilidade da 

parafina, várias simplificações foram assumidas, como:  

 O fluido é considerado escoando em regime laminar, perfil parabólico, 

isotérmico, sem geração de energia e reação química; 

 As dissipações viscosas, devido aos efeitos de fricção na parede do duto, podem 

ser desprezadas devido aos baixos número de Reynolds; 

 O efeito da parafina solubilizada foi desconsiderado na reologia do solvente 

(Dantas Neto et al, 2000), visto que a quantidade é muito baixa a ponto de provocar 

uma alteração significativa em suas propriedades; 

 Como o sistema não possuí grandes gradientes de velocidade o efeito do termo 

�∅� pode ser desconsiderado na Equação 6.1. 
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 Considerou-se fluxo de calor constante na parede da tubulação, logo a 

temperatura na parede pode ser considerada a mesma ao longo da tubulação, dessa 

forma o sistema foi considerado isotérmico; 

 A difusão mássica e térmica foi considerada apenas na direção radial, usando-se 

apenas a análise difusivo-convectivo, dessa forma a difusão na direção axial pode ser 

desprezada; 

 Considerou-se que a concentração da parafina no solvente no início do sistema 

é igual a zero; 

 O perfil de velocidade do fluido assumiu-se ser completamente desenvolvido e 

que a interface sólido-líquido se move lentamente ao longo do tempo analisado, 

consequentemente, o balanço de massa e energia pode ser considerado como um 

modelo semi-estacionário no processo, logo o termo 
��

��
 e 

���

��
, pode ser considerado 

nulo. 

 

De posse dessas simplificações, as Equações 6.1 e 6.2 podem ser reescritas da seguinte 

forma: 
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Sabe-se que, � =
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Onde, �� é a temperatura de entrada, ��(z) temperatura da parede nos pontos z, �(�, �) 

temperatura no ponto (z,r) especificado, L comprimento da tubulação, �� concentração na 

entrada da tubulação, ��(�, �) concentração da parafina no ponto (z,r) especificado, ���(�, �) 

concentração de equilíbrio na parede nos pontos z. O valor da difusividade, �� pode ser obtido 

pela Equação 6.5, através das correlações propostas por Hayduk and 

Minhas (Poling et al., 2001). 

 

�� = 1,33�10��� ��,����

��
�,��      (6.5) 
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Com �� =
��

�
 e � =

��,�

��
− 0,791 

Onde, � é a viscosidade do solvente, �� é o volume molar da parafina, �� é o peso molecular 

da parafina, � é a massa específica da parafina, � é uma função do volume molar da parafina. 

 

As equações 6.3 e 6.4 podem ser discretizadas, resultando nas equações algébricas 6.6 

e 6.7 para o balanço de energia e 6.8 e 6.9 para balanço de massa. 
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Onde i e j corresponde respectivamente aos pontos discretizados ao longo da direção 

axial, �, e radial, �.  

 

6.2.2 Equilíbrio sólido-líquido: 

 

Existem diversos modelos termodinâmicos que podem ser usados para modelar do 

equilíbrio sólido-líquido presente no óleo, podemos citar: modelo de solução ideal, UNIQUAC, 

UNIFAC, Equação de Wilson, e NRTL (Coutinho, 1999). Para o cálculo aproximado da 

primeira fração molar, visto o processo ser interativo, esse estudo utilizou o modelo de solução 

ideal, Equação 6.11. No cálculo dos coeficientes de atividades foi utilizado modelo UNIFAC, 

conforme feito por Araújo (2008). Assumindo a idealidade da fase sólida como proposto por 

Pan et al. (1998), juntamente com o coeficiente de atividade obtido no modelo UNIFAC, uma 

nova fração molar pode ser encontrada fazendo uso da Equação 6.10.  

No processo de solubilização, considerou-se que a fase sólida, por já ter passado pelo 

processo de endurecimento, ou seja, a expulsão da fase óleo presa nos interstícios do depósito 

parafínico, ela possuía apenas parafina, dessa forma o Si (fração de parafina na fase sólida) 

pode ser substituído por 1. 
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Onde, ∆��,� é a entalpia de fusão, ∆��� é a capacidade calorifica, �� 
� é a fugacidade da parafina 

na fase sólida, �� 
� é a fugacidade da parafina na fase líquida, �� é a fração molar da parafina na 

fase líquida, �� coeficiente de atividade na fase líquida, R é a constante dos gases, T é a 

temperatura do líquido, ��,� é a temperatura de fusão da parafina.  

O valor da entalpia de fusão, capacidade calorifica e a temperatura de fusão podem ser 

obtidos através das Equações 6.13, 6.14 e 6.15, respectivamente. O calor e a temperatura da 

fase transitória são determinados através das Equações 6.16 e 6.17, respectivamente. O calor 

total de fusão, pode ser obtido através da Equação 6.18. As correlações usadas para os cálculos 

de temperatura e calor das parafinas da fases transitórias e ponto de fusão, foram obtidas em 

(Coutinho et al., 2001).  

 

∆��,� = 0,00355  ���
� − 0,2376 ���

� + 7,400  ��� − 34,814  (6.113) 

 

∆��� = 0,3033  ��� − (4,63510����� �)    (6.14) 

 

T�,� = 421,63 − 1936412  Exp �−7,8945  ���� − 1�
�,�����

�  (6.125) 

 

∆��,� = ∆����,� − ∆��,�      (6.16) 

 

T�,� = 420,42 − 134784  Exp �−4,344  ���� + 6,592�
�,�����

�   (6.17) 

 

∆����,� = 238,84  ��3,7791 ��� � − 12,654�    (6.18) 

 

Onde, ∆����,� é o calor total de fusão, ���é o número de átomos de carbono em n-alcanos do 

composto i. As equações são válidas para uma larga faixa de n-alcanos que vai do pentano a 
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��������� para o cálculo da temperatura e calor total de fusão. A fase sólida transitória ocorre 

em n-alcanos entre ������ e ������� (Coutinho et al., 2001). 

 

6.2.3 Cálculo da transferência de massa e da solubilidade da parafina. 

 

Analisando a transferência de massa da parafina do depósito para o líquido 

solubilizante, assumiu-se que o mecanismo dominante no processo é a difusão molecular de 

acordo com a lei de Fick, onde o fluxo de transferência de massa ocorre na direção radial para 

cada ponto z da direção axial, como mostrada na Equação 6.19. 

 

��

��
= �����

��

��
     (6.19) 

 

Onde, �� é a massa específica da parafina, � = 2��� é a área transversal ao escoamento e 
��

��
=

��

��

��

��
 é o perfil da concentração em função do raio dentro da tubulação. 

Após a determinação do fluxo mássico, a massa total de parafina solubilizada e o novo 

raio do depósito dentro da tubulação podem ser obtidos através das Equações 6.20 e 6.21, 

respectivamente. 

�(�, �) = ����2���
��

��

��

��
     (6.2013) 

 

�(�, �) = (��
� − ��

�)�����     (6.141) 

 

Onde, �� é o novo raio interno da tubulação no tempo t, �� é o raio da tubulação no tempo 

anterior, m é a massa solubilizada de parafina no tempo t e z é o comprimento da tubulação. 

 

6.2.4 Implementação computacional do algoritmo de solubilização da parafina. 

 

A solubilização é um problema de fronteira móvel, já que as condições tais como 

temperatura, concentração e outros parâmetros se movem lentamente ao longo da tubulação e 

do tempo. Assim sendo, um processo de sincronização baseado nos modelos de transferência 

de calor e massa foram propostos. Essa sincronização foi realizada baseando-se nas Equações 

6.6 a 6.9, 6.11, 6.12, 6.20 e 6.21. A medida que ocorre a solubilização da parafina, a geometria 

do sistema é alterado (área de escoamento devido a solubilização), dessa forma, o perfil de 
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velocidade, diâmetro da tubulação, temperatura e a concentração deve ser calculado em cada 

intervalo de tempo conforme o algoritmo apresentado na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 - Algoritmo computacional do processo de solubilização. 

 

Dados de entrada 
(Temperaturas, dados do solvente, dados de equilíbrio da parafina, dados 
da tubulação, dados da  TIAC, tempo de execução e dados operacionais ) 

Cálculo das Propriedades Físico-química do fluido e da 
parafina 

Cálculo do Balanço de Energia 
(Distribuição da temperatura ) 

Calculo do equilíbrio de fases 

Calculo do Balanço de Massa 
(Encontra-se a distribuição da concentração) 

Calculo da massa solubilizada, a espessura da 
parafina e o novo raio útil da tubulação 

TP interna new - TP interna Old ≤ 
Tolerância 

Cálculo da temperatura da parede interna  

Não 

Sim 

  Tempo ≥ Tempo simulação 
Não 

Saída dos resultados:  
(Armazenamento e criação dos gráficos) 

Sim 
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6.2.4.1 Validação de algoritmos implementado 

 

Para avaliar os algoritmos e os modelos computacionais implementados no simulador 

proposto, SIMSOLUDEP, simulações foram realizadas em diferentes condições operacionais 

(temperatura, diâmetro e comprimento da tubulação). As simulações foram comparadas com 

simuladores comerciais e dados experimentais. Onde a fração molar em equilíbrio, coeficientes 

de atividade e temperatura operacional foram considerados como os fatores de comparação. 

Dados experimentais obtidos por Barbosa Junior et al. (2007) foram usados com 

intuito de validar a rotina do modelo usado para calcular a fração molar em equilíbrio da 

parafina/fluido solubilizante. A rotina do modelo UNIFAC implementada foi comparada com 

o simulador comercial UNIFAC calculadora de coeficiente de atividade, desenvolvido por 

Bruce Choy e Danny D. Reible do Departamento de Engenharia Química, Universidade de 

Sidney na Austrália e da Universidade do Estado da Louisiana nos Estados Unidos da América 

(EUA), respectivamente. 

A rotina proposta para calcular a temperatura de operação em escoamento laminar foi 

validado comparando os resultados com os valores obtidos pelo simulador Hysys V.3.0.1 (Build 

4602,Hyprotech Ltd.). 

 

6.2.5 Análise dos parâmetros de solubilização da parafina 

 

Os modelos foram implementados em um ambiente de desenvolvimento, as rotinas 

desenvolvidas foram chamadas através de uma interface gráfica, onde pode ser realizada 

simulações de solubilidade em parafina.  

Para avaliar o processo de solubilização da parafina foram realizadas simulações 

variando três parâmetros: comprimento da tubulação, tipo do solvente, e temperatura de entrada 

do solvente (Ti). Estes parâmetros são importantes ao analisar o tempo e a quantidade de 

solventes a ser utilizado na solubilidade completa da parafina depositada na tubulação. A 

análise também permite a avaliação do perfil de temperatura e do perfil de solubilidade de 

parafina ao longo da tubulação. Na Tabela 6.1 está sendo mostrado os diferentes parâmetros 

utilizados nas simulações.  

As propriedades físico-químicas dos solventes considerados nas simulações estão na 

Tabela 6.2.  

Nas simulações foram utilizados dados da parafina obtidos em Gomes (2009), parafina 

com peso molecular igual a 394 g/mol, 28 átomos de carbono e ponto de fusão de 333,15 K. 
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Foi utilizada uma formula molecular média (C13H28) para os dados da condutividade e 

capacidade de calor, visto que o querosene, um dos solventes utilizados no processo, é uma 

mistura complexa de hidrocarbonetos (Szklo e Uller, 2008). 

 

Tabela 6.1 - Parâmetros usados na simulação. 

 Parâmetros 

Temperatura de entrada (K) 318,15 318,15 428,15-318,15 
Temperatura Ambiente (K) 298,15 298,15 298,15 
Tipo do solvent 

Hexano 
Hexano-

Querosene 
Querosene 

Vazão (m3/h) 0,21 0,10 0,10 
Comprimento da tubulação (m) 4in – SCH 40 2in – SCH 40 2in – SCH 40 
Massa molar parafínico (g/mol) 10 - 50 10 10 
Tempo de operação (min) 2250 1000 3000 
Intervalo de apresentação do 
perfil (min) 

450 200 600 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 6.2 - Propriedades físico-química dos solventes (hexano e querosene) e parafina usado 
na simulação a. 

 Hexano Querosene Parafina 

Massa molecular (g/mol) 86,17 184 394 
Viscosidade (cP) 0,238 2,25 - 
Massa específica (kg/m3) 633,36 800 900 
Condutividade (W/m.K) 0,1074 0,1341 0,2596 
Capacidade calorífica (j/Kg.K) 2316 2125 - 

Fonte: a Source: Databank of the Hysys V.3.0.1 simulator (Build 4602,Hyprotech Ltd.) 

 

6.3 Resultados: 

 

6.3.1 Validação dos algoritmos implementados: 

 

Nessa seção foram realizadas avaliações com intuito de validar as rotinas 

implementadas.  

6.3.1.1 Fração molar da parafina em equilíbrio 

 

Foram realizadas simulações com hexano, decano e dodecano em um range de 

temperatura (Tfusão do solvente a 330,35 K). A parafina utilizada nas simulações possui a mesma 
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estrutura empregada por Barbosa Junior et al. (2007). Dois modelos de Equação foram 

utilizados, a Equação 6.10 e a Equação 6.11, a primeira não possui o coeficiente de atividade , 

entretanto a segunda Equação possui. Ambos os modelos apresentaram comportamento 

semelhante aos dados experimentais de Barbosa Junior et al. (2007), como mostrado na Figura 

6.2. Isso deve-se ao fato dos sistemas em estudo ser parafinico e o mesmo comporta-se de forma 

ideial. 

Como a Equação 6.11 consegue representar tanto sistemas parafinicos e não 

parafinicos (Gomes, 2009), essa Equação foi a escolhida para ser inserida nos cálculos de 

equilíbrio, entretanto a Equação 6.10 também foi utilizada como chute inicial do processo 

iterativo.

 

Figura 6.2- Comparação entre a fração molar entre os modelos teóricos e dados experimentais 
descritos por Barbosa Junior et al. (2007), para os sistemas (a) parafina/hexano, (b) parafina/ 
decano e (c) parafina/dodecano. 
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6.3.1.2 Coeficiente de atividade 

 

Na simulação da validação da rotina do coeficiente de atividade, a parafina utilizada 

possui um peso molecular de 394 g/mol. A fração molar foi pre-fixada em 0,6806 e 0,1242 de 

solvente nas temperaturas de 318,15 K e 325,15 K, respectivamente para o hexano, e para o 

querosene a fração molar foi pré-fixada em 0,7290 e 0,4705 de solvente nas temperaturas de 

318,15 K e 325,15 K. Os resultados estão sendo apresentados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 - Comparação dos valores do coeficiente de atividade entre as rotinas proposta e o 
simulador comercial, com os sistemas parafina/hexano e parafina/querosene. 

Sistema 

Temperatura(K) 

318,15 323,15 

Rotina 
proposta 

Simulador 
comercial 

Rotina 
proposta 

Simulador 
comercial Parafina/Hexano 

Fração molar do solvente 
(XS) 

0,6806 0,1241 

Coeficiente de atividade do 
solvente (γs) 

0,8220 0,8221 0,5536 0,5537 

Coeficiente de atividade do 
solvente (γp) 

0,7099 0,7100 0,9949 0,9948 

Parafina/Querosene     

Fração molar do solvente 
(XS) 

0,729 0,4705 

Coeficiente de atividade do 
solvente (γs) 

0,9704 0,9704 0,9160 0,9160 

Coeficiente de atividade do 
solvente (γp) 

0,8760 0,8758 0,9580 0,9580 

Fonte: próprio autor com os dados da simulação do SIMSOLUDEP e dados do simulador de 
Bruce and Danny. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 6.3 mostram que a rotina usada para calcular o 

coeficiente de atividade corobora com os resultados obtidos na simulação com o simulador 

comercial, o erro médio calculado foi na ordem de 0,02%, estando o desvio padrão em 

0,000107, podendo essa diferença pode ser atribuida a sensibilidade dos métodos de cálculos 

dos software. 

 

6.3.1.3 Temperatura de operação 

 

O algoritmo de cálculo da temperatura de operação do SIMSOLUDEP foi validado 

através de quatro simulações, onde duas dessas a seção transversal de escoamento estaria 18% 
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obstruída com parafina e as outras duas com 40% de obstrução. O solvente utilizado nas 

simulações foi o hexano. A simulação foi realizadas como descritas na Tabela 6.4. Os resultados 

estão sendo apresentados na Figura 6.3. 

 

Tabela 6.4 - Dados para simulação. 

 Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 Simulação 4 
Area de escoamento 
preenchida com parafina 

18% 18% 40% 40% 

Tipo de fluido Hexano 
Diâmetro da tubulação 
(in) 

2 
SCH 
40 

4 
SCH 
40 

2 
SCH 
40 

4 
SCH 
40 

2 
SCH 
40 

4 
SCH 
40 

2 
SCH 
40 

4 
SCH 
40 

Espessura da parafina 
(mm) 

2,77 8,13 2,77 8,13 11,87 34,85 11,87 34,85 

Comprimento da 
tubulação (m) 

1 50 1 50 

Temperatura externa (K) 298,15 
Temperatura interna (K) 323,15 
Vazão (m3/h) 0,07 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 6.3 - Comparação entre a rotina proposta e o simulador comercial sob condições 
impostas nos (a) Simulação1; (b) Simulação2, (c) Simulação3, (d) Simulação4, todos com 
hexano como solvente. 
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Os resultados apresentados na Figura 6.3, nos mostra que o valor encontrado através 

do modelo, diferencia do valor obtido pelo simulador comercial em menos de 1,5 K, mostrando 

que a rotina proposta pode ser usada para calcular a temperatura interna da tubulação. 

 

6.3.2 Simulação com variações de parâmetros da solubilidade da parafina.: 

 

6.3.2.1 Variação do comprimento da tubulação. 

 

A medida que o comprimento da tubulação aumenta, espera-se que a temperatura do 

fluido solubilizante diminua, visto que a temperatura dele é maior que a temperatura externa, 

induzindo a troca de calor do fluido para o ambiente e diminuindo solubilidade da parafina. 

Para avaliar o efeito do comprimento no processo de solubilização foram conduzidas 

simulações com tubulações de 10 m e 50 m. Os dados utilizados nas simulações encontram-se 

descritos na Tabela 6.1 e Tabela 6.2. Os dois perfis de temperatura para diferentes tempos estão 

sendo apresentados na Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 - Perfil de temperatura média ao longo da tubulação de 10m e 50 m, em diferentes 
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Os perfis de temperatura apresentados na Figura 6.4, mostram que um maior 

comprimento da tubulação, provoca um maior resfriamento do fluido solubilizante. Isso é 

esperado, porque uma tubulação maior, por possuir uma maior área de troca térmica, permite 

uma maior perda de calor, diminuindo assim a temperatura do fluido. 

A Figura 6a mostra a solubilidade completa da parafina após 3000 min, no entanto na 

tubulação maior, Figura 6b, seria necessário um tempo maior de simulação, para obter uma 

completa solubilidade da parafina. É possível observar que nos comprimentos finais da 

tubulação, uma menor solubilidade ocorreu porque o solvente encontra-se mais frio e mais 

saturado nesta região.  

 

Figura 6.5 - Perfil da espessura da parafina ao longo da tubulação de (a) 10 m e (b) 50 m, em 
diferentes tempos. 
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6.3.2.2 Variação do tipo de solvente. 

 

O tipo de solvente usado no processo de solubilização tem um efeito direto na 

difusividade da parafina. Isso ocorre devido a difusividade da parafina ser proporcional ao peso 

molecular do fluido solubilizante utilizado, isso implica afirmar que quanto maior o peso 

molecular do solvente maior é a dificultade dele promover a solubilização da parafina. Isso se 

deve a longa cadeia não polar presente nesses fluidos. 

Para avaliar este parâmetro no processo de solubilização foram realizadas duas 

simulações, considerando o hexano e querosene como fluidos solubilizantes em uma tubulação 

de 10 m. A Figura 6.6 mostra o perfil de espessura da parafina depositada na tubulação em 

diferentes tempos. 

 

Figura 6.6 - Perfil da espessura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in SCH40 
com (a) hexano como solvente, (b) querosene como solvente, em diferentes tempos em minutos. 

Observando a Figura 6.6, as parafinas são mais facilmente solubilizadas pelo hexano 

do que pelo querosene. Uma das causas pode ser o peso molecular do solvente. O solvente com 

maior cadeia de carbono proporciona uma menor solubilidade da parafina. Neste caso, o efeito 
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estérico que as moléculas do querosene exercem sobre as moléculas da parafina, impedem sua 

solubilização.  

Outro fator que influência a solubilidade é a relação carbono-carbono da parafina e 

solvente, que tem um efeito direto sobre a polaridade das cadeias de carbono. A cadeia não 

polar do querosene é mais longa que a do hexano, causando maior repulsão na cadeia não polar 

da parafina. 

Os perfis de temperatura ao longo do comprimento da tubulação pode ser observado 

na Figura 6.7 para cada seção da tubulação em cada intervalo de tempo.  

 

Figura 6.7 - Perfil da temperatura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in SCH40 

com (a) hexano como solvente, (b) querosene como solvente, em diferentes tempos em minutos. 

 

Na Figura 6.7 observamos que a variação total da temperatura dentro da tubulação 

onde o fluido solubilizante é o hexano foi de 4,3 K sendo maior que a encontrada com o fluido 

solubilizante querosene 2,9 K para as mesmas condições de fluxo (vazão, temperatura, 

comprimento, diâmetro e tempo de análise). Este fator está relacionado à maior solubilidade 
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que a parafina tem no hexano, como mostrado na Figura 6.6, provocando uma redução na 

espessura do deposito, aumentando assim a perda de calor do solvente para o meio externo. 

 

6.3.2.3 Variação da temperatura de entrada do solvente (Te) 

 

De acordo com Gomes (2009), a quantidade da parafina solubilizada no solvente é 

fortemente influenciado pela temperatura de entrada, quanto maior a temperaturana na interface 

sólido-líquido, maior é a fração molar da parafina em equilibrio favorecendo uma maior taxa 

de fluxo mássico da parafina depositada para o solvente. 

Duas simulações foram realizadas, para avaliação desse parâmetro no processo de 

solubilização uma com temperatura de entrada de 428,15 K e outra com 318,15 K. O fluido 

solubilizante utilizado nessas simulações foi o querosene, visto que na temperatura de 428,15 

K, o hexano encontre-se na forma de gás. 

A Figura 6.8, mostra o perfil da espessura da parafina ao longo da tubulação.  

 

Figura 6.8 - Perfil da espessura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in SCH40 
com (a) Te= 428,15K (b) Te=318,15K, em diferentes tempos em minutos. 
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A maior temperatura de entrada (428,15 K) promoveu uma maior solubilidade da 

parafina e uma redução da espessura depositada e do tempo para removê-la. Isso é esperado, 

pois a temperatura é um parâmetro que aumenta a solubilidade da parafina no fluido 

solubilizante. 

O comportamento da temperatura ao longo da tubulação para valores de 428,15K e 

318,15K é mostrado na Figura 6.9.  

 

 

Figura 6.9 - Perfil da temperatura na tubulação de 10 m de 2 in SCH40 com querosene como 
solvente, considerando (a) perfil inicial com Te=428,15 K, (b) perfil final com Te=428,15 K, 
(c) perfil inicial com Te=318,15 K e (d) perfil final com Te=318,15 K. 

 

As Figuras 6.8 e 6.9 indicam que a espessura da parafina na tubulação diminui mais 

rapidamente em temperatura mais alta que nas temperaturas mais baixas. Uma solubilidade 

maior a alta temperatura provoca uma troca térmica maior, como observado na Figura 6.9 a-d. 

Todas as parafinas na tubulação podem ser solubilizadas após um tempo de operação de 4500 

min, para a temperatura de entrada de 428,15 K (Figura 6.9a-b). 
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6.4 Conclusões: 

 

Os modelos e rotinas matemáticas utilizados no simulador SIMSOLUDEP foram 

validadas, permitindo a avaliação preditiva do processo da solubilidade da parafina. Os modelos 

foram implementados em um software de programação onde as variáves avaliadas que 

influenciam o processo de solubilização foram comprimento da tubulação, tipo de solvente e a 

temperatura de entrada do solvente. 

De acordo com os resultados, quanto maior a tubulação, maior a perda de calor do 

fluido solubilizante para o ambiente, de modo que a temperatura na interface parafina/solvente 

diminui, dificultando o processo da solubilização e necessitando de uma maior quantidade de 

fluido solubilizante. 

Em relação ao tipo do solvente, a cadeia de carbono tem uma influência no processo 

da solubilização, pois uma maior cadeia parafinica provoca uma menor solubilidade. Uma 

maior temperatura de entrada, proporciona uma maior solubilidade.  

Essa avaliação demonstrou que um simulador pode ser desenvolvido para prever a 

solubilização da parafina depositada em tubulações de petróleo, onde podem ser obtidos 

resultados satisfatórios. Os modelos propostos foram validados e os dados apresentados na 

simulação mostraram que é possível obter melhores condições de solubilização para aplicar na 

indústria. 
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7 Solubilização da parafina em tubulação horizontais 

e escoamento turbulento 

 

7.1 Introdução 

 

Ao longo dos séculos o petróleo esteve presente em diversas civilizações sendo 

utilizado de diferentes formas. Conforme Boher e Souza (2014), nos dias atuais a constante 

demanda por energia, mantém o petróleo como a principal e mais importante fonte da matriz 

energética mundial implicando em mais investimentos em pesquisas e aprimoramento nos 

setores de exploração, produção e transporte.  

Um dos maiores problemas relacionados ao transporte do petróleo refere-se a 

precipitados sólidos (parafinas, asfaltenos e hidratos) nas tubulações (Alcântara, 2015). Essas 

precipitações ocorrem devido às modificações das condições operacionais (pressão e 

temperatura) que o fluido sofre no interior da tubulação, fator esse provocado por um 

resfriamento radial, devido às trocas térmicas com o ambiente ou pelo próprio movimento que 

o fluido sofre dentro da tubulação. Esse processo de cristalização encontra-se intimamente 

associado ao equilíbrio termodinâmico, sendo função dos diversos constituintes que compõem 

o petróleo (Oliveira et al., 2016). Na maioria dos casos, a quebra deste equilíbrio ocorre devido 

ao resfriamento e despressurização do petróleo (Oliveira e Carvalho, 1998).  

Embora as elevadas concentrações de parafinas agreguem valores ao óleo bruto, todos 

os anos são registrados gastos excessivos com manutenção de equipamento e instrumento 

(Thomas et al., 2004). 

Ao longo dos anos, diversos estudos sobre a precipitação de parafinas vêm sendo 

realizados e eles têm como finalidade compreender e caracterizar os impactos dos fenômenos 

envolvidos no processo de deposição nas etapas de produção, escoamento e processamento do 

petróleo (Alcântara, 2015). Diversos mecanismos podem descrever o fenômeno da deposição 

como é o caso da difusão molecular, difusão browniana, dispersão por cisalhamento e deposição 

gravitacional (Burger et al., 1981). Conforme Hoteit et al (2008), estudos mostram que a 

camada inicial de deposição é composta por uma mistura gelatinosa (parafina + líquido) e que 

a fração de líquido presente nessa mistura gel formada no escoamento turbulento é bem menor 

que a encontrada no escoamento laminar e a difusão browniana e a deposição gravitacional 

podem ser negligenciadas, estando a difusão molecular e a difusão térmica os principais 
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causadores da deposição da parafina. A dispersão cisalhante em escoamento turbulento 

influencia no precipitado formado, influenciando mais na retirada do depósito que na inclusão.  

Alguns modelos de predição da deposição são simples e baseiam-se apenas nas curvas 

de solubilização (Ribeiro et al. 1997, Gustavo e Sergio, 2006), entretanto outros modelos 

agregam correlações por verificarem que apenas as curvas de solubilização provocariam uma 

baixa predição de deposição, quando os valores são confrontados com dados experimentais, 

como é o caso de Lee (2008).  

De um modo geral, os modelos consideram o escoamento unidimensional e regime 

permanente, estando presente apenas o mecanismo de difusão molecular. Romero (2005) em 

seus estudos, também empregou apenas o modelo de difusão molecular, ele comparou seus 

resultados com os dados experimentais obtidos por Leiroz (2004), no qual foi possível observar 

uma boa concordância, quando escoando em regime permanente, embora não tenha ocorrido o 

mesmo no regime transiente.   

Hoteit et al (2008) concluíram que a deposição na direção radial na tubulação ocorre 

em função do efeito da difusão molecular e difusão térmica, praticamente de forma igualitária, 

já Merino-Garcia et al. (2007) verificaram que a difusão molecular é o principal mecanismo de 

deposição e que a influência dos processos combinados aos efeitos de transferência de calor e 

cisalhamento interrompem o crescimento do depósito. Dessa forma, verificamos que os 

mecanismos que descrevem a deposição da parafina é uma questão aberta na literatura, 

dependendo muito das correlações e hipóteses utilizadas no modelo, onde um modelo ideal para 

um determinado tipo de óleo pode não representar de forma eficiente o processo de deposição 

de um outro óleo. Isso se deve a diversos fatores, tais como a composição e as condições de 

testes, por exemplo. 

Conhecer os mecanismos de deposição da parafina e sobretudo a composição e as 

propriedades físico-químicas do óleo são importantes para entender as condições de formação 

de cristais parafínicos. Nesse sentido, a maneira mais eficaz de lidar com o problema da 

deposição é evitar que a mesma ocorra, sendo preciso ter um total controle sobre todas as 

variáveis envolvidas no processo da precipitação. Porém, devido à complexidade em conhecê-

las e, principalmente, de controlá-las, tal solução não é viável (Oliveira et al., 2016).  

Diante disso, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas a fim de inibir a deposição 

dessas parafinas. O controle do processo de deposição se resume a métodos operacionais 

consolidados, como é o caso do uso de aditivos químicos (que modificam a forma dos cristais), 

isolamento térmico, remoção mecânica e de solventes químicos (Gomes, 2009). Em instalações 

de processo de produção, transferência e armazenamento, a implantação de métodos de controle 



Capítulo 7 – Solubilidade da parafina em tubulações horizontais e escoamento turbulento 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            99 

tais como remoção mecânica, isolamento térmico e aditivos químicos muitas vezes se torna 

inviável, seja financeiramente ou fisicamente, por se tratar de tubulações de diâmetro ou 

comprimento pequenos. Nesses casos o uso de solventes químicos acaba sendo bastante 

interessante. 

O processo de solubilização em escoamento turbulento implementado no 

SIMSOLUDEP baseou-se nos métodos e modelos atualmente existentes para o processo de 

deposição em escoamento turbulento, visto que o processo de deposição se baseia nas curvas 

de solubilidade. Ambos os processos (deposição e solubilização) baseiam-se nos fenômenos de 

transferência de massa, transferência de energia e equilíbrio sólido-líquido, com isso o foco 

desse trabalho está em obter através desse simulador, os perfis de temperatura, concentração e 

de solubilização, bem como as melhores condições operacionais para um processo de 

solubilização em condições de escoamento turbulento. 

 

7.2 Modelagem matemática: 

 

A modelagem do processo de solubilização da parafina compreende três fenômenos 

importantes: transferência de energia, transferência de massa e equilíbrio sólido-líquido 

(Oliveira et al., 2016). Na definição da modelagem, algumas hipóteses foram assumidas, sendo 

elas: 

 Perfil de velocidade plenamente desenvolvido a cada intervalo de tempo, 

implicando em assumir que a interface sólido-líquido se move lentamente ao 

longo do tempo. Dessa forma o balanço de massa e o balanço de energia podem 

ser tratados como um modelo semi-estacionário, conforme realizado por Araújo 

(2008), Ramirez-Jaramilo et al. (2004) e Singh et al. (2000), no processo de 

deposição de parafinas; 

 

 No estudo, utilizou-se o processo convectivo mássico e térmico na fase líquida 

como os principais processos no efeito da solubilização, onde eles são 

dependentes da difusividade mássica e térmica respectivamente, como feito por 

Singh et al. (2000) e Lee (2008) no processo de deposição. Nesse estudo o efeito 

da difusão térmica foi considerado nos cálculos como feito por Hoteit et al (2008), 

onde os dados das propriedades do fluido e da parafina foram calculados, 

considerando ou não o sistema isotérmico, ao longo do tempo e nas direções 

radiais e axiais. Quando não considerado o sistema isotérmico, a troca térmica 
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com o ambiente externo não é desprezada, sendo utilizada a temperatura de 

película e os processos de condução e convecção interna e externa, garantindo 

assim uma eficiência nos cálculos de perda de calor; 

 Supondo o regime semi-estacionário, a transferência de calor no sentido axial, 

ocorre de forma quase que instantânea, podendo os cálculos nesse sentindo serem 

desprezados, quando simulado tempo a tempo, conforme realizado por Singh et 

al. (2000), no processo de deposição da parafina. 

 

7.2.1 Modelos teóricos e numéricos do balanço de energia e massa 

 

Tomando o volume de controle o cilíndrico, o balanço de massa e de energia podem 

ser representados pelas Equações 7.1 e 7.2.  
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Na representação dos balanços de energia e massa foram assumidas algumas 

considerações e simplificações. 

O fluido escoando em regime turbulento, sem geração de energia e sem reação 

química; a dissipação viscosa, �∅�, presente na Equação 7.1 foi negligenciada, pois de acordo 

com Bird et al (2004), essa consideração é possível ser feita pois o sistema não trabalha com 

altíssimo gradiente de velocidade; o processo de convecção e difusão térmica e mássica foram 

assumidos apenas no sentido radial, visto que a difusão axial pode ser desprezada, por ocorrer 

de forma quase que instantânea, quando analisado tempo a tempo; fluido solubilizante na 

entrada da tubulação com concentração igual a zero; 

O efeito da parafina solubilizada foi desprezado na reologia do solvente (Dantas Neto 

et al., 2000), o efeito da pressão no processo de solubilização, foi desconsiderado, pois de 

acordo com Cabonillas (2015) e Vieira et al. (2009), apenas em altíssimos gradientes de pressão 

é possível sentir o efeito na solubilização, devido a maiores desprendimentos das frações leves 

presente na mistura. 

Lee (2008) mostrou que as equações de transferência de calor e massa podem ser 

calculadas de uma maneira similar as apresentadas para o fluxo laminar, porém faz-se 
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necessário a inclusão do perfil de velocidade axial turbulento e as de difusividades de Eddy 

(turbilhão) na transferência térmica e de massa.  

Fazendo uso das considerações e simplificações citadas anteriormente, têm-se as 

Equações 7.3 e 7.4. 

��
��

��
=

�

�

�

��
��(�� + ��)

��

��
�       (7.3) 

��
���

��
=

�

�

�

��
�� (�� + ��)

���

��
� +  ��(�� − ���)    (7.4) 

 

Onde, �� =
�

���
 é a difusividade térmica, �� é a capacidade calorífica do solvente a pressão 

constante, � é a condutividade térmica do líquido, � é a temperatura, �� é a velocidade no perfil 

de velocidade, �� é a difusividade mássica da parafina, �� é a concentração de parafina no 

ponto, ��� concentração de equilíbrio na parede, �� é a taxa de precipitação, �� difusividade 

de eddy (turbilhão) térmico e �� difusividade de eddy (turbilhão) mássico. 

Os valores para o perfil de velocidade, difusividade de Eddy (turbilhão) térmico e 

mássico, podem ser obtidos através das seguintes relações: para a difusividade de Eddy 

(turbilhão) térmica  �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, para a difusividade de Eddy (turbilhão) mássica �

��

��
≡

��

���
.

�

��
�, onde, ��� = 0.85 +

�.���

��
, ��� = 0.85 +

�.���

��
, a velocidade na fase óleo é obtida 

através de uma velocidade adimensional para fluxo turbulento � �� = ��
��

��

�
 � e próximo a fase 

sólida �� = 0 (Lee, 2008). Onde, �� é a difusividade de Eddy (turbilhão) térmico, �� é a 

difusividade de Eddy (turbilhão) mássica, �� é o número Schmidt, �� é o número de Prandtl, 

�

��
 é o momento da difusão de Eddy (turbilhão), �� é tensão cisalhante. 

O momento da difusividade de Eddy (turbilhão), 
�

��
, pode ser obtido em função da 

distância adimensional interfase sólido-líquido, ��, e a velocidade adimensional, ��
�, através 

da Equação de Nikuradse (Equação 7.5) e correlações de Van Driest, apresentada na Tabela 7.1 

(Deen, 1998; Azevedo Netto et al. ,1998; Van Driest, 1956). 

�

��
= (���)� �1 − ��� �−

��

�
��

�

�
���

�

��
�   (7.5) 

 

onde, � =0,4; � =26, �� =
�

��
�

��

�
↔ �1 −

�

�
�

��

�
�

�

�
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Tabela 7.1-Correlações de Van Driest para tubo liso e tubo rugoso usada na Equação de 
Nikuradse. 

Tubo Liso Tubo rugoso 

� = 0.305
���.���  � = �1 �−2 log�

 ��
3.7� ��⁄ �

�.�
 

���
�

��
=  

2

1 + �1 + 4�����[1 − ���(−�� �⁄ )]�

 
���

�

��
=  

2

1 + �1 + (2���)�
 

��
� = �

��                                    �� ≤ 5   

5��(��) − 3.05     5 ≤ �� ≤ 30

2.5��(��) + 5.5            �� ≥ 30

 ��
� =

1

�
�
1 − �1 + (2���)�

2���

+ ln �2��� + �1 + (2���)��� 

Próprio Autor com base em Deen, 2008. 

 

onde, f é o fator de fricção, �� é o número de Reynolds. 

 

Lee (2008) em seu trabalho mostrou que a taxa de precipitação, ��, só deve ser usada 

quando a Temperatura Inicial do Aparecimento de Cristais (TIAC) for atingida. Como o 

processo em estudo trata-se da solubilização espera-se que a temperatura de operação sempre 

esteja acima da TIAC, porém, como o fluido passa por um processo continuo de resfriamento, 

o valor da TIAC pode ser atingindo em algum momento ao longo da simulação. Dessa forma, 

é interessante que essa correlação da taxa de precipitação continue presente nos cálculos, pois 

no momento que esse valor de temperatura for atingido poderá ocorrer uma re-nucleação ou re-

precipitação do depósito solubilizado.  

O valor de ��, segundo Huang et al. (2011), é uma função da difusividade, densidade 

e diâmetro da partícula. Devido a mistura complexa presente no petróleo e em alguns fluidos 

solubilizantes, a obtenção dos valores de forma precisa da densidade e diâmetro da partícula é 

algo muito difícil, por outro lado a difusividade pode ser obtida de forma mais direta, fazendo 

uso de dados físico-químicos da parafina e do fluido solubilizante, sendo diretamente 

proporcional à temperatura de operação, como apresentado nas equações de Hayduk e Minhas, 

Equação 7.7.  

A Equação 7.6, apresenta a dependência do ��, com a difusividade, diâmetro de 

partícula e densidade da partícula. Os detalhes de cálculo desse parâmetro podem ser obtidos 

em Lee (2008). 
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�� = �
�����

�
� ��(�)     (7.6)  

onde, �� é o diâmetro da partícula, �� é a massa específica da partícula, ��(�) é Difusividade 

da parafina na temperatura de operação.  

 

�� = 1,33 . 10���.
��.����̈

��
�.��         (7.7) 

sendo ��� =
��

�
� e � �̈ =

��,�

��
− 0,791�, 

Onde, � é a viscosidade do solvente, �� é o volume molar da parafina, �� é o peso molecular 

da parafina, � é a massa específica da parafina, �̈  é uma função do volume molar da parafina. 

Colocando as Equações 7.3 e 7.4 em função das variáveis adimensionais obtemos as 

Equações 7.8 e 7.9, respectivamente. Para tanto, foi considerado que a velocidade ��
�, 

encontrada ao longo de �� na tubulação é uma velocidade média obtida no ponto axial em 

estudo. Essa simplificação foi implementada por se tratar de fluido com escoamento turbulento 

logo, a velocidade na direção radial encontra-se completamente desenvolvida e praticamente 

igual em qualquer ponto nessa direção. Dessa forma, pode-se dizer que �� ����� = �� + �� e 

�� ����� = �� + ��.  

 

∆���

�� �����

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
      (7.8) 

 

sendo,  � =
�(�,�)� ��(�) 

�����(�)
;     ∆�=

���
�

�� ;    �� = �. �;   � =
�

��
  

Onde, �(�, �) é a temperatura no ponto axial z e radial r, ��(�) é a temperatura na parede no 

ponto axial z, �� é a temperatura na entrada da tubulação, ���
 é o raio útil inicial da parafina no 

ponto z ao longo de cada tempo t, � é o comprimento total da tubulação, � é a velocidade do 

fluido no ponto axial z e radial r. 

 

∆���

�� �����

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
+ 

�� ∆���

�� �����
�� − ���� (7.9) 

 

sendo, � =
�� (�,�)

����(�,�)
;   �� = �. �;  ∆�=

��
�

�� ;    � =
�

��
  

Onde, �� (�, �) é a concentração mássica no ponto axial z e radial r, ����
(�, 0) é a concentração 

de equilíbrio no seio do líquido na posição axial z. 
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A partir da aplicação do método das diferenças finitas nos modelos teóricos de balanço 

de energia e de massa Equações 7.8 e 7.9, foi possível obter os modelos numéricos Equações 

7.10 e 7.11. A distribuição da temperatura e da fração molar no eixo radial para cada ponto 

axial só foi possível após as devidas substituições das derivadas parciais por suas aproximações 

por diferenças finitas, obtendo assim um sistema de equações algébricas, Equações 7.10 e 7.11 

para o balanço de energia e as Equações 7.12 e 7.13 para o balanço de massa.  

 

∆��� �
��,������,�

∆�
� = 2 �

��,�������,����,���

∆��
�       (7.10) 

 

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�    (7.11) 

 

∆��� �
��,������,�

∆�
� = 2 �

��,�������,����,���

∆��
�     (7.12) 

 

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
� + 

�� ∆���

�� �����

���,� − ����,�
� (7.13)  

 

Onde os subscritos i e j correspondem aos pontos discretos ao longo da coordenada  (axial) e 

ε (radial). 

 

Para as simulações onde o sistema não foi considerado isotérmico foram utilizados os 

processos convectivos de troca térmica (convecção natural da parede externa com o meio 

ambiente), a convecção interna e a condução (nas paredes da tubulação e depósito de parafina) 

nos cálculos da troca térmica do fluido solubilizante com o ambiente. Nos processos 

considerados isotérmicos, onde a temperatura externa da parede é considerada igual ao longo 

da tubulação foram utilizados o processo convecção interna e condução (nas paredes da 

tubulação e depósito de parafina) nos cálculos da troca térmica. 

A convecção térmica externa ou interna pode ser obtida através da Equação 7.14.  

 

ℎ =
�.��

������
      (7.14) 

 

onde, k é a condutividade térmica, Nu é número de Nusselt e Lcarac é o comprimento 

característico. 
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Os parâmetros a serem utilizados na Equação 7.14 estão sendo apresentados na Tabela 

7.2. Para a convecção externa por se tratar de processo convectivo natural, calculou-se o número 

de Nusselt (Nu), número de Grashof (Gr) e número de Rayleigh (Ra). No processo de 

convecção interna, fez-se necessário calcular o número de Nusselt (Nu), número de Prandtl 

(Pr), número de Graetz (Gz) e número de Reynolds (Re). 

 

Tabela 7.2 - Parâmetros para o cálculo do coeficiente convectivo interno ou externo 

Fluido externo 

�� = ����

�
� + ��

�
� �

��(��)

300
�

�
�

�

�

 

�4(��) = �1 +
0.559

��

�/��

�

��/�

 

Como a tubulação tem o formato cilindrico e é horizontal o ��� = 0,36 e 

������ = ��
2�  

�� =
��∆�������

�

��
 

�� = ��. �� 

Diferença da temperatura característica →  ∆� = �� ��� − ���� 

Fluido interno 

�� = �
��  

�� =
(���������)

�
�  

�� = �(��, ��) 

Fonte: Oliveira P.J., 2014. 

 

Onde, � é a viscosidade cinemática, Re é o número de Reynolds, g é a aceleração da gravidade, 

������é o comprimento característico, � é o coeficiente de expansão térmica, �� ��� é a 

temperatura da parede externa e ���� é a temperatura ambiente, ����� é o diâmetro útil da 

tubulação. 

Valores de viscosidade e coeficiente de expansão térmica, são tabelados e variam com 

a temperatura de operação. No estudo apresentado, o fluido externo considerado foi o ar 
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atmosférico nas condições de 1 atm e temperatura de operação, os dados referentes a esses 

parâmetros podem ser obtidos na Tabela AP-9 no apêndice.  

De posse dos valores dos coeficientes de transferência térmico dos fluidos internos e 

externos e das condutividades da parafina e tubulação, foi possível calcular o calor transferido 

e, consequentemente a temperatura da parede interna e externa. Dessa forma através das 

equações 7.10 e 7.11, foi possível obter o perfil de distribuição de calor ao longo de toda a 

tubulação. 

7.2.2 Equilíbrio sólido-líquido 

 

Foi considerado o modelo de solução ideal para o cálculo da primeira aproximação da 

fração molar Equação 7.15, sendo em seguida calculado os coeficientes de atividade do modelo 

UNIFAC (Araújo, 2008).  

A nova fração molar foi obtida através da Equação 7.16 e foram calculados os 

coeficientes de atividade do modelo UNIFAC. Lee (2008), citou que o depósito de parafina 

formado inicialmente é gelatinoso, uma mistura óleo/parafina, mas que ao longo do tempo, 

devido ao processo de envelhecimento, o óleo presente no depósito começa a ser expulso, 

através de um processo de difusão interna, permanecendo apenas a parafina. 

O processo em estudo trata da solubilização da parafina em escoamento turbulento, 

entende-se que o depósito formado já passou pelo processo de envelhecimento podendo dessa 

forma realizar a simplificação considerada por Pan et al. (1999), onde a fase sólida é composta 

apenas por sólidos cristalinos de parafina, admitindo-se que a fase sólida é pura, logo �� (fração 

de parafina na fase sólida) foi substituído por 1.  

 

�� ����
� (�,�)

�� ����
� (�,�)

=
��

��
= ��� �

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
− ln

�

��,�
�� (7.15) 
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���,�
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��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
− ln

�

��,�
�� (7.16) 

 

onde,  ∆��,�é a entalpia de fusão, ∆��� é a capacidade calorífica, ��,� é a temperatura de fusão, 

 ∆��,� é a entalpia de transição, ��,� é a temperatura de transição, �� é a fração molar da 

parafina no solvente, �� coeficiente de atividade do líquido. O valor da entalpia de fusão, 

capacidade calorífica e a temperatura de fusão podem ser obtidos através das Equações 7.17, 

7.18 e 7.19 respectivamente. 
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O calor e a temperatura da fase transitória são determinados através das Equações 7.20 

e 7.21, respectivamente. O calor total de fusão pode ser obtido através da Equação 7.22. As 

correlações usadas para os cálculos de temperatura e calor das parafinas das fases transitórias e 

ponto de fusão foram obtidas em (Coutinho et al., 2001).  

 

∆��,� = 0,00355  ���
� − 0,2376 ���

� + 7,400  ��� − 34,814  (7.17) 

 

∆��� = 0,3033  ��� − (4,63510����� �)    (7.18) 

 

T�,� = 421,63 − 1936412  Exp �−7,8945  ���� − 1�
�,�����

�  (7.19) 

 

∆��,� = ∆����,� − ∆��,�      (7.20) 

 

T�,� = 420,42 − 134784  Exp �−4,344  ���� + 6,592�
�,�����

�   (7.21) 

 

∆����,� = 238,84  ��3,7791 ��� � − 12,654�    (7.22) 

 

Onde, ∆����,� é o calor total de fusão, ��� é o número de átomos de carbono em n-alcanos do 

composto i. As equações são válidas para uma larga faixa de n-alcanos que vai do pentano a 

��������� para o cálculo da temperatura e calor total de fusão. A fase sólida transitória ocorre 

em n-alcanos entre ������ e ������� (Coutinho et al., 2001). 

 

7.2.3 Transferência de massa e solubilização de parafina presente na tubulação 

 

Na transferência de massa da parafina para o fluido solubilizante, assumiu-se a 

convecção mássica e térmica na fase líquida como os principais processos no efeito da 

solubilização, onde eles são dependentes da difusividade mássica e térmica respectivamente, 

como feito por Venkatesan et al (2005) e Lee (2008) no processo de deposição.  

As Equações 7.23 tomou como base a Equação da taxa de crescimento obtido em Lee 

(2008) e foi readaptada para o processo de solubilização.  

 

2π�������
���

��
= 2π���� ���(��)

− ���    (7.23) 
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Onde �� é o raio interno (raio da interface sólido-líquido), ��� é a fração de parafina na fase 

sólida, �� é a massa específica da parafina, �� é o coeficiente convectivo, ��(��)
é a 

concentração de equilíbrio na interface e �� é a concentração de entrada. 

Como a fase sólida possui apenas parafina, o termo ��� pode ser igualado a 1 e a 

Equação 7.23 pode ser reescrita conforme a Equação 7.24. 

 

2π����
���

��
= 2π���� ���(��)

− ���     (7.24) 

 

Rearrumando a Equação 7.24 e colocando a Equação em função da espessura do 

depósito adimensionalizada � = 1 −
��

�
, onde R é o raio interno da tubulação sem depósito, 

podemos obter a Equação 7.25. 

 

��
��

��
=

��

�
���(��)

− ���     (7.25) 

 

Onde �� que é o coeficiente de transferência de massa  ��� =
����

��
�, �ℎ é o número de 

Sherwood que para fluido turbulento pode ser obtido através da analogia de Colburn, como 

mostrada na Equação 7.26. 

 

�ℎ = 0,023���,����/�      (7.26) 

 

Venkatesan et al. (2005) observaram que essa analogia só é válida quando a 

temperatura e concentração caminham de forma separada o que não é o caso em um processo 

de solubilidade. Como existe uma correlação da temperatura com o processo de transferência 

de massa, eles propuseram uma aproximação baseada na solubilidade, onde chamaram de 

método da solubilidade, dessa forma o número de Sherwood pode ser obtido através da Equação 

7.27.  

 

��

��
= �

�� ���⁄

�� ���⁄
�

��

��
      (7.27) 

 

Onde, o Número de Nusselt pode ser obtido pela Equação �� = 0,023���,����/�, �� ���⁄   é 

obtido através do perfil de concentração na interface sólido-líquido, �� ���⁄   é obtido através 
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do perfil de temperatura na interface sólido-líquido e 
��

��
 é a variação da temperatura pela 

variação da concentração no (“bulk”) do líquido até a interface. 

Com o valor da espessura obtido na Equação 7.25, substituindo-o na Equação 7.28, 

obtém-se o novo valor de raio. 

 

�� = R(1 − �)     (7.28)  

 

 

7.2.4 Algoritmo de implementação computacional do processo de solubilização 

 

Como o sistema de solubilização é um sistema de fronteira móvel, onde as condições 

operacionais e físico-química mudam ao longo do tempo e da tubulação, foi proposto um 

sistema de sincronização tempo a tempo baseado nas Equações 7.10-7.13, 7.15-7.16, 7.25 e 

7.28. Ao longo do tempo a parafina depositada começa a solubilizar, provocando uma mudança 

geométrica do sistema, dessa forma assume-se que o perfil de velocidade, diâmetro da 

tubulação, temperatura e concentração devem ser calculados a cada intervalo de tempo. A 

Figura 7.1, representa esse algoritmo.  
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Figura 7.1-Algoritmo computacional do processo da solubilização 

 

7.2.4.1 Validação dos algoritmos computacionais implementados. 

 

As rotinas propostas para a fração molar em equilíbrio, os coeficientes de atividade e 

a temperatura de operação foram implementados e comparados a resultados obtidos com 

Dados de entrada 
(Temperaturas, composição do solvente e parafina, dados da tubulação, TIAC ) 

Cálculo das Propriedades Físico-química do fluido e da parafina 

Cálculo do Balanço de Energia 
(Distribuição da temperatura e cálculo da troca térmica com o ambiente) 

Cálculo do equilíbrio de fases 

Cálculo do Balanço de Massa 
(Distribuição da concentração) 

Cálculo da massa solubilizada e do novo raio útil da tubulação 

TP interna novo - TP interna velho ≤ Tolerância 

Cálculo da perda de calor  
(Cálculo da temperatura da parede interna, TP interna, e externa, TP externa) 

Não 

Sim 

  Tempo ≥ Tempo simulação 

Não 

Saída dos resultados:  
(Armazenamento e criação dos gráficos) 

Sim 
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simuladores comerciais e dados experimentais. Em Oliveira et al (2016), foi apresentado os 

resultados referentes a validação da rotina implementada para o cálculo do coeficiente de 

atividade e da fração molar e foi possível obter excelentes resultados com os dados comparados.  

 

Na avaliação do algoritmo para o cálculo da temperatura operacional em escoamento 

turbulento foram realizadas simulações em diferentes condições de operação como apresentada 

na Tabela 7.3 e essas simulações foram comparados com os resultados obtidos pelo simulador 

comercial UniSim Design R450 (Honeywell). 

 

7.2.5 Análise dos parâmetros do processo de solubilização da parafina 

 

As rotinas do SIMSOLUDEP foram implementadas em um ambiente de 

desenvolvimento, onde elas são chamadas a partir de uma interface gráfica, sendo possível 

inserir os dados de entrada e obter o resultado da simulação. 

As avaliações do processo de solubilização da parafina foram realizadas simulações 

sob variados parâmetros, tais como comprimento da tubulação, tipo do solvente, temperatura 

de entrada do solvente (Te) e temperatura externa (Tamb). Tais parâmetros são importantes 

quando se pretende analisar o tempo de aplicação e quantidade de solvente a ser utilizado no 

processo. 

Através dessas análises também foi possível avaliar o perfil da temperatura, 

concentração e sobretudo da solubilização ao longo do tempo simulado e da tubulação. Na 

Tabela 7.3, estão sendo apresentados os parâmetros utilizados nas simulações. 

 

Tabela 7.4- Parâmetros utilizados nas simulações. 

 Parâmetros avaliados 

Condições operacionais 
Comprimento 
da tubulação 

Tipo de 
solvente 

Temperatura 
de entrada do 

solvente 

Temperatura 
externa 

Temperatura de entrada (K) 318,15 318,15 
318,15/ 
334,15  

318,15 

Temperatura externo (K) 298,15 298,15 298,15 
298,15/ 
278,15 

Tipo de Solvente Hexano 
Hexano/ 

Querosene 
Querosene Hexano 

Vazão (m3/h) 2,0 2,0 2,0 2,0 

Diâmetro da tubulação 2 in/SCH 40 2 in/SCH 40 2 in/SCH 40 2 in/SCH 40 

Comprimento da tubulação 
(m) 

10 / 50 10 5,5 10 
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Condutividade térmica da 
tubulação (W/m.K) 

48 48 48 48 

Espessura da parafina (mm) 7 7 7 7 

Tempo de operação (min) 908 908 2408 908 

Intervalo de apresentação do 
perfil (min) 

100 100 200 100 

Simulações 
Simul1/ 
Simul2 

Simul1/ 
Simul3 

Simul3/ 
Simul4 

Simul1/ 
Simul5 

Fonte: próprio autor 

As propriedades físico-químicas do solvente e da parafina, utilizadas nas simulações, 

estão sendo apresentadas na Tabela 7.4. Para os valores de condutividade e capacidade 

calorífica do querosene foi utilizado uma fórmula molecular média (C13H28), visto que esse 

composto é formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos (Szklo A. S. e Uller V. C., 

2008).  

 

Tabela 7.5 - Propriedades físico-química dos solventes (hexano e querosene) e da parafina 
considerados nas simulações*. 

 Hexano Querosene Parafina 

Massa Molecular (g/mol) 86,17 184 394 

Viscosidade (cP) 0,238 2,25 - 

Massa específica (kg/m3) 633,36 800 900 

Condutividade (W/m.K) 0,1074 0,1341 0,2596 

Capacidade Calorífica (kJ/kg.K) 2,316 2,125 - 

* Fonte: Banco de dados do simulador UniSim Design R450 (Honeywell)@ 25°C e 1 atm 

 

7.3 Resultados: 

 

7.3.1 Validação do Algoritmo Computacional implementado  

 

Nessa seção foram realizadas avaliações com intuito de validar as rotinas 

implementadas.  

7.3.1.1 Fração molar da parafina em equilíbrio 

 

As simulações foram realizadas no intervalo de temperatura (temperatura de fusão do 

solvente - 330,35 K), com os solventes: hexano, decano, dodecano. A parafina utilizada na 
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simulação possuía uma massa molecular de 366g/mol, a mesma utilizada por Barbosa Júnior. 

et al. (2007). Os modelos matemáticos utilizados foram os apresentados nas Equações 7.15 e 

7.16. Os resultados obtidos em Oliveira et al. (2016), mostraram comportamento semelhante 

aos obtidos experimentalmente por Barbosa Junior et al (2007). Dessa forma o modelo teórico 

composto pelo coeficiente de atividade foi o escolhido para o cálculo do equilíbrio sólido-

líquido, pois segundo Gomes (2009), ele represente de forma coerente o sistema com fluidos 

parafínicos e não parafínicos. 

 

7.3.1.2 Coeficiente de atividade 

 

Na avaliação do coeficiente de atividade, as simulações realizadas ocorreram em duas 

temperaturas 318,15 K e 325,15 K. Nessas simulações os fluidos solubilizantes foram o hexano 

e o querosene. A parafina utilizada possuía um peso molecular igual a 394 g/mol (C28H58). As 

frações molares do solvente pré-fixadas para o hexano nas temperaturas de 318,15K e 325,15K 

respectivamente foram 0,6806 e 0,1242 e para o querosene nas mesmas temperaturas foram 

respectivamente 0,729 e 0,4705. As propriedades do hexano e querosene utilizada nas 

simulações estão sendo apresentadas na Tabela 7.4. Os resultados obtidos em Oliveira et al. 

(2016) mostraram que os valores obtidos através da rotina empregada foram semelhantes ao 

obtido com o simulador comercial, apresentando uma divergência máxima, inferior a 0,02%. 

 

7.3.1.3 Temperatura de operação  

 

A rotina e os modelos propostos para simular a temperatura de operação foram 

avaliados em seis simulações onde a área de escoamento encontra-se 0%, 18% e 34% 

preenchida com parafina, tanto para o diâmetro de 2in SCH40 e 6in SCH40, como descrito na 

Tabela 7.5. Para as simulações foi utilizado o hexano como fluido solubilizante. As 

propriedades do hexano estão sendo apresentada na Tabela 7.4. Os resultados estão sendo 

apresentados nas Figuras 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7. 
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Tabela 7.6 -Definição das simulações. 
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S
im

u
la

çã
o 

 
5 

S
im

u
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çã
o 

 
6 

Área de escoamento 
preenchido por parafina 

0% 0% 18% 18% 34% 34% 

Diâmetro da tubulação 
(in) 

2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

SCH 40 SCH 40 SCH 40 SCH 40 SCH 40 SCH 40 

Espessura da parafina 
(mm) 

0 0 2,48 7,27 2,48 7,27 4,72 13,86 4,72 13,86 

Comprimento (m) 1 50     

Temperatura externa do 
ambiente (K) 

298,15 

Temperatura de entrada 
(K) 

323,15 

Vazão (m3/h) 2,0 5,0 2,0 5,0 2,0 5,0 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

 

Figura 7.2 -Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 
apresentadas para o simulação 1, com o hexano como solvente. 
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Figura 7.3 - Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 

apresentadas para o simulação 2, com o hexano como solvente. 

 

 

 

 

Figura 7.4 - Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 

apresentadas para o simulação 3, com o hexano como solvente. 
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Figura 7.5 - Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 

apresentadas para o simulação 4, com o hexano como solvente. 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 - Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 

impostas para o simulação 5, com o hexano como solvente. 
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Figura 7.7 - Comparação do modelo proposto com o simulador comercial nas condições 

impostas para o simulação 6, com o hexano como solvente. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 mostram que os 

valores encontrados pelo modelo empregado para a temperatura divergem em média 0,2% do 

valor obtido pelo simulador comercial, estando o desvio padrão máximo encontrado de 1,52, 

valores esses encontrados na Figura 7.7. Estes valores mostram que o modelo proposto pode 

ser utilizado para calcular a distribuição de temperatura dentro da tubulação. 

 

7.3.1.4 Resultado das simulações: 

 

7.3.1.5 Variação do comprimento da tubulação. 

 

Em tubulação de maior comprimento, por possuir uma maior área superfical, espera-

se que a troca térmica do fluido com o ambiente externo seja maior. Em escoamento turbulento 

além da situação citada anteriormente, também tem o efeito do turbilhonamento, facilitando 

mais a troca térmica. Esses efeitos favorecem a cristalização e o ancoramento do depósito 

formado, entretanto o efeito cisalhante presente em escoamento turbulento favorece na retirada 

do depósito já formado. 

No escoamento laminar o fluido por trabalhar em baixas velocidades acabam por 

permanecer mais tempo na tubulação, favorecendo ainda mais o resfriamento, no escoamento 
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turbulento, esse tempo de contato acaba sendo menor, favorecendo o não resfriamento e 

consequentemente a solubilização. 

Para avaliar o efeito do comprimento no processo de solubilização foram conduzidas 

simulações com tubulações de 10 m (simul1) e 50 m (simul2). Os dados utilizados nas 

simulações, encontram-se descritos na Tabela 7-3 e Tabela 7-4.  

A Figura 7.8 (a) e (b) mostram o perfil da espessura da parafina ao longo das 

tubulações de 10 m e 50 m, respectivamente. 

 

Figura 7.8 - Perfil da espessura da parafina ao longo da tubulação de (a) 10 m e (b) 50 m, em 
diferentes tempos. 

 

A Figura 7.8 (a) mostra a solubilidade completa da parafina após 271 min de tempo 

simulado, no entanto na tubulação maior, Figura 7.8 (b), seria necessário um tempo maior de 

simulação aproximadamente 908 min, para obter a completa solubilidade da parafina. 

Os perfis de temperatura para o tempo inicial e final para ambos comprimentos estão 

sendo apresentados na Figura 7.9. 
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Figura 7.9 - Perfil de temperatura inicial e final ao longo da tubulação de 10m e 50 m. 

Os perfis de temperatura correspondentes a tubulação de 10 m, estão sendo 

apresentados nas Figuras 7.9 (a) e (b), as Figuras 7.9 (c) e (d) apresentam os perfil iniciais e 

finais da tubulação de 50 m. Ao analisar a Figura 7.9 foi possivel observar que até 10 m de 

comprimento da tubulação, a temperatura tanto para a simulação de 10 m quanto para a 

simulação de 50 m, permaneu igual, estando a variação de temperatura nesse comprimento, na 

ordem de 0,5 K, como em escoamento turbulento a mistura do fluido é maior, a curva de perfil 

de temperatura fornecida pelo simulador é praticamente uma constante em todo o diâmetro, no 

comprimento analisado e como a velocidade do fluxo também é maior, quando comparado ao 

escoamento laminar, faz com que a perda de temperatura para o ambiente seja menor, esses 

dois fatores promovem curvas de perfil de temperatura praticamente constantes ao longo do 

tempo, no processo em estudo. 

7.3.1.6 Variação do tipo de solvente. 

 

O tipo de solvente usado no processo de solubilização, propiciará uma maior ou uma 

menor solubilização da parafina, visto que o mesmo possuí um efeito direto na difusividade ou 

seja quanto maior a difusividade melhor o processo da solubilidade. Como a difusividade da 

parafina é inversamente proporcional ao peso molecular do fluido, permite afirmar que quanto 
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maior o peso molecular do solvente maior é a dificultade dele solubilizar a parafina. Isso se 

deve as longas cadeias não polares presente nesses fluidos. 

Para avaliar este parâmetro no processo de solubilização foram realizadas duas 

simulações, considerando o hexano e querosene como fluidos solubilizantes em uma tubulação 

de 10 m. A Figura 7.10 mostra o perfil de espessura da parafina depositada na tubulação para 

ambos os solventes em diferentes tempos. 

 

Figura 7.10 - Perfil da espessura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in SCH40 
com (a) hexano como solvente, (b) querosene como solvente, em diferentes tempos em minutos. 

Observando a Figura 7.10, as parafinas são mais facilmente solubilizadas pelo hexano 

que pelo querosene. Como ocorrido no processo da solubilização no escoamento laminar em 

Oliveira et al (2016), uma das causas para tal efeito pode ser o peso molecular do solvente, onde 

solvente com maior cadeia carbônica proporciona uma menor solubilidade da parafina. O efeito 

estérico das moléculas do querosene sobre as moléculas da parafina, impedem uma maior 

solubilização. A relação carbono-carbono da parafina/ solvente, propicia um efeito direto sobre 
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a polaridade das cadeias de carbono, logo a cadeia não polar do querosene que é mais longa que 

a do hexano, promove uma maior repulsão na cadeia não polar da parafina. 

O perfil da temperatura inicial e final na tubulação para os solventes hexano e 

querosene, estão sendo apresentados na Figura 7.11. 

 

Figura 7.11 - Perfil da temperatura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in 

SCH40 com (a) perfil de temperatura inicial hexano como solvente, (b) perfil de temperatura 

inicial querosene como solvente, (c) perfil de temperatura final hexano como solvente, (d) perfil 

de temperatura final querosene como solvente, em diferentes tempos em minutos. 

Através da Figura 7.11, foi possível observar que o perfil de temperatura para cada 

tipo de fluido teve um perfil de distribuição diferente, isso deve-se ao fato da quantidade de 

parafina que foi solubilizada para cada tipo de solvente. Devido a quantidade de parafina 

solubilizada ter sido maior no hexano, reduziu-se a espesura da parafina, dessa forma uma maior 

variação de temperatura (4,2 K) para esse fluido foi observado devido a sua maior perda de 

temperatura para o ambiente. Com relação ao querosene, que obteve uma menor solubilidade a 

variação de temperatura ficou na ordem de 1,4 K. 

 

7.3.1.7 Variação da temperatura de entrada do solvente (Te) 
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Como o processo de solubilização está diretamente relacionada com a curva de 

solubilidade da parafina no fluido solubilizante, à medida que a temperatura na interface sólido-

líquido aumenta, maior é a quantidade de parafina solubilizada, promovendo uma maior 

concentração de parafina solubilizada em equilibrio com o solvente. Este efeito favorece, uma 

maior taxa de fluxo mássico da parafina presente na parede da tubulação para o solvente. 

Foram realizadas duas simulações para avaliação desse parâmetro no processo de 

solubilização, tendo como fluido solubilizante o querosene, sendo uma com temperatura de 

entrada de 334 K e outra com 318,15 K. 

 A Figura 7.12, mostra o perfil da espessura da parafina ao longo da tubulação.  

 

Figura 7.12 - Perfil da espessura da parafina ao longo de uma tubulação de 5,5 m de 2 in SCH40 
com (a) Te= 334,15 K (b) Te=318,15 K, em diferentes tempos em minutos. 

A maior temperatura de entrada (334,15 K) promoveu maior solubilidade da parafina, 

onde proporcionou uma maior diminuição da espessura da parafina depositada e do tempo para 

removê-lo. Isso é esperado pois a temperatura é um parâmetro que aumenta a solubilidade da 

parafina no fluido solubilizante. Outro fator interessante é que mesmo ocorrendo uma maior 
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solubilidade na temperatura de 334,15 K, temperatura mais elevada, devido o resfriamento do 

fluido solubilizante, provocado pela redução da parafina, parafinas solubilizada a montante de 

2 m da entrada da tubulação, acabam sendo redepositadas, isso deve-se a diminuição da fração 

em equilibrio provocada pelo resfriamento, esse fator pode ser observado pelo aumento da 

espessura a jusante do ponto especificado. Porém como a solubilização é constante, esse 

depósito é em seguida solubilizado. 

O comportamento da temperatura ao longo da tubulação para valores de 334,15 K e 

318,15 K é mostrado na Figura 7.13.  

 

 

Figura 7.13 - Perfil da temperatura na tubulação de 10 m de 2 in SCH40 com querosene como 
solvente, considerando (a) perfil inicial com Te=334,15K, (b) perfil final com Te=334,15K, (c) 
perfil inicial com Te=318,15K e (d) perfil final com Te=318,15K. 

 

As Figuras 7.12 e 7.13 indicam que a espessura da parafina na tubulação diminui mais 

rapidamente em temperatura mais alta (Figura 7.13 (c) e (d)). Uma solubilidade maior a alta 

temperatura provoca uma troca térmica maior, como observado na Figura 7.13 (a-d), logo a 

variação média de temperatura da entrada para a saída ao longo do tempo foi de 8,17 K para a 

simulação de maior temperatura de entrada e de 5,0 K para a de menor temperatura de entrada. 

Com as informações obtidas através do simulador, foi possível observar que toda a parafina 

presente na tubulação pode ser solubilizada após um tempo de operação de 2408 min, para a 
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temperatura de entrada de 334,15 K (Figura 7.13-b). Isso nos leva a concluir que se a 

temperatura de entrada fosse mais alta, a tendência de uma maior redução no tempo de operação 

seria obtida. 

 

7.3.1.8 Variação da temperatura externa (Tamb) 

 

A temperatura externa influênciará de forma direta no resfriamento do fluido 

solubilizante, promovendo uma menor temperatura na interface sólido-líquido bem como uma 

menor fração mássica da parafina em equilibrio com o solvente.  

Foram realizadas duas simulações para avaliação desse parâmetro no processo de 

solubilização sendo uma com temperatura externa de 298,15 K (simul1) e outra com 273,15K 

(simul5). O hexano foi utilizado como meio solubilizante nas simulações. 

A Figura 7.14, mostra o perfil da espessura da parafina ao longo da tubulação.  

 

Figura 7.14 - Perfil da espessura da parafina ao longo de uma tubulação de 10 m de 2 in SCH40 
com (a) Tamb= 298,15K (b) Tamb=273,15K, em diferentes tempos em minutos. 
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A maior temperatura externa (298,15 K) promoveu maior solubilidade da parafina, 

bem como uma maior diminuição da espessura da parafina depositada na tubulação, enquanto 

que a menor temperatura externa provocou uma redeposição da parafina já solubilizada a 

jusante do ponto de solubilização, isso deve-se ao fato da temperatura externa menor, provocar 

um maior resfriamento do fluido, fazendo com que o mesmo chegue mais facilmente ao ponto 

de TIAC e cristalize a parafina que outrora foi solubilizada. 

O comportamento da temperatura ao longo da tubulação para valores de temperatura 

externa de 298,15 K e 273,15 K é mostrado na Figura 7.15.  

 

 

Figura 7.15- Perfil da temperatura na tubulação de 10 m de 2 in SCH40 com querosene como 
solvente, considerando (a) perfil inicial com Tamb=298,15K, (b) perfil final com 
Tamb=298,15K, (c) perfil inicial com Tamb=273,15K e (d) perfil final com Tamb=273,15K. 

 

Através da Figura 7.15, podemos observar que a perda de calor do fluido solubilizante 

é maior para a simulação com temperatura externa menor, Figura 7.15 (c), e (d), e isso implicou 

em uma menor solubilização da parafina depositada e redeposição em pontos a jusantes ao da 

solubilização. Por ter atingido o valor da TIAC, após 3m do ponto de entrada, podemos observar 

que a redeposição foi se acentuando mais que a solubilização. 
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7.4 Conclusões 

 

Os modelos e rotinas presente no SIMSOLUDEP foram validados permitindo uma 

avaliação preditivas do processo da solubilidade da parafina. Os modelos foram implementados 

e foi possível avaliar, as variáves que influenciam o processo de solubilização. 

De acordo com os resultados, quanto maior a tubulação, maior a perda de calor do 

fluido solubilizante para o ambiente, de modo que a temperatura na interface parafina/solvente 

diminui, dificultando o processo da solubilização e requerendo uma maior quantidade de fluido 

solubilizante. 

Em relação ao tipo do solvente, o tamanho da cadeia de carbono tem uma influência 

no processo, visto que quanto maior a cadeia parafinica, menor a quantidade de parafina 

solubilizada e quato maior a temperatura de entrada, mais parafina consegue-se solubilizar.  

Com relação a temperatura de entrada e a ambiente, foi possível verificar que esses 

fatores influênciam diretamente na temperatura da interface sólido-líquido, onde temperaturas 

mais altas na entrada e no ambiente favorecem o processo de soluilização. 

Ao analisar todos as variáveis, um fluido solubilizante que possua uma cadeia 

carbônica pequena, que possa trabalhar com temperaturas mais elevadas propiciará uma maior 

solubilizadade e consequentemente um menor tempo de operação e menor volume de material 

solubilizante. 

Através desse estudo conseguimos demostrar que é possível elaborar um simulador 

para preve a solubilização da parafina depositada em tubulações de petróleo em condições de 

escoamento turbulento, onde podem ser obtido resultados satisfátorios. Os modelos propostos 

foram validados e os dados apresentados na simulação mostraram que é possível obter melhores 

condições de solubilização para aplicar na industria. 
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8 Solubilização da parafina em poços de petróleo  

 

 

8.1 Introdução 

 

Registros históricos indicam que povos a 4000 a.C, faziam uso do petróleo em seu 

cotidiano. A crescente demanda por energia é o que mantém o petróleo ainda como uma das 

principais e importante fonte da matriz energética mundial (Boher e Souza, 2014). Em 1859, o 

americano chamado Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo, ele foi localizado na 

Pensilvânia nos EUA, esse poço possuía aproximadamente 21 metros de profundidade. Nos 

dias atuais devido ao avanço tecnológico que a indústria do petróleo vem sofrendo, essa 

profundidade chega a superar a casa dos 6.000 metros, em águas profundas. 

Muitos reservatórios de petróleo possuem altos teores de hidrocarbonetos pesados, tais 

como, parafina, aromáticos, naftênicos, asfaltenos e resinas e com a movimentação do petróleo 

do reservatório até a superfície e a troca térmica do fluido com o poço, esses hidrocarbonetos 

de maior peso molecular acabam por serem depositados na parede da coluna de elevação, 

provocando a diminuição do espaço anular, prejudicando a produção do poço.  

De acordo com a pesquisa feita por Shagapov (2004), a deposição na coluna, se dá 

como um efeito colateral do processo natural das mudanças físico-química que o petróleo sofre 

durante a sua elevação até a superfície. Kovrigin L. and Kukharchuk, I. (2016) informa que 

esses depósitos são formados por hidrocarbonetos pesados, cujo o seu conteúdo varia de 20% 

a 70% (em massa) de parafina e de 20% a 40% (em massa) de asfaltenos e resinas. 

Na temperatura de reservatório, 343,15 K e 423,15 K, a parafina presente no óleo, 

encontra-se completamente solubilizada, mas à medida que o óleo é escoado, devido a troca 

térmica constante, tem-se as modificações das condições operacionais (pressão e temperatura) 

e isso acaba por provocar efeitos adversos e indesejados. Esses efeitos provocam intensas 

precipitações, principalmente, nas regiões mais próximas à superfície resultando em uma 

resistência hidráulica no poço, acarretando na queda da produtividade (Martínez-Palou et al., 

2011) 

Quando se trabalha com poço é importante levar em consideração as zonas de fusão 

da parafina, onde a temperatura de operação encontra-se acima da TIAC (Temperatura Inicial 

de Aparecimento dos cristais de parafina). A medida que se aprofunda no poço a temperatura 

externa se eleva, deve-se levar em consideração a transferência de calor que o fluido sofre em 

todas as seções do poço (Shagapov, 2004). 
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Atualmente existe diversos métodos de remoção da parafina em tubulações, como é o 

caso do método mecânico, “PIG”, isolante térmico e inibidores químicos. O método mecânico 

promove uma raspagem do depositado presente na parede das tubulações, porém esse método 

é inviável para ser utilizado no poço, pois o mesmo pode provocar a obstrução. O uso de 

inibidores é uma solução possível, porém, segundo Kovrigin L. and Kukharchuk, I. (2016), 

pode ser um método não muito bom para as tubulações, além de ser caro. Outros métodos 

também podem ser usados, porém não são tão populares, como é o caso do revestimento interno 

da tubulação e uso de correntes magnéticas.  

A ideias de se obter formulações solubilizantes de parafina que possam ser utilizadas 

em tubulações e principalmente em poços, vem fazendo com que vários pesquisadores 

desenvolvam suas próprias formulações. Salles (2000) fez uso de sistema microemulsionado, 

constituído por tensoativo não-iônico, os resultados indicaram uma boa eficiência na aplicação 

da sua formulação no tratamento do depósito da parafina em sistema fase Apolar/polar. Gomes 

(2009) estudou diversos sistemas microemulsionados e obteve resultados satisfatórios como 

solução solubilizante.  

Alguns métodos que posteriormente foram patenteados, também podem ser utilizados 

para a remoção da parafina, como é o caso do método criado por Willard, et al (1967), onde faz 

uso de ácido graxos poli-saturados e solução aquosa de algum hidróxido de metais alcalinos. O 

método criado pela Oxiteno S.A Industria e Comércio, sob o número da patente 

WO201605116A1, faz uso de solvente com alto teor de solubilidade para as moléculas de 

asfalteno e parafinas, tornando as soluções suficientemente fluidas e estáveis que permite a 

retirada dos depósitos orgânicos. O fluido é bombeado para dentro do poço, através do anular, 

retornando pela coluna, onde provoca a solubilização dos depósitos orgânicos. 

No processo tradicional de solubilização, o solvente é aquecido a uma temperatura 

bem superior a TIAC e abaixo do seu ponto de fulgor bombeado para dentro do poço através 

do anular, retornando pela coluna de produção, solubilizando assim a parafina que se encontra 

depositada. Geralmente os solventes utilizados são hidrocarbonetos que permitam trabalhar a 

temperaturas mais elevada e que possibilite a solubilização da parafina, como é o caso do óleo 

diesel e do querosene e em muitos casos também é usado água aquecida a 363,15 K.  

O processo de deposição baseia-se nas curvas de solubilização e das concentrações de 

equilíbrio encontrada em cada ponto, como o processo de solubilização acaba sendo um 

caminho inverso ao da deposição, o uso de métodos e modelos matemáticos que foram 

desenvolvidos para o processo da deposição acaba sendo interessante para representar o 

processo de solubilização. Ambos os processos (deposição e solubilização) baseiam-se nos 
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fenômenos de transferência de massa, transferência de energia e equilíbrio sólido-líquido, com 

isso o foco desse trabalho está em obter através desses modelos, os perfis de temperatura, 

concentração e de solubilização, bem como as melhores condições operacionais, tais como 

vazão e temperatura de operação para o uso do solvente como solubilizante nas diversas 

condições de escoamento. 

 

8.2 Modelagem matemática 

 

De acordo com Oliveira et al. (2016), a modelagem do processo de solubilização da 

parafina compreende três fenômenos importantes: transferência de energia, transferência de 

massa e equilíbrio sólido-líquido. Algumas hipóteses foram assumidas na definição do sendo 

elas: 

 No processo de solubilização no poço, o perfil de velocidade foi considerado 

plenamente desenvolvido a cada intervalo de tempo, o que implica em assumir 

que a interface sólido-líquido se move lentamente ao longo do tempo. Dessa forma 

nos balanços de massa e energia o sistema foi considerado quase-estacionário 

como feito por Araújo (2008), Ramirez-Jaramilo et al. (2004) e Singh et al. (2000), 

no processo de deposição de parafinas em tubulações;  

 No estudo, utilizou-se o processo convectivo mássico e térmico na fase líquida 

como os principais processos no efeito da solubilização, onde eles são 

dependentes da difusividade mássica e térmica respectivamente, como feito por 

Singh et al. (2000) e Lee (2008) no processo de deposição. Nesse estudo o efeito 

da difusão térmica foi considerado nos cálculos como feito por Hoteit et al (2008), 

onde os dados das propriedades do fluido e da parafina foram calculados, 

considerando a temperatura externa constante, ao longo do tempo e nas direções 

radiais e axiais. As trocas térmicas em todas as seções do poço foram consideradas 

incluindo as convecções que o fluido sofre na coluna de produção e no anular, a 

condução com a formação (considerando o gradiente de temperatura da 

formação), garantindo assim uma eficiência nos cálculos de perda de calor para o 

meio externo; 

 Como o sistema foi considerado regime semi-estacionário, a transferência de calor 

no sentido axial, ocorre de forma quase que instantânea, dessa forma podemos 

desprezar os cálculos nesse sentindo, quando simulado tempo a tempo, conforme 

realizado por Singh et al. (2000), no processo de deposição da parafina. 
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 Foi considerado uma extensão radial infinita para o poço e as interferências 

térmicas de outros poços foram negligenciadas conforme realizado por Wu et al 

(2015); 

 Para efeito de simplificações, o diâmetro da coluna de produção e do revestimento 

anular do poço foram considerados iguais em toda sua extensão. 

 

8.2.1 Modelos teóricos e numéricos do balanço de energia e massa 

 

Como feito em Oliveira et al. (2016), para o processo de solubilização em tubulação, 

a modelagem do fluxo de calor e massa baseou-se na hipótese que o problema matemático é 

discretizado através da divisão da tubulação em células. Onde a superfície cilíndrica do poço e 

do anular foi tomada como o volume de controle. Dessa forma, o balanço de energia e de massa 

na região do anular e do poço podem ser expressos pelas Equações 8.1 e 8.2, respectivamente:  
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Algumas considerações e simplificações foram assumidas na representação dos 

balanços de energia e massa. 

A temperatura externa da tubulação, em cada seção do poço, varia. Foi considerado o 

sistema escoando em regime laminar ou turbulento. O processo não possuí geração de energia 

e nem de reação química, sendo esses itens nas Equações 8.1 e 8.2 desprezados. A dissipação 

viscosa, �∅� presente na Equação do balanço de energia para escoamento laminar e turbulento 

pode ser negligenciada, pois segundo Bird et al (2004), essa consideração só não poderia ser 

realizada se o sistema possuísse altíssimo gradiente de velocidade, algo que não corresponde 

ao processo de solubilização em estudo. 

A difusividade térmica e mássica foi assumida apenas no sentido radial, supondo que 

a difusão axial pode ser desprezada, por ocorrer de forma quase que instantânea, quando 

analisado tempo a tempo. O solvente na entrada do sistema possuí concentração de parafina 

igual a zero, desde que sistema não trabalhe de forma fechada (cíclica). Alterações na reologia 

do fluido solubilizante devido a parafina solubilizada foram desprezadas (Dantas Neto et al., 

2000). 
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O efeito da pressão no processo de solubilização foi desprezado, pois de acordo com 

Cabonillas (2015) e Vieira et al. (2009), apenas em altíssimos gradientes de pressão é possível 

sentir o seu efeito na solubilização, devido a desprendimento das frações leves presente no 

fluido. A formação foi considerada com propriedades térmicas constante como feito por Wu et 

al (2015); 

Analisando as Equações 8.1 e 8.2 para o escoamento com fluxo laminar e aplicando 

as considerações expostas anteriormente, obtemos as Equações 8.3 e 8.4.  
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Onde, � é a temperatura, �� é a velocidade no perfil de velocidade, �� é a difusividade mássica 

da parafina, �� é a concentração da parafina e � é a raio. �� Coeficiente de difusividade 

térmica��� =
�

���
�, �� é a capacidade calorífica do solvente a pressão constante, � é a 

condutividade térmica do líquido e � é a massa específica. 

Lee (2008), mostrou que as equações de transferência de calor e massa para fluxo 

turbulento podem ser calculadas de uma maneira similar àquelas apresentadas para o fluxo 

laminar, porém faz-se necessário a inclusão do perfil de velocidade axial turbulento e as de 

difusividades de Eddy (turbilhão) na transferência térmica e de massa.  

No escoamento turbulento as Equações 8.1 e 8.2 juntamente com as considerações e 

simplificações exposto anteriormente, é possível obter as Equações 8.5 e 8.6.  
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Onde, ��� é a concentração de equilíbrio na parede, �� é a taxa de precipitação, �� difusividade 

de Eddy (turbilhão) térmica e �� difusividade de Eddy (turbilhão) mássica. 

 Os valores para o perfil de velocidade, difusividade de Eddy (turbilhão) térmico e 

mássico, segundo Lee (2008), podem ser obtidos através das seguintes relações: para a 

difusividade de Eddy (turbilhão) térmica  �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, para a difusividade de Eddy (turbilhão) 
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mássica �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, onde, ��� = 0.85 +

�.���

��
, ��� = 0.85 +

�.���

��
, a velocidade na fase óleo 

é obtida através de uma velocidade adimensional para fluxo turbulento � �� = ��
��

��

�
 �  e 

próximo a fase sólida �� = 0. Onde �� é o numero de Schmidt e �� é o numero de prandtl e 
�

��
 

é o momento da difusividade de Eddy (turbilhão). 

O momento da difusividade de Eddy (turbilhão), 
�

��
, pode ser obtido em função da 

distância adimensional entre a interfase sólido-líquido, ��, e a velocidade adimensional, ��
�, 

através da Equação de Nikuradse e correlações de Van Driest (Deen, 2008; Azevedo Netto et 

al. ,1998; Van Driest, 1956), na Tabela 6-1 está sendo apresentado as correlações a serem 

utilizadas na Equação de Van Driest e essas correlações dependerá do tipo de tubo que será 

empregado: 

 

�

��
= (���)� �1 − ��� �−

��

�
��

�

�
���

�

�� �   (8.7) 

 

onde, � =0.4; � =26, �� =
�

��
�

��

�
↔ �1 −

�

�
�

��

�
�

�

�
 

 

Tabela 8.1-Correlações de Van Driest para tubo liso e tubo rugoso usada na Equação de 
Nikuradse. 

Tubo Liso Tubo rugoso 

� = 0.305
���.���  � = �1 �−2 log�

 ��
3.7� ��⁄ �

�.�
 

���
�

��
=  

2

1 + �1 + 4�����[1 − ���(−�� �⁄ )]�

 
���

�

��
=  

2

1 + �1 + (2���)�
 

 

��
� = �

��                                    �� ≤ 5   

5��(��) − 3.05     5 ≤ �� ≤ 30

2.5��(��) + 5.5            �� ≥ 30

 ��
� =

1

�
�
1 − �1 + (2���)�

2���

+ ln �2��� + �1 + (2���)��� 

 

Próprio Autor baseado em Deen, 2008. 

 

onde, f é o fator de fricção, �� é o número de Reynolds. 
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A taxa de precipitação, ��, de acordo com Lee (2008) só deve ser calculado quando a 

Temperatura Inicial do Aparecimento de Cristais (TIAC) for atingida. Como o sistema em 

estudo é um processo de solubilização, é interessante que a temperatura de operação sempre 

esteja acima da TIAC, logo essa taxa de precipitação não deveria ser considerada no processo, 

porém como o resfriamento é constante no fluido solubilizante, a TIAC pode ser atingida em 

algum momento, devendo assim continuar na Equação. 

Huang et al. (2011) ainda mostram que o valor de ��, é uma função da difusividade, 

densidade e diâmetro da partícula. Devido as misturas complexas dos fluidos solubilizantes, 

como também ocorre no petróleo, os dois últimos itens não podem ser obtidos de forma precisa. 

A difusividade é um parâmetro que pode ser obtida de forma mais direta, fazendo uso de dados 

físico-químico da parafina e do solvente sendo diretamente proporcional a temperatura de 

operação, como apresentado nas equações de Hayduk e Minhas, Equação 8.9.  

A Equação 8.8 é apresentado a dependência do �� com a difusividade, diâmetro de 

partícula e densidade da partícula. Os detalhes de cálculo para obter esse parâmetro, podem ser 

obtidos em Lee (2008). 

 

�� = �
�����

�
� ��(�)     (8.8) 

 

onde, �� é o diâmetro da partícula, �� é a massa específica da partícula, ��(�) é Difusividade 

da parafina na temperatura de operação.  

 

�� = 1,33 . 10���.
��.����̈

��
�.��         (8.9) 

 

sendo ��� =
��

�
� e � �̈ =

��,�

��
− 0,791�, 

Onde, � é a viscosidade do solvente, �� é o volume molar da parafina, �� é a massa molecular 

da parafina, � é a massa específica da parafina, �̈  é uma função do volume molar da parafina. 

Colocando as Equações 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 em função das variáveis adimensionais 

obtém-se as Equações 8.10, 8.11 para fluxo laminar e 8.12 e 8.13 para fluxo turbulento, 

respectivamente. No sistema turbulento a velocidade ��
�, encontrada ao longo de �� na 

tubulação, trata-se de uma velocidade média obtida através de vários pontos radiais, no ponto 

axial em estudo. Essa simplificação foi implementada por se tratar de fluido turbulento logo, a 

velocidade na direção radial encontra-se completamente desenvolvida e praticamente igual em 
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qualquer ponto nessa direção. Dessa forma, pode-se dizer que �� ����� = �� + �� e �� ����� =

�� + ��.  

 

∆���

��

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
      (8.10) 

 

sendo,  � =
�(�,�)� ��(�) 

�����(�)
;     ∆�=

���
�

��
;    �� = �. �;   � =

�

��
  

Onde, �(�, �) é a temperatura no ponto axial z e radial r, ��(�) é a temperatura na parede no 

ponto axial z, �� é a temperatura na entrada da tubulação, ���
 é o raio útil inicial da parafina no 

ponto z ao longo de cada tempo t, � é o comprimento total da tubulação, � é a velocidade do 

fluido no ponto axial z e radial r. 

 

∆���

�� 

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
      (8.11) 

sendo, � =
�� (�,�)

����(�,�)
;   �� = �. �;  ∆�=

��
�

�� ;    � =
�

��
  

Onde, �� (�, �) é a concentração mássica no ponto axial z e radial r, ����
(�, 0) é a concentração 

de equilíbrio no seio “Bulk” do líquido na posição axial z. 

 

∆���

�� �����

��

��
=

�

�

��

��
+

���

���
       (8.12) 

 

∆���

�� �����

��

��
=

�

�

��

��
+

���

��� +  
�� ∆���

�� �����
�� − ����  (8.13) 

 

Foi aplicado o método das diferenças finitas nos modelos teóricos 8.11, 8.12, 8.13 e 

8.14 a fim de se obter os modelos numéricos de balanço de massa e energia. A distribuição da 

temperatura e da fração molar no eixo radial para cada ponto axial só foi possível após as 

devidas substituições das derivadas parciais por suas aproximações por diferenças finitas, 

obtendo assim um sistema de equações algébricas.  

As Equações 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 puderam ser discretizadas, formando conjuntos 

de equações algébricas. Sendo obtidas as equações 8.14 e 8.15 para o balanço de energia e 8.16 

e 8.17 para o balanço de massa do sistema laminar. Para o sistema turbulento, as Equações 8.18 

e 8.19 foram obtidas para o balanço de energia e as Equações 8.20 e 8.21 para o balanço de 

massa. 
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∆���

�� 

�
��,�−��−1,�

∆�
� = 2 �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�     (8.14) 

 

∆���

�� 

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�    (8.15) 

  

∆���

�� 

�
��,�−��−1,�

∆�
� = 2 �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�     (8.16) 

 

∆���

�� 

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�   (8.17) 

 

Onde i e j correspondem aos pontos discretos ao longo da coordenada  (axial) e ε (radial). 

 

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� = 2 �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�     (8.18) 

 

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�    (8.19) 

  

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� = 2 �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
�     (8.20) 

 

∆���

�� �����

�
��,�−��−1,�

∆�
� =

1

�
�

��,�+1−��,�−1

2∆�
� + �

��,�+1−2��,�+��,�−1

∆�2
� + 

�� ∆���

�� �����

���,� − ����,�
� (8.21) 

 

No processo de troca térmica do sistema como um todo, foram utilizadas o processo 

de convecção interna no anular e na coluna de produção, condução entre os vários materiais 

presente no poço (tubo interno, isolamento, cimento e tubo do anular). 

A temperatura na parede externa do Anular, parede junto a formação, foi obtida através 

do gradiente térmico existente na formação, como apresentada na Equação.8.22. Nesse sentido 

foi considerado que as propriedades térmicas da formação são constantes e iguais em qualquer 

ponto como mostrada nas considerações e simplificações. 

 

���������� = ���� + � ∆�     (8.22) 
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onde,  ���������� é a temperatura externa do anular em K, ���� é a temperatura da superfície 

em K, � é o comprimeto do trecho em estudo em m, ∆� é o gradiente de temperatura. 

Para a obtenção do calor trocado pela formação com o anular, utilizou-se a Equação 

8.23, que representa o fator de formação da condução para cilindro vertical em um meio semi-

infinito (Incropera et al., 1998). 

 

� =
���

����
��

     (8.23) 

 

A taxa de transferência de calor na formação pode ser representada pela Equação 8.24. 

Substituindo a Equação 8.23 na Equação 8.24, teremos a Equação 8.25. 

 

� = ������������� − �����    (8.24) 

 

� =
����

����
��

����������� − �����    (8.25) 

onde, � é o diâmetro externo do anular, � é a condutividade térmica da formação e ���� é a 

temperatura da superfície. 

No cálculo da transferência de calor por convecção, fez-se o uso da Equação 8.26. 

Podendo ela ser usada tanto para o fluido escoando dentro no anular, como na coluna de 

produção. No processo da convecção interna, fez-se necessário calcular o número de Nusselt, 

número de Prandtl, número de Graetz e número de Reynolds. 

 

ℎ =
�.��

������
      (8.26) 

 

onde, o Número de Nusselt [�� = �(��, ��)], Número de Graetz ��� =
(���������)

�
� � , 

Número de Prandtl  ��� = �
�� �,  � é a viscosidade cinemática, K é a condutividade do fluido, 

Re é o número de Reynolds, g é o valor da aceleração da gravidade, � é o comprimento do 

trecho analisado, ����� é o diâmetro útil da tubulação. 

Após encontrar os valores de coeficientes de transferência térmico do fluidos internos, 

tanto no espaço anular, quanto na coluna de produção e das condutividades da parafina e dos 

diversos materiais que compõem o poço, foi possível calcular o calor transferido e a distribuição 
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da temperatura interna da parede do anular e da coluna de produção. De posse desses valores e 

das equações algébricas Equações 8.14 – 8.18 se o fluido escoar em regime laminar, e 8.19 – 

8.21 se escoar em regime turbulento, foi possível obter o perfil de temperatura do fluido ao 

longo de todo anular e da coluna de produção. 

 

8.2.2 Equilíbrio sólido-líquido 

 

Como feito no capítulo 7, para o sistema de solubilização da parafina em tubulação 

trabalhando em escoamento turbulento, foi considerado o modelo de solução ideal para o 

cálculo da primeira aproximação da fração molar Equação 8.27, sendo em seguida calculado os 

coeficientes de atividade do modelo UNIFAC (Araújo, 2008).  

A nova fração molar foi obtida através da Equação 8.28 e os coeficiente de atividade 

calculados. Lee (2008), citou que o depósito de parafina formado inicialmente é gelatinoso, 

uma mistura óleo/parafina, mas que ao longo do tempo, devido ao processo de envelhecimento, 

o óleo presente no depósito começa a ser expulso, através de um processo de difusão interna, 

permanecendo apenas a parafina, como o processo em estudo é de solubilização, vale ressaltar 

que a parafina a ser solubilizada encontra-se depositada há um tempo ou seja, já passou pelo 

processo de envelhecimento com isso, podemos realizar a simplificação considera por Pan 

(1999), onde a fase sólida é composto apenas por sólidos cristalinos de parafina, admitindo-se 

que a fase sólida é pura, logo �� (fração de parafina na fase sólida) foi substituído por 1.  

 

�� ����
� (�,�)

�� ����
� (�,�)

=
��

��
= ��� �

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
− ln

�

��,�
��(8.27) 

 

�� ����
� (�,�)

�� ����
� (�,�)

=
�

����(�,�,��)
= ��� �

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
− ln

�

��,�
��(8.28) 

 

onde,  ∆��,�é a entalpia de fusão, ∆��� é a capacidade calorífica, ��,� é a temperatura de fusão, 

 ∆��,�é a entalpia de transição, ��,� é a temperatura de transição, �� é a fração molar da 

parafina no solvente, �� coeficiente de atividade do líquido. O valor da entalpia de fusão, 

capacidade calorifica e a temperatura de fusão podem ser obtidos através das Equações 8.29, 

8.30 e 8.31 respectivamente. 

O calor e a temperatura da fase transitória são determinados através das Equações 8.32 

e 8.33, respectivamente. O calor total de fusão, pode ser obtido através da Equação 8.34. As 
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correlações usadas para os cálculos de temperatura e calor das parafinas da fases transitórias e 

ponto de fusão, foram obtidas em (Coutinho et al., 2001).  

 

∆��,� = 0,00355  ���
� − 0,2376 ���

� + 7,400  ��� − 34,814  (8.29) 

 

∆��� = 0,3033  ��� − (4,63510����� �)    (8.30) 

 

T�,� = 421,63 − 1936412  Exp �−7,8945  ���� − 1�
�,�����

�  (8.31) 

 

∆��,� = ∆����,� − ∆��,�      (8.32) 

 

T�,� = 420,42 − 134784  Exp �−4,344  ���� + 6,592�
�,�����

�   (8.33) 

 

∆����,� = 238,84 x ��3,7791 ���� − 12,654�    (8.34) 

 

Onde, ∆����,� é o calor total de fusão, ���é o número de átomos de carbono em n-alcanos do 

composto i. As equações são validas para uma larga faixa de n-alcanos que vai do pentano a 

��������� para o cálculo da temperatura e calor total de fusão. A fase sólida transitória ocorre 

em n-alcanos entre ������ e ������� (Coutinho et al., 2001). 

 

8.2.3 Transferência de massa e solubilização de parafina presente na tubulação 

 

Para o cálculo da transferência de massa da parafina solubilizada da tubulação para o 

fluido solubilizante no poço, seguiu a mesma linha de raciocínio presente no capitulo 7. Onde 

assumiu-se a convecção mássica e térmica na fase líquida como os principais processos no 

efeito da solubilização, sendo eles dependentes da difusividade mássica e térmica 

respectivamente, como feito por Venkatesan et al. (2005) e Lee (2008) no processo de 

deposição.  

A Equação 8.35 tomou como base a Equação da taxa de crescimento obtido em Lee 

(2008) e foi readaptada para o processo de solubilização.  

 

2π�������
���

��
= 2π���� ���(��)

− ���    (8.35) 
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Onde �� é o raio interno (raio da interface sólido-líquido), ��� é a fração de parafina na fase 

sólida, �� é a massa específica da parafina, �� é o coeficiente convectivo, ��(��)
é a 

concentração de equilíbrio na interface e �� é a concentração de entrada. 

Como a fase sólida foi considerada tendo apenas parafina, o termo ���pode ser igualado 

a 1 e a Equação 8.35 pode ser reescrita conforme a Equação 8.36. 

 

2π����
���

��
= 2π���� ���(��)

− ���     (8.36) 

 

Rearrumando a Equação 8.36 e colocando a Equação em função da espessura do 

depósito adimensionalizada � = 1 −
��

�
, onde R é o raio interno da tubulação sem depósito, 

podemos obter a Equação 8.37. 

 

��
��

��
=

��

�
���(��)

− ���     (8.37) 

 

Onde �� que é o coeficiente de transferência de massa  ��� =
����

��
�, �ℎ é o número de 

Sherwood que para fluido turbulento pode ser obtido através da analogia de Colburn, como 

mostrada na Equação 8.38 e para fluido laminar através da correlação de Hausen, Equação 8.39 

se o número de Graetz for menor que 100 ou da correlação de Seider e Tate, Equação 8.40, se 

o número de Graetz for maior que 100. 

 

�ℎ = 0,023���,����/�      (8.38) 

 

�ℎ = 3,66 + 1,7813. 10�� �
���

� �⁄

����,�����
� �⁄ �

��     (8.39) 

 

�ℎ = 1,24��ℎ
1 3⁄

      (8.40) 

 

Venkatesan et al. (2005) observaram que a analogia do número de Sherwood para 

escoamento turbulento só é válida quando a temperatura e concentração caminham de forma 

separada o que não é o caso em um processo de solubilidade. Como existe uma correlação da 

temperatura com o processo de transferência de massa, eles propuseram uma aproximação 
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baseada na solubilidade, onde chamaram de método da solubilidade, dessa forma o número de 

Sherwood pode ser obtido através da Equação 8.41.  

 

��

��
= �

�� ���⁄

�� ���⁄
�

��

��
      (8.41) 

 

Onde, o Número de Nusselt pode ser obtido pela Equação �� = 0,023���,����/�, �� ���⁄   é 

obtido através do perfil de concentração na interface sólido-líquido, �� ���⁄   é obtido através 

do perfil de temperatura na interface sólido-líquido e 
��

��
 é a variação da temperatura pela 

variação da concentração no bulk do líquido até a interface. 

Com o valor da espessura obtido na Equação 8.37, substituindo-o na Equação 8.42, 

obtém-se o novo valor de raio. 

 

�� = R(1 − �)     (8.42)  

 

8.2.4 Algoritmo de implementação computacional do processo de solubilização 

 

O sistema de solubilização no poço pode ser tratado com um problema de fronteira 

móvel, pois as condições operacionais tais como temperatura, concentração, raio da tubulação, 

dentre outros parâmetros sofrem mudanças ao longo da tubulação e do tempo. Diante disto foi 

proposto um algoritmo de sincronização tempo a tempo, baseado nos modelos de transferência 

de calor, massa e solubilização presente nas Equações 8.14-8.21, Equação 8.22, Equação 8.25-

8.28 e Equação 8.37.  

Ao longo do tempo, a solubilização da parafina depositada na tubulação, provoca uma 

mudança geométrica do sistema, dessa forma assume-se que o perfil de velocidade, diâmetro 

da tubulação, temperatura e concentração devem ser calculados a cada intervalo de tempo. A 

Figura 8.1, representa esse algoritmo.  
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Figura 8.1- Algoritmo computacional do processo da solubilização. 

 

 

Dados de entrada 
(Temperaturas, composição do solvente e da parafina, dados da tubulação, TIAC ) 

Cálculo das propriedades físico-química do fluido no 
anular 

Cálculo do balanço de energia no anular 
(Distribuição da temperatura e cálculo da troca térmica com o ambiente) 

Cálculo do equilíbrio de fases na coluna de produção 
(Equilíbrio entre o solvente e a parafina solubilizada) 

 

Cálculo do Balanço de Massa 
(Encontra-se a distribuição da concentração) 

Cálculo da massa solubilizada e do novo raio útil da 
tubulação 

TP interna novo - TP interna Anterior   
≤ Tolerância 

Cálculo da perda de calor  
(Cálculo da temperatura na parede interna do anular, TP interna do anular, tanto do lado 

da formação, quanto do interno) 

Não 

Sim 

Tempo ≥ Tempo simulação 
Não 

Saída dos resultados:  
(Armazenamento e criação dos gráficos) 

Sim 

Cálculo do balanço de energia na coluna de produção 
(Encontra-se a distribuição da temperatura e cálculo da troca térmica) 

Cálculo da perda de calor na coluna de produção 
(Cálculo da temperatura na parede internar, TP interna da coluna) 



Capítulo 8 – Solubilidade da parafina em poços e petróleo 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereiro/2018            146 

8.2.4.1 Validação dos algoritmos computacionais implementados. 

 

Os modelos implementados foram avaliados através de comparação com resultados 

obtidos com simuladores comerciais e dados experimentais. Os itens de comparação foram a 

fração molar em equilíbrio e os coeficientes de atividade.  

Estudos prévios feitos com a fração molar em equilíbrio e os coeficientes de atividades 

foram realizados e foi possível obter excelentes concordâncias com os dados comparados, 

detalhes sobre esse estudo pode ser visto em Oliveira et al. (2016).  

A rotina de implementação para o cálculo da temperatura de operação foi realizada e 

comparada com Hysys V.3.0.1 (Build 4602,Hyprotech Ltd.) 

 

8.2.5 Análise dos parâmetros do processo de solubilização da parafina 

 

As rotinas foram implementadas no SIMSOLUDEP são chamadas a partir de uma 

interface gráfica, dessa forma é possível inserir os dados de entrada e obter os dados de saída, 

resultados da simulação. 

Para avaliação do programa na solubilização de parafina em poços, foram realizadas 

simulações sob variação de dois parâmetros, tipo do solvente e temperatura de entrada do 

solvente (Te), tanto para escoamento laminar quanto para escoamento turbulento.  

Através dos resultados dessas simulações foi possível avaliar o perfil de temperatura 

ao longo do poço, tanto no anular, quanto na coluna de produção e sobretudo da solubilização 

ao longo do tempo simulado.  

Os solventes utilizados na simulação foram querosene e óleo diesel. As propriedades 

físico-químicas deles e da parafina, utilizadas nas simulações, estão sendo apresentadas na 

Tabela 8.2. Como o querosene e o óleo diesel possuem uma mistura complexa de 

hidrocarboneto (Szklo e Uller, 2008), os valores de condutividade e capacidade calorífica do 

querosene e do óleo diesel utilizados seguiu uma fórmula molecular média (C13H28) para o 

querosene e (C16H34) para o óleo diesel. 

 

Tabela 8.2 - Propriedades físico-química dos solventes (óleo diesel e querosene) e da parafina 
considerados nas simulações*. 

 Óleo diesel Querosene Parafina 

Massa Molecular (g/mol) 226 184 394 

Viscosidade (cP) 2,2627 2,25 - 

Massa específica (kg/m3) 825,8 800 900 
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Condutividade (W/m.K) 0,1329 0,1341 0,2596 

Capacidade Calorífica (kJ/kg.K) 2,264 2,125 - 

  * Fonte: Banco de dados do simulador UniSim Design R450 (Honeywell)@ 25°C e 1 atm 

 

Na Tabela 8.3 estão sendo apresentados os parâmetros utilizados nas simulações. 

 

Tabela 8.3- Parâmetros utilizados nas simulações. 

Escoamento turbulento e laminar 

 Parâmetros avaliados 

Condições operacionais Tipo de solvente 
Temperatura do 

solvente 

Temperatura de entrada (K) 328,15 334,15 / 328,15 

Temperatura externo (K) 298,15 298,15 

Tipo de Solvente Diesel/ Querosene Querosene 

Comprimento (m) 300 

Diâmetro interno do tubo de 
produção (mm) 

75,60 

Diâmetro externo do tubo de 
produção (mm) 

89,0 

Diâmetro interno do anular (mm) 161,60 

Diâmetro externo do anular (mm) 177,80 

Espessura do isolamento (mm) 10 

Espessura do cimento (mm) 26,90 

Cond térmica do isolamento 
(W/m.K) 

0,04 

Cond térmica do tubo e anular 
(W/m.K) 

52 

Cond térmica do cimento(W/m.K) 0,34976 

Cond térmica do formação (W/m.K) 1,7303 

Temperatura da superfície (K) 298,15 

Espessura da parafina (mm) 7 

Vazão turbulento (m3/h) 2,0 2,0 

Vazão laminar (m3/h) 0,2 0,2 

Delta T da formação (K/m) 0,02 

Tempo de operação (min) 800 800 

Fonte: próprio autor, baseado nos dados da dissertação de Tayllandya Praxedes (2013). 
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8.3 Resultado das simulações: 

 

8.3.1 Avaliação do Algoritmo Computacional implementado  

 

Nessa seção foram realizadas teste de validação dos algoritmos implementados. 

 

8.3.1.1 Fração molar da parafina em equilíbrio e coeficiente de atividade. 

 

As simulações para o cálculo da fração em equilíbrio foram realizadas no intervalo de 

temperatura (temperatura de fusão do solvente - 330,35 K), com os solventes: hexano, decano, 

dodecano. Os resultados presentes em Oliveira et al. (2016) se mostraram bem semelhantes aos 

resultados experimentais obtidos por Barbosa Júnior. et al. (2007), estando os modelos 

representando de forma coerente o cálculo da fração em equilíbrio. 

Na avaliação do coeficiente de atividade, as simulações realizadas ocorreram em duas 

temperaturas 318,15 K e 325,15 K. Nessas simulações os fluidos solubilizantes foram o hexano 

e o querosene. Os resultados em Oliveira et al. (2016) mostraram que os valores obtidos através 

da rotina empregada foram semelhantes ao obtido com o simulador comercial, apresentando 

uma divergência máxima, inferior a 0,02%. 

 

8.3.1.2 Temperatura de operação  

 

A rotina e os modelos propostos para simular a temperatura de operação, não foi 

comparado a nenhum simulador específico para poço, sendo comparado com os dados obtidos 

no simulador Hysys V.3.0.1 (Build 4602,Hyprotech Ltd.), com condições semelhantes aos 

utilizados nas simulações para o poço no SIMSOLUDEP, onde os dados obtidos foram 

coerentes ao esperado. 

Na simulação no Hysys foi estabelecido uma tubulação vertical dividida em zonas, 

onde em cada zona foi inserido uma temperatura externa referente a calculada no 

SIMSOLUDEP, conforme Equação 8.22. nessa tubulação foi inserido o valor do diâmetro 

hidráulico, referente ao diâmetro hidráulico encontrado através do diâmetro do anular e o da 

coluna de produção com isolamento. Considerou-se um isolamento externo na tubulação com 

valores e espessura semelhante ao cimento que circunda o anular. 

A avaliação da rotina foi realizada através de quatro simulações, sendo duas com vazão 

em regime turbulento e duas em regime laminar, fazendo uso das  seguintes premissas: 
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Diâmetro interno do anular de 161,6 mm e externo do anular de 177,80 mm, diâmetro interno 

da coluna de produção de 75,60 mm e externo da coluna de produção de 89,00 mm, estando o 

diâmetro hidráulico do anular igual a 52,6 mm com área corresponde a 0,002173 m2, lembrando 

que a coluna do anular é revestida por um material isolante de 10 mm. O fluido utilizado foi o 

querosene, nas temperaturas de entrada de 300 K e 340 K, e vazões de 0,2 m3/h (regime laminar) 

e 2,0 m3/h (regime turbulento), como descrito na Tabela 8.4. Os resultados estão sendo 

apresentados nas Figuras 8.2 (a-d). 

Tabela 8.4- Parâmetros utilizados nas simulações da temperatura de operação. 

Escoamento turbulento e laminar 

Condições operacionais Parâmetros avaliados 

Temperatura de entrada (K) 340 300 

Temperatura externo (K) 298,15 298,15 

Tipo de Solvente Querosene 

Comprimento (m) 100 

Diâmetro interno do tubo de 
produção (mm) 

75,60 

Diâmetro externo do tubo de 
produção (mm) 

89,0 

Diâmetro interno do anular (mm) 161,60 

Diâmetro externo do anular (mm) 177,80 

Espessura do isolamento (mm) 10 

Espessura do cimento (mm) 26,90 

Cond. térmica do isolamento 
(W/m.K) 

0,04 

Cond. térmica do tubo e anular 
(W/m.K) 

52 

Cond. térmica do cimento(W/m.K) 0,34976 

Cond. térmica da formação (W/m.K) 1,7303 

Temperatura da superfície (K) 298,15 

Espessura da parafina (mm) 7 

Vazão turbulento (m3/h) 2,0 

Vazão laminar (m3/h) 0,2 

Delta T da formação (K/m) 0,02 

Tempo de operação (min) 800 800 

Fonte: próprio autor, baseado nos dados da dissertação de Tayllandya Praxedes (2013). 
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As Figuras 8.2 (a-d) mostram a comparação entre as temperaturas médias obtidas na 

seção anular no simulador proposto e no simulador comercial (simulador Hysys V.3.0.1 (Build 

4602,Hyprotech Ltd.)), nas condições estabelecidas na Tabela 8.4. 

 

 

Figura 8.2 -Comparação entre o simulador proposto e comercial.  (a) escoamento laminar e 
temp. de entrada de 300 K, (b) escoamento laminar e temp de entrada de 343,15 K, (c) 
escoamento turbulento e temp de entrada de 300 K, (d) escoamento turbulento e temp. de 
entrada de entrada de 343,15 K. 

 

Podemos verificar que os valores obtidos no simulador proposto possuí valores 

semelhantes ao obtido no simulador comercial, estando o médio erro (diferença de valores) na 

ordem de 0,5%, estando a maior diferença, 3,5%, no início do anular na Figura 8.2 (c). Logo o 

modelo proposto no simulador fornece bons resultados.  
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8.3.1.3 Resultado das simulações: 

 

As simulações dos poços foram realizadas conforme descrito no item 8.3.1.3.1 com os 

dados apresentados nas Tabelas 8.3 e 8.5. O poço simulado possui o formato apresentado na 

Figura 8.3. Sendo considerado que a região que apresenta o depósito de parafina seria os 50 m 

finais do poço (saída do poço). 

 

Figura 8.3 - Formação do poço. 

Fonte: Adaptação pelo autor da Figura extraída em https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o 

_de_petr %C3%B3leo 

8.3.1.3.1 Variação da temperatura  
 

Nessa seção foi avaliado o impacto que a variação da temperatura de entrada provoca 

no processo de solubilização, nos escoamento em regime laminar e regime turbulento. 

A Figura 8.4(a-b) mostra o perfil da solubilização da parafina no regime laminar para 

o querosene como solvente e temperatura de entrada de 328,1 5K e 343,15 K, respectivamente. 

A Figura 8.4(c-d) mostra o perfil da solubilização da parafina no regime turbulento para o 

querosene como solvente e temperatura de entrada de 328,15 K e 343,15 K, respectivamente. 
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Figura 8.4 -Perfil da solubilização com o querosene como fluido solubilizante (a) escoamento 
laminar e temp. de entrada de 328,15 K, (b) escoamento laminar e temp. entrada de343,15 K, 
(c) escoamento turbulento e temp. de entrada de 343,15 K e (d) escoamento turbulento e temp. 
de entrada de 328,15 K. 
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De acordo com a Figura 8.4 é possível verificar que ao aumentar a temperatura de 

entrada do solvente, tanto no regime laminar quanto no turbulento, provoca uma redução do 

tempo de solubilização. No entanto a redução de tempo não é tão elevado quanto se esperava, 

pois o fluido solubilizante acaba perdendo muito calor para a formação ao ser encaminhado 

para a coluna de produção pela região do anular do poço.  

A temperatura do fluido na coluna de produção é praticamente a mesma, como pode 

ser verificado pela Figura 8.5 (a-h), devido a presença do material isolante presente entre a 

coluna de produção e fluido do anular. A diferença de temperatura aplicada na entrada do anular 

que nessas simulações foi de (15 K), não se reflete de forma proporcional na entrada da coluna 

de produção (3 K), logo não adianta elevar de forma arbitrária a temperatura na entrada do 

anular, pois haverá perdas significativas, chegando na coluna de produção, temperaturas bem 

abaixo do esperado. 

 

Figura 8.5 -Perfil da temperatura na coluna de produção (a) escoamento laminar inicial com 
temp. de entrada de 328,15 K, (b) escoamento laminar final com temp. de entrada de 328,15 K, 
(c) escoamento laminar inicial com temp. de entrada de 343,15 K, (d)escoamento laminar final 
com temp. de entrada de 343,15 K, produção (e) escoamento turbulento inicial com temp. de 
entrada de 328,15 K, (f) escoamento turbulento final com temp. de entrada de 328,15 K, (g) 
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escoamento turbulento inicial com temp. de entrada de 343,15 K, (h)escoamento turbulento 
final com temp. de entrada de 343,15 K. 

Através da Figura 8.5, podemos verificar que a perda maior de temperatura ocorre no 

escoamento em regime laminar, isso deve-se ao fato de que o fluido, por escoar com baixas 

velocidade, permanece mais tempo em contato com a parede externa no anular. È interessante 

observar nos perfis de temperaturas para o escoamento turbulento, Figura 8.5 (e-h) que em 

pontos a jusante da entrada a temperatura é maior que a da entrada na coluna, isso deve-se ao 

fato de que ao longo do percurso, o fluido presente na coluna de produção, sofre troca térmica 

com o fluido mais quente do anular. 

Para que o aumento da temperatura na entrada possa surtir efeitos mais favorável no 

processo de solubilização e poços, o anular deverá possuí material isolante termicamente.  

8.3.1.3.2 Variação do solvente  
 

Nessa seção foi avaliado o efito da mudança do tipo de solvente no processo de 

solubilização, essa avaliação foi realizada em fluidos escoando em regime laminar quanto em 

regime turbulento. 

A Figura 8.6(a-b) mostra o perfil da solubilização da parafina no regime laminar  para 

o querosene e diesel como fluidos solubilizante na temperatura de entrada de 328,15K e na a 

Figura 8.6(c-d) mostra o perfil da solubilização da parafina no regime turbulento para o 

querosene e diesel como fluidos solubiliante na temperatura de entrada de 328,15K. 
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Figura 8.6 -Perfil da solubilização (a) fluido solubilizante diesel, escoamento laminar e temp. 
de entrada de 328,15K, (b) fluido solubilizante diesel, escoamento laminar e temp. de entrada 
de 328,15K, (c) fluido solubilizante querosene, escoamento turbulento e temp. de entrada de 
328,15K, (d) fluido solubilizante diesel, escoamento turbulento e temp. de entrada de 328,15K. 
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De acordo com a Figura 8.6 é possível verificar que ao mudar o tipo de fluido 

solubilizante, tanto no regime laminar quanto no turbulento, o tempo de solubilização diminui, 

isso deve-se ao tipo de cadeia carbônica que esses fluidos possuem. O Diesel é uma substância 

com longa cadeia corbônica o que dificulta mais o processo de solubilização, já que a parafina 

também possuí longa cadeia carbônica, sendo uma das causas o efeito estérico que as moléculas 

do diesel exercem sobre as moleculas da parafina, impedindo sua solubilização. 

O uso de solventes com peso molecular menor aos que foram utilizadas nas 

simulações, verificando suas limitações para a finalidade, como temperatura de ebulição, a 

tendência seria uma diminuição do tempo de solubilização. A relação carbono-carbono da 

parafina/ solvente, também tem um efeito direto sobre a polaridade das cadeias de carbono, 

dessa forma cadeias não polar promove uma maior repulsão na cadeia não polar da parafina. 

As Figuras 8.7(a-h) mostra os perfis iniciais e finais da temperatura para ambos os 

fluidos, nos regimes de escoamento laminar e turbulento, todas as simulações foram com 

temperatura de entrada de 328,15 K. 

 

Figura 8.7 -Perfil da temperatura na coluna de produção (a) fluido solubilizante querosene, 
escoamento laminar inicial, (b) fluido solubilizante querosene, escoamento laminar final, (c) 
fluido solubilizante diesel, escoamento laminar inicial, (d) fluido solubilizante diesel, 
escoamento laminar final, (e) fluido solubilizante querosene, escoamento turbulento inicial, (f) 
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fluido solubilizante querosene, escoamento turbulento final, (g) fluido solubilizante diesel, 
escoamento turbulento inicial, (h) fluido solubilizante diesel, escoamento turbulento final. 

 

8.4 Conclusões 

 

Os modelos e rotinas matemáticas implementados no SIMSOLUDEP foram avaliados 

e foi possível obter resultados satisfatório como apresentado nos resultados. 

De acordo com os resultados, quanto mais turbulento o sistema for, menor a perda de 

calor para o ambiente. Em poços, quanto maior a temperatura de entrada, menor é o tempo de 

solubilização, porém a elevação de temperatura na entrada da coluna não é muito sentida, 

devido a grandes perdas de temperatura para a formação. Logo ao se utilizar fluidos 

solubilizante em poços, deve-se verificar todos os custos envolvidos no processo (tipo de fluido, 

valor com energia para elevar a temperatura), visto que a elevação da temperatura em poucos 

graus consiga ter resultados tão bons quanto elevar muito a temperatura.. 

Em relação ao tipo do solvente, o tamanho da cadeia carbônica tem uma influência no 

processo, pois quanto maior a cadeia parafinica, menor a quantidade de parafina solubilizada e 

independendo se o escoamento é laminar ou turbulento.  

Através desse estudo conseguimos demostrar que é possível elaborar um simulador 

para preve a solubilização da parafina depositada em poços de petróleo em condições de fluxo 

turbulento e laminar, onde foi possível obter resultados satisfátorios. Os modelos propostos 

foram validados e os dados apresentados na simulação mostraram que fluidos com baixa cadeia 

carbônica, escoando com fluxo turbulento e com temperatura mais elevada são as melhores 

condições para solubilizar a parafina. Se o anular possuir material isolante, evitando a perda de 

calor do fluido solubilizante para a formação, proporcionará melhores resultados na 

solubilização. 
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9 Conclusões gerais 

 

Os modelos e rotinas criadas para o processo de solubilização e deposição em 

tubulação, bem como o de solubilização em poços foram implementados e avaliados, 

fornecendo como produto final o SIMSOLUDEP, onde foi possível fazer diversas simulações 

e realizar comparações das melhores condições de operação para se evitar o processo de 

deposição, bem como favorecer o de solubilização. 

O SIMSOLUBDEP foi desenvolvido na plataforma VBA for application do Excel@, 

confirmando que é possível criar simuladores com recursos acessivel a todas, onde o produto 

obtido nessa plataforma não faz necessidade de instalação, deve-se apenas ter o computador 

com as conFigurações assinaladas no Capitulo 4. 

Os resultados obtidos nos capitulos 5, 6, 7 e 8, nos mostrou que o SIMSOLUBDEP 

cumpriu de forma satisfatória o seu papel, para o propósito ao qual foi criado, proporcionando 

resultados bons, auxiliando o usuário nas melhores condições de operabilidade do sistema com 

escoamento de fluidos parafinicos.  

O tempo requerido de simulação dependerá de vários fatores, tais como tempo de 

simulação inserido no simulador, cálculo da concentração de equilíbrio e propriedades dos 

fluidos, podendo uma simulação variar de poucos minutos a dias. 
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A. Anexo: 

 

Obtenção do perfil e da discretização térmico e mássico para escoamento laminar 

e turbulento em coordenadas cilíndricas. 

 

Figura A-1 - Desenho esquemático de uma tubulação horizontal. 

 

 

Escolhendo um volume de controle  

 

Figura  A-2 - Volume de controle infinitesimal usada no balanço de energia. 

 

Nesse sistema por se tratar de um escoamento, o calor está sendo transportado em ambas 

as direções r e z. Portanto, para o balanço de energia usamos um sistema infinitesimal, como 

apresentado na Figura A.2, para representa-lo.  

Assumiu-se que: 

 Em cada passo de tempo foi assumido que o perfil de velocidade 

está plenamente desenvolvido, em cada intervalo de discretização na direção 

axial do duto. Ou seja, a interface líquido-sólido se move lentamente no tempo, 

tratando-se de um modelo quasi-estacionário. Essa consideração foi utilizada 

tanto para o balanço de energia quanto para o balanço de massa, com isso os 

termos, variação da temperatura no tempo e variação da concentração no 

tempo igualam-se a zero, respectivamente,  
��

��
 ≈0 e  

���

��
 ≈0. 

r 

z
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 As dissipações viscosas, devido aos efeitos de fricção na parede 

do duto, foram desprezadas; 

 O efeito da parafina em solução foi desconsiderado na reologia 

do solvente (Dantas neto et al, 2000), visto que a quantidade não chega a 

provocar uma alteração significativa em suas propriedades;  

 As velocidades angular e radial são tão pequenas que foram 

desprezadas, considera-se apenas a velocidade radial; 

 Como as convecções térmica e mássica na direção axial e angular 

são muito pequenas, elas foram desprezadas, sendo consideradas apenas as 

convecções na direção radial; 

 Como o sistema não possuí grandes gradientes de velocidade e os 

efeitos viscosos foram desprezados, o efeito do termo �∅� também pode ser 

desconsiderado; 

 Segundo Lee (2008), Huang (2011) e Siljuberg, 2012), como 

pode ocorrer precipitado no “bulk” do líquido foi incrementado nas equações de 

balanço de energia e massa os termos [−�(� − ���)] e [−��(�� − ����)], 

respectivamente, onde � é a constante térmica para o precipitado, �� é a 

constante mássica de precipitação, T e Ca, é a temperatura e concentração no 

ponto analisado e ��� e ����, é a temperatura e concentração de equilíbrio, na 

interface, sólido-líquido. 

 

As taxas de entrada e saída de energia do sistema no volume de controle especificado, 

Figura A.2, podem ser relacionadas como apresentadas nas Equações A.1, A.2, A.3 e A.4. 

Energia total que entra em r – ��. 2��∆� = (2����)�. ∆�    A.1 

Energia total que sai em r+�� – ��. 2�(� + ��)∆� = (2����)����. ∆�  A.2 

Energia total que entra em z – ��. 2��∆�      A.3 

Energia total que sai em z+ �� – ��. 2��∆�      A.4 

Nos casos onde a tubulação se encontra na vertical, aparece mais um termo que trata do 

trabalho realizado pelo fluido sob o efeito da gravidade. [�����2�∆�∆�] 

 Logo, o balanço de energia é obtido, fazendo o somatório das contribuições e 

igualando-as a zero e em seguindo dividindo esse somatório por 2ΔrΔz. 

 

(���)��(���)��∆�

∆�
+

(��)��(��)��∆�

∆�
+ ������ = 0   A.5 
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Onde, � é o raio, �� é a energia em r, ∆� é o tamanho do passo em r e ∆� é o tamanho 

do passo em z, no sistema analisado, � é a massa específica, ��é a velocidade em z e ��é a 

gravidade. 

No limite quando Δr e Δz tendem a 0, encontramos. 

 

−
�

�

�

��
(���) −

���

��
+ ����� = 0    A.6 

Sabendo-se que  

�� = ����� + ��,     A.7 

teremos: �� = − ��
���

��
� �� − �

��

��
 

�� = ����� + �� + �
�

�
���

�� �� + ����
� ,    A.8 

teremos: �� = − �2�
���

��
� �� − �

��

��
+ �

�

�
���

�� �� + (� − ��)�� + ����(� − ��)�� +

����� 

Onde, ��� é a tensão cisalhante na direção (r,z), � é a viscosidade do fluido, � é a 

condutividade térmica do fluido,  ��� é a capacidade calorifica do fluido, p é a pressão do fluido, 

t é a temperatura do fluido 

 

Substituindo as equações �� e �� na Equação geral, levando em consideração que a 

velocidade so depende do raio e rearrumando a Equação final, teremos 

 

�����
��

��
= � �

�

�

�

��
��

��

��
� +

���

���� + � �
���

��
�

�

+ �� �−
��

��
+ �

�

�

�

��
��

���

��
� + ���  A.9 

 

Para um tubo com escoamento permanente, o ultimo termo em colchetes é igual a zero, 

o termo contendo a viscosidade, a dissipação viscosa, foi desconsiderada, logo esse termo 

também é zero. A difusão no sentido axial, termo 
���

���, foi desprezada, como citada nas 

considerações. Logo teremos, 

 

������
��

��
= � �

�

�

�

��
��

��

��
��      A.10 

 

Obtenção do perfil de temperatura a partir da Equação do balanço de energia. 
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Sabendo-se que a Equação do balanço de energia, pode ser escrita conforme Equação 

A.11. 

�
��

��
+ ��

��

��
+

��

�

��

��
+ ��

��

��
� = �� �

�

�

�

��
��

��

��
� +

�

��

���

���
+

���

���
� + �∅�   A.11 

Fazendo uso das considerações assumidas na Equação A.11, teremos 

 

���
��

��
� = �� �

�

�

�

��
��

��

��
��      A.12 

 

Como sabemos que �� =
�

����
, pode-se dizer que a Equação A.10 e a Equação A.11, são 

as mesmas. 

A forma mais usual do perfil de velocidade para um fluido é a de Power-Law. 

 

�� = ���� �1 − �
�

�
�

�

�
��

�     A.13 

 

Onde, ���� é a velocidade máxima, r é o raio em qualquer posição no raio da tubulação 

para um Ponto axial, R é o raio total da tubulação, não depende do tipo do comportamento do 

fluido, como consideramos que o fluido se comporta como um fluido newtoniano, teremos n=1. 

 

�� = ���� �1 − �
�

�
�

�
�    A.14 

 

Substituindo �� na Equação A.14 e incluindo o termo do precipitado no “bulk”, teremos 

 

����� �1 − �
�

�
�

�
�

��

��
� = �� �

�

�

�

��
��

��

��
�� − �(� − ���)   A.15 

 

Nessa etapa da modelagem, optou-se por adimencionalizar a Equação, onde foi 

considerado: � =
�

�
;    � =

�

�
 ;    � =

����

�����
    

Onde ��é a temperatura da parede, �� é a temperatura de entrada 

 

 �����[1 − ��]
��

� ��
� = �� �

�

��

�

���
���

��

���
�� − �(� − 1)   A.16 
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No entanto, de acordo com Lee (2008), a contribuição térmica para a precipitação, 

representada pelo termo, [−�(� − 1)], é menor que 0,1%, podendo ser negligênciado. 

Considerando ∆�= ��

��� , termos: 

 

�
����.�.∆�

��
[1 − ��]

��

 ��
� = �

���

���
+

�

�

��

��
�   A.17 

 

Assumindo que ��������� =
����.∆�

���
, termos 

 

����������[1 − ��]
��

 ��
� = �

���

���
+

�

�

��

��
�    A.18 

 

Por se tratar de uma Equação parabólica, a solução dessa Equação pode se dar pelo 

método das diferenças finitas. 

As condições de contorno utilizada na resolução da Equação A.18, estão sendo 

representadas abaixo: 

� = 0           � = 0  

� = 1           � = 1  

� = 0           
��

��
= 0  

A Equação A.18 foi discretizadas em uma malha uniforme com ∆� e ∆�, conhecidos e 

fixos. Como o valor de � não é conhecido em � = 0, a Equação A.18 só poderá ser aplicada na 

Equação aos pontos discretos de � em j=0,1,2,3...n-1. Entretanto, a Equação apresenta uma 

singularidade em � = 0, devido o termo que tem o fator  1 �� . 

O levantamento dessa singularidade se faz através de um processo de limite, utilizando 

a regra de L’Hopital, pois a derivada primeira que multiplica o fator  1 ��  também tende a zero 

quando � → 0. Assim a Equação é obtida pelo eixo de simetria em � =0. 

 

����������
��

 ��
� = �2

���

���
�      A.19 

 

Desse modo, utilizou-se as diferenças centrais para as derivadas de primeira ordem em 

�, e diferença para trás para a derivada primeira em �, o que corresponde ao método de Euler 

implícito para integração ao longo de �, a discretização das equações A.19 e A.18, 

respectivamente, estão sendo representadas nas equações A.20 e A.21. 
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����������
���,������,��

 ∆�
� = 2

��,�������,����,���

∆��
, � = 0   A.20 

    ��1 − ��
�����������

���,������,��

 ∆�
� =

��,�������,����,���

∆��
+

�

�

���,������,����

 �∆�
, � = 1,2 … � −

1  A.21 

 

Lembrando que a condição de contorno em � =0. Implica que ��,�� = ��,�, e que a 

condição de contorno em � = 1 fornece ��,� = 1. Com isso, as equações A.20 e A.21 formam 

o sistema de equações algébricas representados pelas equações A.22, A.23 e A.24. 

 

��������� �
�

 ∆�
+

�

 ∆��� ��,� − �
�

 ∆��� ��,� = ���������
�

 ∆�
����,�   A.22 

 

− �
�

 ∆��
−

�

 ���∆�
� ��,��� + ���������� �

����
�

 ∆��
� +

�

 ∆��
� ��,� − ���

�

 ∆��
+

�

 ���∆�
� ��,��� =

��������� �
����

�

 ∆��
� ����,�     j=1,2,3... j-2   A.23 

 

− �
�

 ∆�� −
�

 �����∆�
� ��,��� + ���������� �

������
�

 ∆�� � +
�

 ∆��� ��,��� =

��������� �
������

�

 ∆��
� ����,��� −

�

 ∆��
−

�

 �����∆�
    j= j-1          

    A.24 

 

Devido a analogia existente entre as equações de balanço de energia e de massa, a 

Equação A.25 para balanço de massa pode ser apresentada a partir da Equação A.26. Deve 

haver apenas a substituição do termo do precipitado no “bulk” do balanço de energia para o do 

balanço da massa. 

 

����� �1 − �
�

�
�

�

�
���

��
� = �� �

�

�

�

��
��

���

��
�� − ����� − ����

�  A.25 

 

Nessa etapa da modelagem, optou-se por adimencionalizar a Equação, onde foi 

considerado 

� =
�

�
;    � =

�

�
 ;   ∈=

���
− ��

���
− ����
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Nessa etapa da modelagem, optou-se por adimencionar a Equação A.25. 

 

�
����.�.∆�

��
[1 − ��]

�∈

 ��
� = �

��∈

���
+

�

�

�∈

��
� −

��

��

��

��
(∈ −1)   A.26 

 

�
����.�.∆�

��
[1 − ��]

�∈

 ��
� = �

��∈

���
+

�

�

�∈

��
� −

��

��

��

��
∈ +

��

��

��

��
    A.27 

 

Assumindi que ������� =
����.∆�

���
, termos: 

 

��������[1 − ��]
�∈

 ��
� = �

��∈

���
+

�

�

�∈

��
� − �

��

��

��

��
∈ +

��

��

��

��
�   A.28 

Como o termo em colchete trata de uma constante, a Equação continua sendo uma 

Equação parabólica e a sua solução pode se dar pelo método das diferenças finitas. 

As condições de contorno utilizada na resolução da Equação A.28, estão sendo 

representadas abaixo: 

� = 0           ∈= 0  

� = 1          ∈= 1  

� = 0           
� ∈

��
= 0  

A Equação A.28 será discretizada em uma malha uniforme com ∆� e ∆�, conhecidos e 

fixos. Como o valor de ∈ não é conhecido em � = 0, a Equação A.28 só poderá ser aplicada na 

Equação aos pontos discretos de � em j=0,1,2,3...n-1. Entretanto, a Equação apresenta uma 

singularidade em ∈= 0, devido o termo que tem o fator  1 �� . 

O levantamento dessa singularidade se faz através de um processo de limite, utilizando 

a regra de L’Hopital, pois a derivada primeira que multiplica o fator  1 ��  também tende a zero 

quando � → 0. Assim a Equação é obtida pelo eixo de simetria em � =0. 

 

��������
�∈

 ��
� = �2

��∈

���
� − �

��

��

��

��
∈ +

��

��

��

��
�   A.29 

 

Desse modo, utilizou-se as diferenças centrais para as derivadas de primeira ordem em 

�, e diferença para trás diferença para trás para a derivada primeira em �, o que corresponde ao 

método de euler implícito para integração ao longo de �, a discretização das equações A.29 e 

A.28, respectivamente, são representadas nas equações A.30 e A.31.  
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��������
�∈�,��∈���,��

 ∆�
� = 2

∈�,�����∈�,��∈�,���

∆��
− �

��

��

��

��
∈�,�+

��

��

��

��
� , � = 0  A.30 

 

��1 − ��
���������

�∈�,��∈���,��

 ∆�
� =

∈�,�����∈�,��∈�,���

∆�� +
�

�

�∈�,����∈�,����

 �∆�
− �

��

��

��

�� ∈�,�+
��

��

��

���,  

        � = 1,2 … � − 1  A.31 

 

Lembrando que a condição de contorno em � =0. Implica que ∈�,��=∈�,�, e que a 

condição de contorno em � = 1 fornece ∈�,�= 1 e as equações A.30 e A.31 formam o sistema 

de equações algébricas representados pelas equações A.32, A.33 e A.34. 

������� �
�

 ∆�
+

�

 ∆�� +
��

��

��

��� ∈�,�− �
�

 ∆��� ��,� = ���������
�

 ∆�
����,� −

��

��

��

��  A.32 

 

− �
�

 ∆�� −
�

 ���∆�
� ��,��� + ���������� �

����
�

 ∆�� � +
�

 ∆�� +
��

��

��

��� ��,� − ���
�

 ∆�� +

�

 ���∆�
� ��,��� = ��������� �

����
�

 ∆�� � ����,� −
��

��

��

��  j=1,2,3... j-2    A.33 

 

− �
�

 ∆�� −
�

 �����∆�
� ��,��� + ���������� �

������
�

 ∆�� � +
�

 ∆�� +
��

��

��

��� ��,��� =

��������� �
������

�

 ∆�� � ����,��� +
�

 ∆�� −
�

 �����∆�
−

��

��

��

��  j= j-1    A.34 

 

Os sistemas resultantes a partir das equações algébricas para o balanço térmico e 

mássico, geram uma matriz pentadiagonal que pode ser resolvida pela eliminação de Gauss. A 

eliminação de Gauss, consiste em rearranjar a matriz obtida, em uma matriz triangular superior, 

onde a solução é obtida por substituição regressiva. 

A implementação computacional do algoritmo para a resolução das equações algébricas 

de energia e massa podem ser encontradas no anexo B. 

De acordo com Lee (2008), os conjuntos de equações encontrados anteriormente podem 

ser utilizados para o sistema turbulento, porém como esse sistema a interligação entre a 

transferência de calor e de massa, estão mais interligados, faz-se necessário de se adicionar o 

coeficiente de difusividade e o coeficiente térmico o coeficiente de eddy (turbilhão). Ficando 

os coeficientes de difusão e o térmico conforme Equação A.35 e A.36, respectivamente. 
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�� = ��� =  �� + ��   

A.35 

�� =  ��� =  �� + ��   

A.36 

Onde os valores para o perfil de velocidade, difusividade de Eddy (turbilhão) térmico e 

mássico, podem ser obtidos através das seguintes relações: para a difusividade de Eddy 

(turbilhão) térmica  �
��

��
≡

��

���
.

�

��
�, para a difusividade de Eddy (turbilhão) mássica �

��

��
≡

��

���
.

�

��
�, onde, ��� = 0.85 +

�.���

��
, ��� = 0.85 +

�.���

��
, a velocidade na fase óleo é obtida 

através de uma velocidade adimensional para fluxo turbulento � �� = ��
��

��

�
 � e próximo a fase 

sólida �� = 0 (Lee, 2008).  

O momento da difusividade de Eddy (turbilhão), 
�

��
, pode ser obtido em função da 

distância adimensional interfase sólido-líquido, ��, e a velocidade adimensional, ��
�, através 

da Equação de Nikuradse (Equação 7.5) e correlações de Van Driest, apresentada na Tabela 

A.1 (Deen, 2008; Azevedo Netto et al. ,1998; Van Driest, 1956). 

�

��
= (���)� �1 − ��� �−

��

�
��

�

�
���

�

�� �    A.37 

 

onde, � =0,4; � =26, �� =
�

��
�

��

�
↔ �1 −

�

�
�

��

�
�

�

�
 

 

Tabela A-9.1-Correlações de Van Driest para tubo liso e tubo rugoso usada na Equação 

de Nikuradse. 

Tubo Liso Tubo rugoso 

� = 0.305
���.���  � = �1 �−2 log�

 ��
3.7� ��⁄ �

�.�
 

���
�

��

=  
2

1 + �1 + 4�����[1 − ���(−�� �⁄ )]�

 

���
�

��
=  

2

1 + �1 + (2���)�
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��
� = �

��                                    �� ≤ 5   

5��(��) − 3.05     5 ≤ �� ≤ 30

2.5��(��) + 5.5            �� ≥ 30

 ��
� =

1

�
�
1 − �1 + (2���)�

2���

+ ln �2��� + �1 + (2���)��� 

 

Lee (2008) em seu trabalho mostrou que a taxa de precipitação, ��, só deve ser utilizada 

quando a Temperatura Inicial do Aparecimento de Cristais (TIAC) for atingida  

O valor de ��, segundo Huang et al. (2011), é uma função da difusividade, densidade e 

diâmetro da partícula. Devido a mistura complexa presente no petróleo e em alguns fluidos 

solubilizantes, a obtenção dos valores de forma precisa da densidade e diâmetro da partícula é 

algo muito difícil, por outro lado a difusividade pode ser obtida de forma mais direta, fazendo 

uso de dados físico-químicos da parafina e do fluido solubilizante, sendo diretamente 

proporcional à temperatura de operação, como apresentado nas equações de Hayduk e Minhas 

(Poling et al., 2001), Equação A.39. 

A Equação A38, apresenta a dependência do ��, taxa de precipitação, com a 

difusividade, diâmetro de partícula e densidade da partícula. Os detalhes de cálculo desse 

parâmetro podem ser obtidos na seção desse apêndice que demonstra a rotina de cálculo para o 

Kr e em Lee (2008). 

 

�� = �
�����

�
� ��(�)      A.38  

 

onde, �� é o diâmetro da partícula, �� é a massa específica da partícula, ��(�) é Difusividade 

da parafina na temperatura de operação.  

 

�� = 1,33 . 10���.
��.����̈

��
�.��          A.39 

 

sendo ��� =
��

�
� e � �̈ =

��,�

��
− 0,791�, 

onde, � é a viscosidade do solvente, �� é o volume molar da parafina, �� é o peso 

molecular da parafina, � é a massa específica da parafina, �̈  é uma função do volume molar da 

parafina. 
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Rotina de Cálculo do perfil de Temperatura para sistemas não isotérmico 

 

1) Seja no processo de solubilização ou deposição, calcula-se primeiro a espessura da 

parafina, o raio da tubulação, a área de escoamento e a velocidade, através das equações A.40, 

A.41, A.42 e A.43, respectivamente. 

 

��� = ���� − �����     A.40 

���� = ���� − ���     A.41 

� = �. ��       A.42 

� =
�

��       A.43 

Onde, epa é a espessura da parafina, �����é o raio interno com parafina, � é o raio 

interno da tubulação, A é area da seção transversal ao escoamento. 

2) Calcula-se os parâmetros das equações A.22, A.23 e A.24 para o balanço de energia 

e A.32, A.33 e A.34 para o balanço de massa. O valor de  corresponde ao número de passes 

que dividirá a tubulação em seu raio e  o número de passes que se pretende dividir a tubulação 

em seu comprimento, logo  e  pode ser calculado através das equações A.44 e A.45. 

∆� = 1
(� − 1)�      A.44 

∆� = 1
(� − 1)�      A.45 

Onde � é o número de passos na direção do radial e � é o número de passos na direção 

axial 

 

3)Calcula-se a transferência de calor do fluido para o meio externo.  

 

Para o fluido interno, calcula-se as propriedades do fluido para cada ponto arbitrário 

da malha de distribuição da tubulação em seguida é realizado o cálculo do N° de Reynolds e 

N° Prandtl, N° Graetz através das equações A.46, A.47 e A.48, respectivamente. De posse do 

número de Reynolds, verifica-se se o sistema é laminar ou turbulento. Para sistema laminar, se 

calcula o N° Nusselt através do número de Graetz utilizando uma das equações apresentada na 

Tabela A.2. Para sistema turbulento, se calcula o N° de Nusselt utilizando uma das equações 

apresentada na Tabela A.2. 

�� =
(�. �. 2. ��)

��      A.46 

�� =
(�. �� )

��      A.47 
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��� =
(��. ��. 2. ��)

�
�     A.48 

 

 

Tabela A-9.2 -Equações do número de Nusselt para escoamento laminar e turbulento. 

Sistema laminar 

Graetz<100             �� = 3.66 + �0.0017813 ��������/� ��1 + 0.04��������/���
�

�� �� 

Graetz>=100          �� = 1.24��������/�� 

Sistema turbulent 

Re<=8000            �� = 0.116����/� − 125�. ���/� �1 + �
�

�
�

�/�
� �

��

��
�

�.��
 

Para escoamento totalmente desenvolvido o N° de Nusselt deve ser corrigido 

      L/D <=20    �� = �� �1 + ��
��

���.��� �
�

�
�

��.�����������.����

���  

      L/D>20     �� = �� �1 + �
��

�
���  

 

Para o fluido externo, calcula-se as propriedades do fluido externo, fazendo uso da 

temperatura de película (Tf), Equação A.49. Em seguida é realizado o cálculo do número de 

Graetz, número de Rayleigh e número de Prandtl, considerando convecção natural, através das 

equações A.50, A.51 e A.52, respectivamente. 

�� =
�����(�)���

�
      A.49 

������ = �
��∆���

��
�     A.50 

�� = ����      A.51 

�� = �0.36�/� + ���/� �
��(��)

���
�

�/�

�
�

   A.52 

Onde, ����� é a temperatura ambiente em z, �4 = �1 + �
�.�

��
�

�

��
�

��

�

 e os valores de Pr, � 

e � são tabelos para cada temperatura e tipo de fluido externo, esses valores podem er 

encontrados no anexo C. 

 

4) Com o cálculo do N° de Nusselt e a condutividade do fluido, o coeficiente de 

transferência de calor ℎ��� e ℎ���são obtidos através da Equação A.53. 
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ℎ =
��∗�

������
     A.53 

Onde, Nu é nusselt, K é a condutividade térmica e ������ é o comprimento 

caracteríscico, que depende da posição da tubulação. 

5) Os sistemas de Equação (A22, A23 e A24), quando aplicadas a toda tubulação 

geram uma matriz pentadiagonal que é resolvida pela eliminação de Gauss. Os valores 

encontrados na resolução dessa matriz para todos os pontos arbitrários da tubulação obtém-se 

a distribuição de , onde  é �(�, �) =
�(�,�)� ��(�) 

�����(�)
, sabendo-se que �� é a temperatura da parede 

interna e �� é a temperatura na entrada, encontra-se a distribuição de temperatura.. 

 

6) Para a obtenção do perfil de temperatura em toda a extensão da tubulação, faz-se 

necessário calcular a temperatura da parede interna através da Equação A54, A55 e A56, 

fazendo uso das resistências térmica presente no sistema. 

�� =
[�����(��.����)]

[����]
     A.54 

Onde, �� =  ����� + ����� + ���� + �1
ℎ���. �� �� . [ℎ���. ����] 

�� =
����(���.����)�

[�����]
     A.54 

Onde, ��� =  ���� + ����� + ���� + �1
ℎ���. �� � . [ℎ���. �] 

 

onde ����, que é a temperatura média, inicialmente pode ser um chute entre a 

temperatura de entrada e a e temperatura externa e nos próximos cálculos, � ��� =

����� + ���
2

� , onde ���� é a temperatura do fluido no meio da tubulação e ��é a temperatura 

da parede calculada no loop anterior. ��e ��� é a resistência total, ����é a resistência do 

isolamento, ����� é a resistência da tubulação, ���� é a resistência da parafina. ℎ��� e ℎ��� são 

os coeficientes de transferência de calor interno e externo, R é o raio externo da tubulação. Riso 

é o raio do isolamento e r é o raio interno da tubulação. 

Loop's de cálculos entre o passo 3 e 6 devem ser realizados até que a diferença entre a 

�� do loop atual e do anterior seja muito baixa, onde a diferença ao quadrado deve ser menor 

que 10-3 

7) Com os valores da temperatura de entrada, ��, da temperatura da parede, �� e do valor 

de teta, em cada ponto na tubulação, tem-se o perfil de temperatura ao longo de toda a 

tubulação, através da Equação A.55. 
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�(�, �) = ��(�) + �(�, �). ���� − ��(�)��    A.55 
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Rotina de Cálculo do perfil de Temperatura para sistemas isotérmico 

 

1) Seja no processo de solubilização ou deposição, calcula-se primeiro a espessura da 

parafina, o raio da tubulação, a área de escoamento e a velocidade, através das equações 

A.40, A.41, A.42 e A.43, respectivamente. 

 

2) Calcula-se os parâmetros das equações A.22, A.23 e A.24 para o balanço de energia e 

A.32, A.33 e A.34 para o balanço de massa. O valor de  corresponde ao número de 

passes que dividirá a tubulação em seu raio e  o número de passes que se pretende 

dividir a tubulação em seu comprimento, logo  e  pode ser calculado através das 

equações A.44 e A.45. 

 

3) Calcula-se a transferência de calor, considerando o sistema isotérmico  

 

Calcula-se as propriedades do fluido para cada ponto arbitrário da malha de distribuição 

da tubulação em seguida é realizado o cálculo do N° de Reynolds e N° Prandtl, N° 

Graetz através das equações A.46, A.47 e A.48, respectivamente. De posse do número 

de Reynolds, verifica-se se o sistema é laminar ou turbulento. Para sistema laminar, se 

calcula o N° Nusselt através do número de Graetz utilizando uma das equações 

apresentada na Tabela A.2. Para sistema turbulento, se calcula o N° de Nusselt 

utilizando uma das equações apresentada na Tabela A.2. Como o sistema é isotérmico, 

não se calcula o coeficiente convectivo externo, visto que a temperatura da parede 

externa da tubulação é fixa e constante ao longo de toda a tubulação. 

 

4) Com o cálculo do N° de Nusselt e a condutividade do fluido, o coeficiente de 

transferência de calor ℎ��� e ℎ���são obtidos através da Equação A.53. 

 

5) Os sistemas de Equação (A22, A23 e A24), quando aplicadas a toda tubulação geram 

uma matriz pentadiagonal que é resolvida pela eliminação de Gauss. Os valores 

encontrados na resolução dessa matriz para todos os pontos arbitrários da tubulação 

obtém-se a distribuição de , onde  é �(�, �) =
�(�,�)� ��(�) 

�����(�)
, sabendo-se que �� é a 

temperatura da parede interna e �� é a temperatura na entrada, encontra-se a distribuição 

de temperatura.. 
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6) Para a obtenção do perfil de temperatura em toda a extensão da tubulação, faz-se 

necessário calcular a temperatura da parede interna através da Equação A56, fazendo 

uso das resistências térmica presente no sistema. 

�� =
[�����(��.����)]

[����]
     A.56 

Onde, �� =  ����� + ����� + �����. [ℎ���.�] 

 

Onde ����, que é a temperatura média, inicialmente pode ser um chute entre a 

temperatura de entrada e a e temperatura externa e nos próximos cálculos, � ��� =

����� + ���
2

� , onde ���� é a temperatura do fluido no meio da tubulação e ��é a 

temperatura da parede calculada no loop anterior. �� é a resistência total, ����é a 

resistência do isolamento, ����� é a resistência da tubulação, ���� é a resistência da 

parafina. ℎ��� é o coeficiênte de transferência de calor interno e r é o raio interno da 

tubulação. 

 

Loop's de cálculos entre o passo 3 e 6 devem ser realizados até que a diferença entre a 

�� do loop atual e do anterior seja muito baixa, onde a diferença ao quadrado deve ser 

menor que 10-3 

 

7)  Com os valores da temperatura de entrada, ��, da temperatura da parede, �� e do valor 

de teta, em cada ponto na tubulação, tem-se o perfil de temperatura ao longo de toda a 

tubulação, através da Equação A.55. 
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Rotina de Cálculo do perfil de Temperatura para poço, ambiente externo terra. 

 

1) Calcula-se primeiro a espessura da parafina, o raio da tubulação, a área de escoamento 

e a velocidade, através das equações A.40, A.41, A.42 e A.43, respectivamente. 

2) Calcula-se as propriedades do fluido na região do anular e na coluna de produção, 

supondo que a temperatura de entrada é igual em todo o anular e na coluna, esse seria o 

chute inicial do sistema. 

3) Calcula-se as propriedades do fluido para cada ponto arbitrário da malha de distribuição 

no anular e na coluna de elevação, em seguida é realizado o cálculo do N° de Reynolds 

e N° Prandtl, N° Graetz através das equações A.46, A.47 e A.48, respectivamente. De 

posse do número de Reynolds, verifica-se se o sistema é laminar ou turbulento. Para 

sistema laminar, se calcula o N° Nusselt através do número de Graetz utilizando uma 

das equações apresentada na Tabela A.2. Para sistema turbulento, se calcula o N° de 

Nusselt utilizando uma das equações apresentada na Tabela A.2. Como o sistema é 

isotérmico, não se calcula o coeficiente convectivo externo, visto que a temperatura da 

parede externa da tubulação é fixa e constante ao longo de toda a tubulação. 

4) Com o cálculo do N° de Nusselt e a condutividade do fluido, o coeficiente de 

transferência de calor ℎ���são obtidos através da Equação A.53. 

5) Calcula-se as resistências térmicas e através da Equação A57, A58, A59, calcula-se a 

temperatura média da parede interna do anular 1 (Tpianu1), a temperatura da parede 

interna do anular 2 (Tpianu2) e a temperatura interna da coluna de produção (Tpitubo). 

Fazendo uso das resistências presentes no sistema. Lembrando que a temperatura 

externa é obtida para cada zona do poço através da Equação A60. 

�������� = �(���. ����) + ����. ���� (�)�� [��� + ���]⁄    A57 

Onde, ��� =  [1 (ℎ���. ��)⁄ ] e ��� =  [���� + ����] 

�������� = �(���. ����) − ������ − ���� (�)�. ����� [��� + ���]�  

 A58 

Onde, ��� =  [���� + ���� + 1 (ℎ���. ��)⁄ ]e ��� = ��� =  [1 (ℎ���. ��)⁄ ]  

�������� = �(���. �����) + ����. ���� (�)�� [��� + ���]⁄    

 A59 

Onde, ��� =  [1 (ℎ���. � )⁄ ] e ��� =  ����� + ����� + ����� 

���� (�) = ���� + �. ∆�(�)     A60 
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Onde ����, é a temperatura média no anular, ����� pe a temperatura média da coluna, 

inicialmente ambos podem ser um chute entre a temperatura de entrada e a e temperatura 

externa e nos próximos cálculos, � ��� =
����� + ���

2
� , onde ���� é a temperatura do 

fluido no meio da tubulação ou do anular e �������é a temperatura interna da parede do 

anular mais externa, �������é a temperatura interna da parede do anular mais interna e 

(Tpitubo) é a temperatura interna da parede da coluna de produção. �� é a resistência total, 

�� é a resistência parcial, ����é a resistência do isolamento, ����� é a resistência da 

parede da tubulação, ���� é a resistência da parafina, ���� é a resistência da parede do 

anular., ���� é a resistência da parafina, ℎ��� é o coeficiênte de transferência de calor na 

coluna de produção ℎ��� é o coeficiênte de transferência de calor no anular e r é o raio 

interno da tubulação, L é o comprimento do poço (região do anular) e ∆�(�) é o delta 

de temperatura presente na formação. 

 

Loop's de cálculos entre o passo 3 e 6 devem ser realizados até que a diferença entre a 

�������, �������, ������ do loop atual e do anterior sejam muito baixas, onde a diferença 

ao quadrado deve ser menor que 10-3.  

 

8) Com os valores da temperatura de entrada, ��, da temperatura da parede, �� e do valor 

de teta, em cada ponto na tubulação, tem-se o perfil de temperatura ao longo de toda a 

tubulação, através da Equação A.55. 
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Rotina de Cálculo do perfil de concentração. 

 

1) Com os valores de temperatura e de ∈ calculados para cada ponto arbitrário do sistema em 

estudo. Calcula-se o perfil de concentração através da Equação A61. 

�(�, �) = ��−∈ (�, �). [�� − ���(�)]    A.61 

Onde, �� é a concentração inicial, ���(�)é a concentração na interface sólido-

líquido, ∈ (�, �) e �(�, �) são respectivamente, o valor adimensional e a concentração 

encontrados em cada ponto arbitrário e  
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Rotina para o cálculo do Sherwood (Sh). 

 

Para calcular o coeficiente de transferência e calor (km), faz-se necessário calcular 

primeiro o número de Sherwood (Sh). Esse parâmetro é função da difusividade, temperatura da 

parede interna, Reynolds, diâmetro interno da tubulação, Temperatura do fluido, concentração 

do fluido e a concentração de equilíbrio. 

 

1) Calcula-se primeiro as propriedades do fluido com os valores de temperatura encontrada 

através da Equação A55. 

2) Os valores de difusividade térmica, prandts e Schimidt através das equações A62, A63 e 

A64. 

�� =
�

�.��
      A62 

�� =
�

��
      A63 

�� =
�

�.���
     A64 

Onde, ��é a difusividadde térmica, k é a condutividade térmica do fluido, � é a massa 

específica do fluido, �� é a capacidade calorífica do fluido, �� é o número de prandts 

 � é a viscosidade do fluido, �� é o número de Schimidt e ��� é a difusividade da parafina 

no fluido. 

3) Calcula-se o número de Reynolds. Se o número de Reynolds for laminar, se calcula o 

número de Graetz térmico e mássico através das equações A65 e A66, respectivamente. 

Verifica-se qual é o qual o valor de Graetz, se for menor/igual a 100, calcula-se o número 

de sherwood e o número de prandts através das Equações A67 e A68. Caso o número de 

Graetz seja maior que 100, calcula-se o número de sherwood e o número de prandts através 

das equações A69 e A70. Se o número de Reynolds for turbulento, calcula-se o número de 

nusselt e sherwood através das equações A71 e A72. 

 

������� = ��. ��.
�

�
      A65 

������� = ��. �ℎ.
�

�
      A66 

 

Onde, Re é o número de Reynolds, se é o número de Sherwood, D é o diâmetro e L 

é o comprimento da tubulação. 
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�ℎ = 3.66 + �0.0017813 ��������
�/� ��1 + 0.04��������

�/���
�

�� ��  A67 

�� = 3.66 + �0.0017813 ��������
�/� ��1 + 0.04��������

�/���
�

�� ��  A68 

�ℎ = 1.24��������
�/��     A69 

�� = 1.24��������
�/��    A70 

�� = 0.023 ����.���
�

�� �    A71 

�ℎ = ��
��

��

∆�

∆�
     A72 

Onde, 
��

��
 pe obtido pela derivada no ponto pela curva de solubilidade e 

∆�

∆�
 é o delta T sobre 

o delta C da curva de solubilidade. 
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Rotina para o cálculo de Kr. 

 

1) Calcula-se a difusividade mássica com a temperatura no ponto analisado do sistema e a 

difusividade mássica com a TIAC, através da Equação A39; 

2) Calcula-se Kr����, que é o valor de Kr na temperatura da TIAC, através da Equação A73. 

������ = �
��.���

��
� �������    A73 

Onde, �� é o diâmetro da particula e ��� é o valor da densidade da partícula. 

3) Calcula-se o Valor de Kr através da Equação A74. 

�� = ������
���

�������

    A74 
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Rotina do Cálculo do modelo UNIFAC 

 

O modelo UNIFAC é utilizado para o cálculo do coeficiente de atividade (). O 

coeficiente de atividade é representado pela soma de uma parte combinatória com uma residual. 

1) Calcula-se o coeficiente de atividade () através da soma da parte combinatória com uma 

residual, como mostrado na Equação A.75  

 

ln �� = ln ��
� + ln ��

�     A75 

 

2) A parte combinatória pode ser obtida através da Equação A76 

 

ln ��
� = 1 − �� + ln �� − 5�� �1 −

��

��
+ ln

��

��
�    A76 

 

onde o valor de ��, �� e ��  podem serem obtidos através das equações A76, A77 e A78, 

respectivamente. 

�
��

��

∑ �����

      A76 

3) Cálculo dos parâmetros ri e qi, onde os parâmetros ri e qi (para cada molécula i presente na 

mistura) são calculados como a soma dos parâmetros de volume e área superficial do grupo 

Rk e Qk obtidos na literatura, esses parâmetros podem ser obtidos através das equações 

A77, A78 

 

�� = ∑ ��
���      A77 

�� = ∑ ��
���      A78 

 

onde k(i) é o número de grupos do tipo k que compõe a molécula i. 

4) O parâmetro Fi é expresso pela Equação A78. 

�� =
��

∑ ��.���
     A78 

5) A parte residual pode ser obtida usando a relação apresentada na Equação A79. 

ln ��
� = ∑ ��

��lnG� − lnG�
� ��      A79 

onde Gk é o coeficiente de atividade do grupo residual e Gk
(i) é o coeficiente de 

atividade do grupo k referente a solução contendo somente moléculas do tipo i. Gk pode ser 

obtido através da Equação A80. 
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lnG� = �� �1 − ln(∑ ��Y�� ) − ∑
��Y�

∑ ��Y��
� �     A80 

6) Os valores de ��e Y� são calculados pelas equações A.81 e A.82. 

�� =
�� ��

∑ �� ���
      A81 

Y� = ��� �−
���

�
�     A82 

onde, T é a temperatura e anm é o parâmetro do grupo UNIFAC de interação que pode 

ser obtido na literatura.  

�� =
∑ ��

� ���

∑ ∑ ��
� ����

     A83 

onde: xj = fração molar do componente j na mistura; (j)
n = quantidade do grupo n na 

molécula j 
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Rotina do Cálculo do equilíbrio Sólido-Líquido 

 

O cálculo da fração em equilíbrio sólido-líquido pode ser realizado de duas formas. A 

primeira é com a Equação que represente a curva de equilíbrio para o sistema em estudo e a 

segunda é através da Equação de Won (1986), Equação A84.  

 

Ao escolher o tipo da Equação que represente a curva de equilíbrio, deverá ser inserido 

os parâmetros dessa curva e os valores são calculados fazendo uso do perfil de temperatura.  

 

Para o cálculo da fração de equilíbrio em processos de deposição, será utilizado apenas 

a curva de equilíbrio, para o cálculo de solubilização, será utilizado a curva de equilíbrio e a 

Equação de Won. Ao fazer uso da Equação de Won, faz-se necessário seguir alguns passos. 

 

1) Inicialmente, calcula-se a fração molar ideal da parafina através da Equação A84, para cada 

intervalo delimitado da tubulação; 

 

��
�� =

�� ����
� (�,�)

�� ����
� (�,�)

=
�

��
= ��� �

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
+ ln

��,�

�
��  A 84 

 

2) De posse dessa fração molar, calcula-se os coeficientes de atividade, para cada intervalo 

delimitado da tubulação, através da rotina apresentada em “rotina de cálculo do modelo 

UNIFAC”. 

 

3) Após calculado os coeficientes de atividade, calcula-se a nova fração molar da parafina, 

através da Equação A85, assumindo que o Sww é igual a 1 ou seja assumindo que só tem 

parafina na parte sólida, para cada intervalo delimitado da tubulação; 

 

��
�� =

�� ����
� (�,�)

�� ����
� (�,�)

=
�

��(�,�,��)��
= ��� �

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆��,�

���,�
�

��,�

�
− 1� +

∆���

�
�1 −

��,�

�
+ ln

��,�

�
�� A.85 

 

4) Após calcular a nova fração molar da parafina no solvente, deve-se verificar se a 

diferença entre a fração molar calculada anteriormente e a nova fração molar é 

próximo a zero, caso não seja, deve ser feito novos cálculos seguindo as seguintes 

etapas (etapa 2etapa 3etapa 4) até que essa diferença esteja próxima a zero (10-

3).  
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Rotina de cálculo da espessura do depósito  

 

 
A transferência de massa do fluido para superfície da tubulação, foi bem descrita por 

Venkatesan et al. (2005) e Lee (2008) e representada na Equação A.86. 

 

2π�������
���

��
= 2π���� ���(��)

− ��� + 2��� ���
���

��
�

�
�   A.86 

 

Onde �� é o raio interno (raio da interface sólido-líquido), ��� é a fração de parafina na fase 

sólida, �� é a massa específica da parafina, �� é o coeficiente convectivo, ��(��)
é a 

concentração de equilíbrio na interface (obtido através da curva de solubilidade), �� é a 

concentração de entrada, �� e a concentração de equilíbrio (obtido através da curva de 

solubilidade) e o i é a interface. 

Como forma de simplificação, o termo da espessura do depósito foi adimensionalizada 

� = 1 −
��

�
, onde R é o raio interno da tubulação sem depósito, obtendo a Equação A.87. 

 

��
��

��
=

��

�
���(��)

− ��� +
��

�

���

��

��

��
�

�
    A.87 

 

1) Calcula-se a concentração e da concentração de equilíbrio pelas rotinas especificadas para 

cada ponto arbitrário e o valor de ��, pela Equação A.39. 

2) ��� corresponde a fração mássica da parafina presente no depósito. Para o processo de 

deposição o valor de ���é calculado a cada passo do tempo. No processo de solubilização, 

como já ocorreu o envelhecimento da parafina, considera-se que na fase depositada existe 

apenas parafina sólida, logo o ��� = �. 

3) O ��, coeficiente de transferência de massa, presente na Equação A.88 pode ser calculada 

pela Equação A.86. 

 ��� =
����

��
�     A.88 

 

Onde  �ℎ é o número de Sherwood para fluido laminar através da correlação de Hausen, 

Equação A.89, para número de Graetz  menor que 100 ou pela correlação de Seider e Tate, 

Equação A.90, se o número de Graetz for maior que 100. 
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�ℎ = 3,66 + 1,7813. 10�� �
���

� �⁄

����,�����
� �⁄ �

��     A.89 

 

�ℎ = 1,24��ℎ
1 3⁄

      A.90 

 

Em escoamento turbulento, Venkatesan et al. (2005) propuseram uma 

aproximação baseada na solubilidade, onde chamaram de método da solubilidade, dessa 

forma o número de Sherwood pode ser obtido através da Equação A.91  

 

��

��
= �

�� ���⁄

�� ���⁄
�

��

��
      A.91 

 

Onde, o Número de Nusselt pode ser obtido pela Equação �� = 0,023���,����/�, �� ���⁄   

é obtido através do perfil de concentração na interface sólido-líquido, �� ���⁄   é obtido 

através do perfil de temperatura na interface sólido-líquido e 
��

��
 é a variação da temperatura 

pela variação da concentração do seio (“bulk”) do líquido até a interface. 

4) O termo 
���

��

��

��
�

�
pode ser obtido através da curva da solubilidade que represente o sistema.  

5) Com o valor adimensional, y, obtido através da Equação A.87, obtém-se o valor do raio. 
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B. Anexos 

No Anexo B estão sendo apresentados os códigos principais utilizados na elaboração 

do SIMSOLUDEP. 

 

Código para o cálculo do perfil da temperatura do anular e poço. 

******************************************************************************************* 
Private Function TEMPERATURAS2(TEMPERATURAMEDIA1() As Variant, MATRIZDADOS() As Variant, referencia As String, nome() As Variant, 
frac() As Variant, subst As Integer, diametrointernoanu1() As Variant, DIAMETROINTERNO1() As Variant, deltal As Double, 
DIAMETROINICIAL() As Variant, kiso As Variant, KTUBO As Double, kanu As Double, KPAR As Variant, kformacao As Double, RISO() As Variant, 
rintp() As Variant, rint() As Variant, rext() As Variant, rianu() As Variant, reanu() As Variant, raioinicial As Double, rhanu() As Variant, tsup As 
Double, deltal2 As Double, deltas As Integer, deltaep As Integer, L As Double, kcim As Double, rcim As Variant, MATTUBO As Variant, TE As 
Double, Q As Double, ddeltas As Double, ddeltaep As Double) 
 
Dim hext As Variant, hint As Variant, r10(2500) As Variant, r11(2500) As Variant, r12(2500) As Variant, r13(2500) As Variant, r14(2500) As 
Variant, r15(2500) As Variant, r16(2500) As Variant, RL1(2500) As Variant, RG1(2500) As Variant, RL2(2500) As Variant, RG2(2500) As Variant, 
RL3(2500) As Variant, RG3(2500) As Variant, tpeanu(2500) As Variant, tpianu(2500) As Variant, tref1(2500) As Variant, tref2(2500) As Variant, 
TPITUB(2500) As Variant, I As Integer, temperaturass(2500, 2500) As Variant, lcarac(2500) As Variant, rl7(2500) As Variant, dhianu As Double, 
tempanular(2500) As Variant, tee As Double, tetamediano2 As Variant, tetamediano1 As Variant, Tpitbub1(2500) As Variant, 
temperaturamedianu(2500) As Variant, dinicial As Double, reynolds1(2500) As Variant, densidade1(2500) As Variant, viscosidade1(2500) As 
Variant, mespecifica1(2500) As Variant, mmolar(2500) As Variant, capacidadecalorifica1(2500) As Variant, condutividade1(2500) As Variant, 
velocidade1(2500) As Variant, j As Integer, temperaturamedia(2500) As Variant, temperaturaanu(2500, 2500) As Variant, 
temperaturacol(2500, 2500) As Variant, temperaturamediacol(2500) As Variant, temperaturainicial(2500) As Variant 

 
soma1ant = 0 
soma2ant = 0 
 
CHECK = "FALSO" 
For I = 1 To deltas 
    temperaturainicial(I) = TEMPERATURAMEDIA1(I) 
    temperaturamedianu(I) = TEMPERATURAMEDIA1(I) 
    temperaturamedia(I) = TEMPERATURAMEDIA1(I) 
    tref1(I) = temperaturamedianu(I) 
    tref2(I) = temperaturamedia(I) 
Next 
 
dhianu = diametrointernoanu1(1) 
dinicial = DIAMETROINICIAL(1) 
For I = 1 To deltas 
    lcarac(I) = deltal2 
Next 
 
Do 
     temperaturasanu = tetatemperatura(temperaturamedianu(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst, TE, Q, 
diametrointernoanu1(), deltal, L, deltaep, MATTUBO, dhianu, ddeltas, ddeltaep) 
     temperaturas = tetatemperatura(temperaturamedia(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst, TE, Q, 
DIAMETROINTERNO1(), deltal, L, deltaep, MATTUBO, dinicial, ddeltas, ddeltaep) 
       
     tetamediano2 = tetamediano(temperaturasanu, deltas, deltaep) 
     tetamediano1 = tetamediano(temperaturas, deltas, deltaep) 
      
For I = 1 To 2 
    If I = 1 Then 
        propfluido1 = PROPPFLUIDO(temperaturamedianu(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst) 
        For k = 1 To deltas 
            DIAMETROINTERNO1(k) = diametrointernoanu1(k) 
        Next 
    Else 
        propfluido2 = PROPPFLUIDO(temperaturamedia(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst) 
        For k = 1 To deltas 
            DIAMETROINTERNO1(k) = DIAMETROINTERNO1(k) 
        Next 
    End If 
  
    For j = 1 To deltas 
        densidade1(j) = propfluido1(1, j) 
        viscosidade1(j) = propfluido1(2, j) 
        mespecifica1(j) = propfluido1(3, j) 
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        mmolar(j) = propfluido1(4, j) 
        capacidadecalorifica1(j) = propfluido1(5, j) 
        condutividade1(j) = propfluido1(6, j) 
        velocidade1(j) = velocidade(Q, DIAMETROINTERNO1, j) 
        reynolds1(j) = Reynolds(velocidade1(), mespecifica1(), viscosidade1(), DIAMETROINTERNO1, j) 
    Next 
  
    If I = 1 Then 
        hext = hinterno1(temperaturamedianu(), MATRIZDADOS(), referencia, nome(), frac(), subst, capacidadecalorifica1(), condutividade1(), 
viscosidade1(), reynolds1(), diametrointernoanu1(), deltas, L, deltal, diametrointernoanu1(), temperaturamedia, lcarac()) 
    Else 
        hint = hinterno1(temperaturamedia(), MATRIZDADOS(), referencia, nome(), frac(), subst, capacidadecalorifica1(), condutividade1(), 
viscosidade1(), reynolds1(), DIAMETROINTERNO1(), deltas, L, deltal, DIAMETROINICIAL(), temperaturamedia, lcarac()) 
    End If 
Next 
       
     '''''''''''''CALCULANDO A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE''''''''''''''' 
     
    For I = 1 To deltas 
    'R formação 
        r10(I) = (WorksheetFunction.Ln(4 * (I * deltal2) / (2 * rcim(I))) / kformacao) 
 
    'R do Anular 
        r11(I) = WorksheetFunction.Ln(reanu(I) / rianu(I)) / kanu 
        
    'R do fluido do Anular 
        r12(I) = 1 / (hext(I) * rhanu(I)) 
            
    ' R do isolante 
     
        If ((kiso = "0") Or (kiso = "")) Then 
            r13(I) = 0 
        Else 
            r13(I) = WorksheetFunction.Ln(RISO(I) / rext(I)) / kiso 
        End If 
         
    'R do tubo 
            r14(I) = WorksheetFunction.Ln(rext(I) / rint(I)) / KTUBO 
             
    'R da parafina 
          
        If ((KPAR = "0") Or (KPAR = "")) Then 
            KPAR = 0.25 
            r15(I) = 0 
        Else 
            r15(I) = WorksheetFunction.Ln(rint(I) / rintp(I)) / KPAR 
        End If 
      
    'R do fluido do tubo 
             
        r16(I) = 1 / (hint(I) * rintp(I)) 
     
    'R cimento 
        rl7(I) = WorksheetFunction.Ln(rcim(I) / reanu(I)) / kcim 
     
    Next 
        
    For I = 1 To deltas 
             
     'Achando a temperatura da parede externa do cimento 
     
        RL1(I) = r10(I) 
        RG1(I) = (rl7(I) + r11(I) + r12(I) + r13(I) + r14(I) + r15(I) + r16(I)) 
        tpeanu(I) = ((RL1(I) * temperaturamedia(I)) + (RG1(I) * tsup)) / (RL1(I) + RG1(I)) 
     
     'Achando a temperatura da parede interna do anular 
     
        RL2(I) = r11(I) + rl7(I) 
        RG2(I) = r12(I) + r13(I) + r14(I) + r15(I) + r16(I) 
        tpianu(I) = ((RL2(I) * temperaturamedia(I)) + (RG2(I) * tpeanu(I))) / (RL2(I) + RG2(I)) 
     
     'Achando a temperatura no anular 
        TE = temperaturamedia(I) 
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        tempanular(I) = temperaturamediaa(tetamediano2, tpianu(), TE, I) 
      
     'achando a temperatura da parede interna da coluna 
     
        RL3(I) = r16(I) 
        RG3(I) = r12(I) + r13(I) + r14(I) + r15(I) 
        TPITUB(I) = ((RG3(I) * tempanular(I)) + (RL3(I) * tpianu(I))) / (RL3(I) + RG3(I)) 
    Next 
     
    'corrigindo posição da temperatura interna da coluna 
    yw = 0 
    For I = 1 To deltas 
         Tpitbub1(I) = TPITUB(deltas - yw) 
         yw = yw + 1 
    Next 
       
  'Achando a distribuição da temperatura do anular 
   
    For I = 1 To deltas 
        For j = 1 To deltaep 
            temperaturaanu(j, I) = TE - (temperaturasanu(j, I) * (TE - tpianu(I))) 
        Next 
            temperaturamedianu(I) = (temperaturaanu(1, I) + temperaturaanu(deltaep, I)) / 2 
    Next 
 
  'Achando a distribuição da temperatura na coluna 
 
    For I = 1 To deltas 
        For j = 1 To deltaep 
            temperaturacol(j, I) = temperaturamedianu(deltas) - (temperaturas(j, I) * (temperaturamedianu(deltas) - Tpitbub1(I))) 
        Next 
            temperaturamediacol(I) = (temperaturacol(1, I) + temperaturacol(deltaep, I)) / 2 
    Next 
     
    soma1 = 0 
    soma2 = 0 
     
    For I = 1 To deltas 
        soma1 = soma1 + ((tref1(I) - temperaturamedianu(I)) ^ 2) 
        soma2 = soma2 + ((tref2(I) - temperaturamediacol(I)) ^ 2) 
        tref1(I) = temperaturamedianu(I) 
        tref2(I) = temperaturamediacol(I) 
        temperaturamedia(I) = (0.2 * temperaturamediacol(I) + 0.8 * temperaturainicial(I)) 
        If I = 1 Then 
        temperaturamedianu(I) = temperaturainicial(I) 
        End If 
        temperaturamedianu(I) = (0.2 * temperaturamedianu(I) + 0.8 * temperaturainicial(I)) 
    Next 
     
    If ((soma2 < 0.1) And (soma1 < 0.1)) Or (((soma1ant - soma1) ^ 2) < 0.1 And ((soma2ant - soma2) ^ 2) < 0.1) Then 
       CHECK = "True" 
    End If 
                    
soma1ant = soma1 
soma2ant = soma2 
                     
Loop Until CHECK = "True" 
    'ACHANDO A DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA 
   For I = 1 To deltas 
        For j = 1 To deltaep 
            temperaturass(j, I) = temperaturaanu(j, I) 
            temperaturass(j + deltaep, I) = temperaturacol(j, I) 
            If j = deltaep Then 
                temperaturass((j + (deltaep + 1)), I) = Tpitbub1(I) 
            End If 
        Next 
   Next 
 TEMPERATURAS2 = temperaturass 
End Function 
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Código para o cálculo do perfil da temperatura na tubulação. 

******************************************************************************************* 
Private Function TEMPERATURAS1(TEMPERATURAMEDIA1() As Variant, trocext As Integer, MATRIZDADOS() As Variant, referencia As String, 
nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer, DIAMETROINTERNO1() As Variant, deltal As Double, DIAMETROINICIAL() As Variant, 
KISOL As Variant, KTUBO As Double, KPAR As Variant, RISO() As Variant, rintp() As Variant, rint() As Variant, rext() As Variant, raioinicial, 
deltal2 As Double, deltas As Integer, deltaep As Integer, L As Double, MATTUBO As Variant, TE As Double, Q As Double, ddeltas As Double, 
ddeltaep As Double, texterna() As Variant, TIPOMEIO As Integer, TIPOSIMUL As Integer) 

 
Dim temperaturainicial(2500) As Variant, temperaturamedia(2500) As Variant, lcarc(2500) As Variant, dinicial As Double, temperaturas As 
Variant, tetamediano1 As Variant, propfluido1 As Variant, temperaturaparede(2500) As Variant, densidade1(2500) As Variant, 
viscosidade1(2500) As Variant, mespecifica1(2500) As Variant, mmolar(2500) As Variant, capacidadecalorifica1(2500) As Variant, 
condutividade1(2500) As Variant, velocidade1(2500) As Variant, reynolds1(2500) As Variant, tref(2500) As Variant, 
temperaturadofilme(2500) As Variant, temperaturadofilme1 As Variant, temperaturaexterno As Variant, hext As Variant, hint As Variant, 
r11(2500) As Variant, r13(2500) As Variant, temperaturainicial1(2500) As Variant, r1(2500) As Variant, rg(2500) As Variant, Rr1(2500) As 
Variant, Rgg(2500) As Variant, tpi(2500) As Variant, tcalc(2500) As Variant, k As Integer, DE As Double, temperaturass(2500, 2500) As Variant, 
I As Integer, tempCORRES(2500) As Variant, valortemperatura As Double, lcarac(2500) As Variant 
 
CHECK = "false" 
For I = 1 To deltas 
   temperaturainicial1(I) = TEMPERATURAMEDIA1(I) 
   temperaturamedia(I) = TEMPERATURAMEDIA1(I) 
   temperaturaparede(I) = (0.1 * TEMPERATURAMEDIA1(I) + 0.9 * texterna(I)) 
   tref(I) = temperaturamedia(I) 
   ' ACHANDO O L CARACTERISTICO 
   If TIPOSIMUL = 1 Or TIPOSIMUL = 3 Then 
      lcarc(I) = (2 * rext(1)) 
   ElseIf TIPOSIMUL = 2 Or TIPOSIMUL = 4 Then 
      lcarc(I) = L / (deltas - 1) 
   End If 
Next 
If trocext = 2 Then 
temperaturadofilme(I) = texterna(I) 
Else 
temperaturadofilme1 = tfilme(texterna(), temperaturamedia, deltas, TE) 
    For I = 1 To deltas 
    temperaturadofilme(I) = temperaturadofilme1(I) 
    Next 
End If 
 
DE = 2000 * rext(1) 
dinicial = DIAMETROINICIAL(I) 
 
Do 
    temperaturaexterno = achandotemperatura(temperaturadofilme, TIPOMEIO, deltas) 
    temperaturas = tetatemperatura(temperaturamedia(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst, TE, Q, 
DIAMETROINTERNO1(), deltal, L, deltaep, MATTUBO, dinicial, ddeltas, ddeltaep) 
    tetamediano1 = tetamediano(temperaturas, deltas, deltaep) 
    propfluido1 = PROPPFLUIDO(temperaturamedia(), MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst) 
    For k = 1 To deltas 
        DIAMETROINTERNO1(k) = DIAMETROINTERNO1(k) 
    Next 
    For k = 1 To deltas 
        densidade1(k) = propfluido1(1, k) 
        viscosidade1(k) = propfluido1(2, k) 
        mespecifica1(k) = propfluido1(3, k) 
        mmolar(k) = propfluido1(4, k) 
        capacidadecalorifica1(k) = propfluido1(5, k) 
        condutividade1(k) = propfluido1(6, k) 
        velocidade1(k) = velocidade(Q, DIAMETROINTERNO1, k) 
        reynolds1(k) = Reynolds(velocidade1(), mespecifica1(), viscosidade1(), DIAMETROINTERNO1, k) 
    Next 
 
    If trocext = 1 Then 
            hext = Hexterno1(deltas, TIPOMEIO, temperaturadofilme, temperaturaexterno, texterna(), DE, L, RISO(), TIPOSIMUL, trocext) 
    End If 
            hint = hinterno1(temperaturaparede(), MATRIZDADOS(), referencia, nome(), frac(), subst, capacidadecalorifica1(), condutividade1(), 
viscosidade1(), reynolds1(), DIAMETROINTERNO1(), deltas, L, deltal, DIAMETROINICIAL(), temperaturamedia, lcarc()) 
 
    '''''''''''''CALCULANDO A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE''''''''''''''' 
        For I = 1 To deltas 
            tref(I) = temperaturadofilme(I) 
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            If ((KISOL = "0") Or (KISOL = "")) Then 
                    r11(I) = 0 
            Else 
                    r11(I) = r11(I) = (WorksheetFunction.Ln(RISO(I) / rext(I))) / KISOL 
 
            End If 
         
            'Ver o tipo de simulação e fazer as devidas escolhas 
      
            If KPAR = "0" Or KPAR = "" Then 
                    'KPAR = 0.25 
                    r13(I) = 0 
            Else 
                    If (WorksheetFunction.Ln(rint(I) / rintp(I))) = 0 Then 
                    r13(I) = 0 
                    Else 
                    r13(I) = (WorksheetFunction.Ln(rint(I) / rintp(I))) / KPAR 
                    End If 
 
            End If 
         
            If trocext = 1 Then 
                    r1(I) = r11(I) + (WorksheetFunction.Ln(rext(I) / rint(I)) / KTUBO) + r13(I) + (1 / (hint(I) * rintp(I))) 
                    rg(I) = (r1(I) * (RISO(I)) * hext(I)) 
                    temperaturadofilme(I) = (temperaturamedia(I) + (rg(I) * texterna(I))) / (rg(I) + 1) 
                    Rr1(I) = (r11(I)) + (WorksheetFunction.Ln(rext(I) / rint(I)) / KTUBO) + (r13(I)) + (1 / (hext(I) * RISO(I))) 
                    Rgg(I) = (Rr1(I) * (rext(I)) * hint(I)) 
                    tpi(I) = (texterna(I) + (Rgg(I) * temperaturamedia(I))) / (1 + Rgg(I)) 
                    If tpi(I) <= temperaturadofilme(I) Then 
                        temperaturaparede(I) = temperaturadofilme(I) 
                    Else 
                        temperaturaparede(I) = tpi(I) 
                    End If 
                    tetamediano1 = tetamediano(temperaturas, I, 1) 
                    temperaturamedia(I) = temperaturamediaa(tetamediano1, tpi(), TE, I) 
                    tcalc(I) = temperaturadofilme(I) 
            Else 
                    r1(I) = r11(I) + (WorksheetFunction.Ln(rext(I) / rint(I)) / KTUBO) + r13(I) 
                    rg(I) = r1(I) * (hint(I) * rintp(I)) 
                    valortemperatura = texterna(I) 
                    temperaturadofilme(I) = valortemperatura 
                    tpi(I) = ((temperaturamedia(I) * rg(I)) + temperaturadofilme(I)) / (1 + rg(I)) 
                    If (tpi(I) <= temperaturadofilme(I)) Then 
                            temperaturaparede(I) = temperaturadofilme(I) 
                    Else 
                            temperaturaparede(I) = tpi(I) 
                    End If 
                    tetamediano1 = tetamediano(temperaturas, I, 1) 
                    temperaturamedia(I) = temperaturamediaa(tetamediano1, tpi(), TE, I) 
                    tcalc(I) = temperaturadofilme(I) 
            End If 
 
        Next 
     
    soma = 0 
    For I = 1 To deltas 
            soma = soma + ((tcalc(I) - tref(I)) ^ 2) 
            tref(I) = tcalc(I) 
    Next 
    If (soma <= 0.001) Or (((soma - somanat) ^ 2) < 0.001) Then 
       CHECK = "True" 
    End If 
     
    somanat = soma 
                  
Loop Until CHECK = "True" 
 
'ACHANDO A DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA 
For I = 1 To deltas 
    For j = 1 To deltaep + 1 
        If j = (deltaep + 1) Then 
           If I = 1 Then 
             temperaturass(j, I) = TE 
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           Else 
             temperaturass(j, I) = temperaturaparede(I) 
           End If 
        Else 
           temperaturass(j, I) = TE - (temperaturas(j, I) * (TE - temperaturaparede(I))) 
        End If 
    Next 
Next 
 
TEMPERATURAS1 = temperaturass 
End Function 

******************************************************************************************* 
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Código para o cálculo do coeficiente de transferência de calor convectivo externo e interno. 

******************************************************************************************* 
“Coeficiente de transferência de calor convectivo externo 
Private Function Hexterno1 (deltas As Integer, TIPOMEIO As Integer, temperaturadofilme As Variant, temperaturaexterno As Variant, 
texterna() As Variant, DE As Double, L As Double, RISO() As Variant, TIPOSIMUL As Integer, trocext As Integer) 
 
Dim hext(2500) As Variant, tref(2500) As Variant, tempexterna1 As Double, mespexterno(2500) As Variant, prandexterno(2500) As Variant, 
viscexterno(2500) As Variant, betaexterno(2500) As Variant, capcaloexterno(2500) As Variant, condexterno(2500) As Variant, 
clatenteexterno(2500) As Variant, deltatcaract1(2500) As Variant, lcarac(2500) As Variant, Grext(2500) As Variant, Raext(2500) As Variant, 
F4ext(2500) As Variant, Nuext(2500) As Variant, I As Integer, tempexterna As Double 
tempexterna = 0 
'CÁLCULOS PARA O FLUIDO EXTERNO 
 
    For I = 1 To deltas 
        If TIPOMEIO = 1 Or TIPOMEIO = 2 Then 
           'DADOS PARA O FLUIDO EXTERNO (AR OU ÁGUA) 
                tref(I) = temperaturadofilme(I) 
                    If tref(I) < tempexterna Then 
                        tref(I) = tempexterna + 0.1 
                    End If 
                    tempexterna1 = tref(I) 
                    tempexterna = texterna(I) 
                    mespexterno(I) = mespfluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    prandexterno(I) = prandtsfluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    viscexterno(I) = (viscfluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I)) * (1 / mespexterno(I)) 
                    betaexterno(I) = betafluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    capcaloexterno(I) = capcalofluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    condexterno(I) = condutfluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    clatenteexterno(I) = clatentefluexterno(tempexterna, TIPOMEIO, texterna(), temperaturaexterno, I) 
                    deltatcaract1(I) = deltatcaract(tref(), tempexterna, I) 
             
                    ' ACHANDO O L CARACTERISTICO 
                    If TIPOSIMUL = 1 Or TIPOSIMUL = 3 Then 
                        lcarac(I) = (DE) / 1000 
                    ElseIf TIPOSIMUL = 2 Or TIPOSIMUL = 4 Then 
                        lcarac(I) = L / (deltas - 1) 
                    End If 
    
                    Grext(I) = (9.80665 * betaexterno(I) * deltatcaract1(I) * (lcarac(I) ^ 3)) / ((viscexterno(I) * 0.001) ^ 2) 
                    Raext(I) = prandexterno(I) * Grext(I) 
                    F4ext(I) = (1 + ((0.559 / prandexterno(I)) ^ (9 / 16))) ^ (16 / 9) 
                    Nuext(I) = ((0.36 ^ 0.5) + ((Raext(I) ^ (1 / 6)) * ((F4ext(I) / 300) ^ (1 / 6)))) ^ (2) 
                    
                   'hext em W/m2.k 
                    hext(I) = ((Nuext(I) * ((1 / 0.8598452) * condexterno(I))) / (2 * RISO(I))) 
                     
            Else 
            'DADOS PARA O FLUIDO EXTERNO (TERRA) 
             
            End If 
    Next 
 
Hexterno1 = hext 
 
End Function 
 
“Coeficiente de transferência de calor convectivo interno 
 
Private Function hinterno1(temperaturaparede() As Variant, MATRIZDADOS() As Variant, referencia As String, nome() As Variant, frac() As 
Variant, subst As Integer, capacidadecalorifica1() As Variant, condutividade1() As Variant, viscosidade1() As Variant, reynolds1() As Variant, 
DIAMETROINTERNO1() As Variant, deltas As Integer, L As Double, deltal As Double, DIAMETROINICIAL() As Variant, temperaturamedia As 
Variant, lcarac() As Variant) 
 
Dim hint(2500) As Variant, viscosidadepinter(2500) As Variant, ITEM As Integer, temperaturaparede1 As Double, I As Integer, 
Gzinterno(2500) As Variant, relacaovisco As Double, Nuint(2500) As Variant, Nuintf(2500) As Variant, Anuint(2500) As Variant, Bnuint(2500) 
As Variant, densidade1(2500) As Variant, mespecifica1(2500) As Variant, mmolar(2500) As Variant, CONDUTIVIDADE(2500) As Variant, 
prandtsinterno(2500) As Variant 
 
 
'CÁLCULO PARA O FLUIDO INTERNO 
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 propfluido1 = PROPPFLUIDO(temperaturamedia, MATRIZDADOS(), deltas, referencia, nome(), frac(), subst) 
 
For I = 1 To deltas 
 
    densidade1(I) = propfluido1(1, I) 
    viscosidade1(I) = propfluido1(2, I) 
    mespecifica1(I) = propfluido1(3, I) 
    mmolar(I) = propfluido1(4, I) 
    capacidadecalorifica1(I) = propfluido1(5, I) 
    condutividade1(I) = propfluido1(6, I) 
     
    diametroinicial1 = DIAMETROINICIAL(I) 
    temperaturaparede1 = temperaturaparede(I) 
        If referencia = "ATIVA" Then 
            If MATRIZDADOS(5, 1) = "VALOR DA PROP." Then 
                viscosidadepinter(I) = MATRIZDADOS(4, 1) 
            Else 
                ITEM = 1 
                viscosidadepinter(I) = FUNCAOEQUACAO(MATRIZDADOS(5, 1), MATRIZDADOS, ITEM, temperaturaparede1, I) 
            End If 
        Else 
            viscosidadepinter(I) = viscosidade(temperaturaparede1, nome(), frac(), subst) 
        End If 
         
        prandtsinterno(I) = (viscosidadepinter(I) * capacidadecalorifica1(I)) / (condutividade1(I)) 
        Gzinterno(I) = (reynolds1(I) * prandtsinterno(I) * ((DIAMETROINTERNO1(I) / 1000) / ((L)))) 
 
        relacaovisco = (viscosidade1(I) / viscosidadepinter(I)) ^ (0.14) 
        If reynolds1(I) <= 2400 Then 
            If Gzinterno(I) < 100 Then 
                Nuint(I) = (3.66 + (0.0017813 * ((Gzinterno(I) ^ (5 / 3)) / ((1 + (0.04 * (Gzinterno(I) ^ (2 / 3)))) ^ 2)))) 
            Else 
                Nuint(I) = 1.24 * ((Gzinterno(I) ^ (1 / 3))) 
            End If 
        ElseIf reynolds1(I) <= 8000 Then 
            Nuint(I) = 0.116 * ((reynolds1(I) ^ (2 / 3)) - 125) * (prandtsinterno(I) ^ (1 / 3)) * ((1 + (((DIAMETROINTERNO1(I) / 1000) / (L / (deltas - 
1))) ^ (2 / 3))) * (relacaovisco)) 
        Else 
            Nuint(I) = 0.027 * (reynolds1(I) ^ 0.8) * (prandtsinterno(I) ^ (1 / 3)) * (relacaovisco) 
            If (L / (diametroinicial1 / 1000)) <= 20 Then 
                Nuintf(I) = Nuint(I) 
                Anuint(I) = 24 / (reynolds1(I) ^ 0.23) 
                Bnuint(I) = ((2.08 * 10 ^ -6) * (reynolds1(I))) - 0.815 
                Nuint(I) = Nuintf(I) / (1 + (Anuint(I) * (((L / (deltas - 1)) / DIAMETROINICIAL(I) / 1000) ^ (Bnuint(I))))) 
            ElseIf (60 <= (L / (diametroinicial1 / 1000)) < 20) Then 
                Nuintf(I) = Nuint(I) 
                Anuint(I) = 24 / (reynolds1(I) ^ 0.23) 
                Bnuint(I) = ((2.08 * 10 ^ -6) * (reynolds1(I))) - 0.815 
                Nuint(I) = Nuintf(I) / (1 + (Anuint(I) * (((L / (deltas - 1)) / DIAMETROINICIAL(I) / 1000) ^ (Bnuint(I))))) 
            End If 
        End If 
      
        hint(I) = ((Nuint(I) * condutividade1(I)) / lcarac(I)) 
Next 
hinterno1 = hint 
 
End Function 

******************************************************************************************* 
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Código para o cálculo do perfil de concentração. 

******************************************************************************************* 
Private Function concentracoes1(mmpar As Double, denpar As Double, DIAMETROINTERNO1() As Variant, temperaturafinal As Variant, 
deltas As Integer, deltaep As Integer, tipoequacao As Integer, constequi() As Variant, consteq As Variant, ordemequacao As Integer, tipoequi 
As Integer, nome() As Variant, subst As Integer, frac() As Variant, tiac As Double, concparafina() As Variant, di As Double, MATTUBO As 
Variant, L As Double, MATRIZDADOS() As Variant, REFERENCIAS As String, TE As Double, Q As Double, TIPOSIMUL As Integer, deltal As Double, 
ddeltas As Double, ddeltaep As Double, timet As Double, tempo As Integer) 
 
Dim va As Double, gama As Double, densidade1(2500) As Variant, viscosidade1(2500) As Variant, mmolar(2500) As Variant, 
mespecifica1(2500) As Variant, capacidadecalorifica1(2500) As Variant, condutividade1(2500) As Variant, velocidade1(2500) As Variant, 
reynolds1(2500) As Variant, difusividade1 As Variant, cws1 As Variant, cwsp(2500) As Variant, conc(2500, 2500) As Variant, cws As Variant, 
tcinicial(2500, 2500) As Variant, kr1 As Variant, krr(2500, 2500) As Variant, em1(2500) As Variant, dab(2500) As Variant, emval As Variant, 
emv(2500) As Variant, CONCENTRACAO1(2500, 2500) As Variant, I As Integer, deltaepp As Integer, temperaturafinalme(2500) As Variant, 
tetaconcentracoes1 As Variant, tipotubo As Integer, rugrelativa As Double, TEMPERATURAMEDIA1 As Variant 
 
'achando os parametros para o cálculo da concentração (para escoamento laminar e turbulento) 
tipotubo = MATTUBO(3) 
rugrelativa = MATTUBO(2) 
 
'Temperatura da parede interna 
     
For I = 1 To deltas 
    temperaturafinalme(I) = (temperaturafinal(1, I) + temperaturafinal(deltaep, I)) / 2 
Next 
    TEMPERATURAMEDIA1 = temperaturafinalme 
'Achando a difusividade de cada ponto 
propfluido1 = PROPPFLUIDO(TEMPERATURAMEDIA1, MATRIZDADOS(), deltas, REFERENCIAS, nome(), frac(), subst) 
va = mmpar / (denpar / 1000) 
gama = (10.2 / va) - 0.791 
For I = 1 To deltas 
    densidade1(I) = propfluido1(1, I) 
    viscosidade1(I) = propfluido1(2, I) 
    mespecifica1(I) = propfluido1(3, I) 
    mmolar(I) = propfluido1(4, I) 
    capacidadecalorifica1(I) = propfluido1(5, I) 
    condutividade1(I) = propfluido1(6, I) 
    velocidade1(I) = velocidade(Q, DIAMETROINTERNO1, I) 
    reynolds1(I) = Reynolds(velocidade1(), mespecifica1(), viscosidade1(), DIAMETROINTERNO1(), I) 
Next 
difusividade1 = difusividade(temperaturafinal, viscosidade1(), deltas, deltaep, gama, va) 
 
'Acha a concentracao de equilibrio de cada ponto 
deltaepp = deltaep + 1 
cws1 = equilibrio(temperaturafinal, deltas, deltaepp, tipoequacao, constequi(), consteq, ordemequacao, tipoequi, nome(), subst, frac()) 
 
'TRANSFORMAR FRAÇÃO MOLAR DE EQUILIBRIO EM MÁSSICA 
For I = 1 To deltas 
    For j = 1 To deltaepp 
        csol = (1 - cws1(j, I)) 
        conc(j, I) = ((cws1(j, I) * mmpar) / ((csol * mmolar(I)) + (cws1(j, I) * mmpar))) 
    Next 
Next 
cws = conc 
 
'TETA CONCENTRAÇÃO DE ENTRADA 
For j = 1 To deltaep 
    If (concparafina(j, 1) = 0) Then 
        tcinicial(j, 1) = 0 
    Else 
        tcinicial(j, 1) = 0 
    End If 
Next 
 
'Achando o KR e o KRcloud dos pontos se o reynolds for turbulento 
 
If ((temperaturafinal(deltaep, deltas) <= tiac)) Then 
   kr1 = KR(mmpar, denpar, deltas, deltaep, temperaturafinal, tiac, cws, reynolds1(), viscosidade1(), difusividade1, gama, va, TIPOSIMUL, 
concparafina(), cwsp(), mmolar(), densidade1()) 
Else 
    For I = 1 To deltas 
        For j = 1 To deltaep 
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            krr(j, I) = 0 
        Next 
    Next 
    kr1 = krr 
End If 
 
'ACHANDO AS CONSTANTES PARA O CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO 
 
For I = 1 To deltas 
    If reynolds1(I) <= 2400 Then 
    'REYNOLDS LAMINAR 
        em1(I) = 0 
        'ACHANDO UMA DIFUSIVIDADE MÉDIA PARA CADA I 
        DIF = 0 
        For j = 1 To deltaep 
            DIF = DIF + difusividade1(j, I) 
        Next 
        dab(I) = DIF / deltaep 
        'ACHANDO AS DEMAIS CONSTANTES 
    Else 
    'REYNOLDS TURBULENTO 
        'ACHANDO UMA DIFUSIVIDADE MÉDIA PARA CADA I 
        emval = EM(tipotubo, di, DIAMETROINTERNO1(), reynolds1, I, rugrelativa, velocidade1(), mespecifica1()) 
        velocidade1(I) = emval(1) 
        DIF = 0 
        For j = 1 To deltaep 
            DIF = DIF + difusividade1(j, I) 
        Next 
        dab(I) = DIF / deltaep 
        emv(I) = emval(2) 
        em1(I) = EMM(dab(), viscosidade1(), mespecifica1(), emv(), I) 
    End If 
Next 
 
'ACHANDO O TETA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 
tetaconcentracoes1 = tetaconcentracao(temperaturafinalme(), MATRIZDADOS(), deltas, REFERENCIAS, nome(), frac(), subst, TE, Q, 
DIAMETROINTERNO1(), deltal, L, deltaep, MATTUBO, ddeltas, ddeltaep, di, dab(), cws, kr1, tcinicial(), concparafina()) 
  
'ACHANDO A DISTRIBUIÇÃO DA CONCENTRACAO 
For I = 1 To deltas 
   For j = 1 To deltaep + 1 
        If TIPOSIMUL = 1 Or TIPOSIMUL = 2 Then 
            If (concparafina(j, 1) >= cws((deltaep + 1), I)) Then 
                 concparafina(j, 1) = cws((deltaep + 1), I) 
            End If 
            If I = 1 Then 
                CONCENTRACAO1(j, I) = concparafina(j, 1) 
            Else 
                CONCENTRACAO1(j, I) = concparafina(j, 1) + (tetaconcentracoes1(j, I) * (concparafina(j, 1) - cws((deltaep + 1), I))) 
                If j = deltaep + 1 Then 
                    CONCENTRACAO1(j, I) = cws((deltaep + 1), I) 
                End If 
            End If 
        ElseIf TIPOSIMUL = 3 Then 
             
            If (concparafina(j, 1) <= cws((deltaep + 1), I)) Then 
                 cws((deltaep + 1), I) = concparafina(j, 1) 
            End If 
            If I = 1 Then 
            CONCENTRACAO1(j, I) = concparafina(j, 1) 
            Else 
                CONCENTRACAO1(j, I) = concparafina(j, 1) - (tetaconcentracoes1(j, I) * (concparafina(j, 1) - cws((deltaep + 1), I))) 
                If j = deltaep + 1 Then 
                    CONCENTRACAO1(j, I) = cws((deltaep + 1), I) 
                End If 
           End If 
        End If 
    Next 
Next 
concentracoes1 = CONCENTRACAO1 
End Function 

******************************************************************************************* 
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Código para o cálculo do kr e kr cloud. 

******************************************************************************************* 
Private Function krcloud(I As Integer, j As Integer, xp As Variant, densidadeparafina As Double, reynolds1() As Variant, dab As Variant, deltaep 
As Integer, deltas As Integer, viscosidade As Variant, TIPOSIMUL As Integer, cent() As Variant, cwsp() As Variant, mmolar() As Variant, 
viscosidade1 As Variant, densidade1() As Variant) 
'14121981 
                                                                                                                     
Dim cparede(2500) As Variant, dp As Variant, mp As Variant, denmedp(2500, 2500) As Variant, sh As Variant, krc As Variant, denmaxp(2500, 
2500) As Variant, denminp(2500, 2500) As Variant 
 
    If TIPOSIMUL = 1 Or TIPOSIMUL = 2 Then 
        cent1 = (xp(1, (I - 1)) + 0.0001) 
    ElseIf TIPOSIMUL = 3 Then 
        cent1 = cent(j, 1) 
    End If 
     
    dp2 = (cent1 / xp(j, I)) 
    If dp2 <= 0 Then 
        dp1 = (10 ^ -10) 
    Else 
        dp1 = ((2 / 3) * (7.07 / (WorksheetFunction.Ln(dp2)))) ^ 3 
    End If 
     
    If dp1 <= 0 Then 
        dp = (42 * 10 ^ -10) 
    Else 
        dp = (4.2 * 10 ^ -9) * (dp1 ^ (1 / 3)) 
        End If 
    'dp = (0.0123 * 10 ^ -6) 
     
    mp = (WorksheetFunction.Pi() / 6) * (dp ^ 3) * (densidadeparafina) 
     
    denmaxp(j, I) = ((cent1 * densidadeparafina) - ((xp(j, I) * densidadeparafina))) / (mp) 
    denminp(j, I) = (3 / 5) * (11 / 0.0027) ^ 3 
     
'ACHANDO A DENSIDADE MEDIA  
     If (denmaxp(j, I) < 0) Or (denminp(j, I) < 0) Then 
          denmedp(j, I) = (((denminp(j, I) ^ 2) ^ 0.5) * ((denmaxp(j, I) ^ 2) ^ 0.5)) ^ (1 / 2) 
     Else 
          denmedp(j, I) = (denminp(j, I) * denmaxp(j, I)) ^ (1 / 2) 
     End If 
'ACHANDO O KR CLOUD 
    If reynolds1(I) > 2400 Then 
        sh = 2 
    Else 
        sc = (viscosidade(I) / (denmedp(j, I) * dab(j, I))) 
        sh = 2 + (0.6 * (reynolds1(I) ^ 0.5) * (sc ^ (1 / 3))) 
    End If 
    krc = ((sh * dab(j, I)) / dp) * (WorksheetFunction.Pi() * ((dp) ^ 2)) * (denmedp(j, I)) 
     
krcloud = krc 
 
End Function 
 
Private Function KR(mmpar As Double, densidadeparafina As Double, deltas As Integer, deltaep As Integer, temperaturas As Variant, TCLOUD 
As Double, xp As Variant, reynolds1() As Variant, viscosidade As Variant, dab As Variant, gama As Double, va As Double, TIPOSIMUL As Integer, 
cent() As Variant, cwsp() As Variant, mmolar() As Variant, densidade1() As Variant) 
                                                                                                                                                  
'14121981 
Dim krr(2500, 2500) As Variant, I As Integer, j As Integer, krcloud1(2500, 2500) As Variant 
 
'DISTRIBUIÇÃO DO KR 
 
ER = 10300 
For I = 1 To deltas 
    For j = 1 To deltaep + 1 
        If temperaturas(j, I) > TCLOUD Then 
            krr(j, I) = 0 
        Else 
            krcloud1(j, I) = krcloud(I, j, xp, densidadeparafina, reynolds1(), dab, deltaep, deltas, viscosidade, TIPOSIMUL, cent(), cwsp(), mmolar(), 
viscosidade, densidade1()) 
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            krr(j, I) = krcloud1(j, I) * ((temperaturas(j, I) / TCLOUD) ^ 1.47) * (Exp(ER * ((1 / TCLOUD) - (1 / temperaturas(j, I))))) ^ (gama) 
            'krr(j, I) = 0.75 
        End If 
    Next 
Next 
 
KR = krr 
End Function 

****************************************************************************************** 
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Códigos para cálculo de propriedades físico-química. 

****************************************************************************************** 

Private Function massaespecifica(temperatura As Double, nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer) 
'10042013 
Dim encontrarnome As String, densind(10) As Variant, fract As Double 
'massa específica - densidade em kg/m3 
'Encontrandoas constantes para o composto 
 
fract = 0 
somamespecifica = 0 
For I = 1 To subst 
    encontrarnome = nome(I) 
    If encontrarnome = "water" And temperatura > 333.15 Then 
    c1 = 4.9669 
    c2 = 0.27788 
    c3 = 0.064713 
    c4 = 0.1874 
    Else 
        If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
            Set x = Sheets("DENSIDADE").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
            celula = x.AddressLocal 
            Range(celula).Activate 
            linha = ActiveCell.Row 
           
            mm = Sheets("DENSIDADE").Range("D" & linha).Value 
            c1 = Sheets("DENSIDADE").Range("E" & linha).Value 
            c2 = Sheets("DENSIDADE").Range("F" & linha).Value 
            c3 = Sheets("DENSIDADE").Range("G" & linha).Value 
            c4 = Sheets("DENSIDADE").Range("H" & linha).Value 
            tmax = Sheets("DENSIDADE").Range("j" & linha).Value 
        Else 
            densind(I) = 0 
            frac(I) = 0 
            GoTo 1: 
        End If 
    End If 
'Encontrando o valor da fração 
    If temperatura > tmax Then 
        densind(I) = 0 
        frac(I) = 0 
    Else 
        densind(I) = (c1 / (c2 ^ (1 + ((1 - temperatura / c3) ^ c4)))) * mm 
    End If 
fract = fract + frac(I) 
1: 
Next 
 
For I = 1 To subst 
    densind(I) = densind(I) * (frac(I) / fract) 
    somamespecifica = somamespecifica + densind(I) 
Next 
 
massaespecifica = somamespecifica 
End Function 
************************************************************************************************* 
Private Function massamolar(nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer, temperatura As Double) 
'10042013 
Dim encontrarnome As String, mm(7) As Variant, tmax(7) As Variant, fract As Double 
 
'Encontrandoas constantes para o composto 
fract = 0 
somamolar = 0 
For I = 1 To subst 
    encontrarnome = nome(I) 
    If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
    Set x = Sheets("SUBSTANCIAS").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
       celula = x.AddressLocal 
       Range(celula).Activate 
       linha = ActiveCell.Row 
        
       mm(I) = Sheets("SUBSTANCIAS").Range("D" & linha).Value 
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       tmax(I) = Sheets("SUBSTANCIAS").Range("E" & linha).Value 
    Else 
       mm(I) = 0 
    End If 
    If temperatura > tmax(I) Then 
        somamolar = somamolar 
    Else 
        somamolar = somamolar + mm(I) 
    End If 
Next 
massamolar = somamolar 
End Function 
***************************************************************************************** 
Private Function viscosidade(temperatura As Double, nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer) 
'10042013 
Dim encontrarnome As String, viscoind(7) As Variant, fract As Double 
 
'viscosidade em Pa.s - 1000 cP -10 g/cm.s - 1 kg/m.s 
'Encontrandoas constantes para o composto 
fract = 0 
somavisc = 0 
For I = 1 To subst 
    encontrarnome = nome(I) 
    If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
    Set x = Sheets("VISCOSIDADE").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
       celula = x.AddressLocal 
       Range(celula).Activate 
       linha = ActiveCell.Row 
        
       mm = Sheets("VISCOSIDADE").Range("D" & linha).Value 
       c1 = Sheets("VISCOSIDADE").Range("E" & linha).Value 
       c2 = Sheets("VISCOSIDADE").Range("F" & linha).Value 
       c3 = Sheets("VISCOSIDADE").Range("G" & linha).Value 
       c4 = Sheets("VISCOSIDADE").Range("H" & linha).Value 
       c5 = Sheets("VISCOSIDADE").Range("I" & linha).Value 
       tmax = Sheets("VISCOSIDADE").Range("k" & linha).Value 
    Else 
        viscoind(I) = 0 
        frac(I) = 0 
        GoTo 1: 
    End If 
 
'Encontrando o valor da viscosidade em função da fração 
If temperatura > tmax Then 
    viscoind(I) = 0 
    frac(I) = 0 
Else 
    viscoind(I) = Exp(c1 + (c2 / temperatura) + c3 * WorksheetFunction.Ln(temperatura) + (c4 * (temperatura ^ c5))) 
End If 
fract = fract + frac(I) 
1: 
Next 
 
For I = 1 To subst 
viscoind(I) = viscoind(I) * (frac(I) / fract) 
somavisc = somavisc + viscoind(I) 
Next 
viscosidade = somavisc 
End Function 
************************************************************************************************** 
Private Function densidade(temperatura As Double, nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer) 
'10042013 
Dim encontrarnome As String, densind(10) As Variant, fract As Double 
 
'densidade - densidade em kg/m3 
'Encontrandoas constantes para o composto 
fract = 0 
somaden = 0 
For I = 1 To subst 
    encontrarnome = nome(I) 
    If encontrarnome = "water" And temperatura > 333.15 Then 
    c1 = 4.9669 
    c2 = 0.27788 
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    c3 = 0.064713 
    c4 = 0.1874 
    Else 
        If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
            Set x = Sheets("DENSIDADE").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
            celula = x.AddressLocal 
            Range(celula).Activate 
            linha = ActiveCell.Row 
           
            mm = Sheets("DENSIDADE").Range("D" & linha).Value 
            c1 = Sheets("DENSIDADE").Range("E" & linha).Value 
            c2 = Sheets("DENSIDADE").Range("F" & linha).Value 
            c3 = Sheets("DENSIDADE").Range("G" & linha).Value 
            c4 = Sheets("DENSIDADE").Range("H" & linha).Value 
            tmax = Sheets("DENSIDADE").Range("j" & linha).Value 
        Else 
            densind(I) = 0 
            frac(I) = 0 
            GoTo 1: 
        End If 
    End If 
If temperatura > tmax Then 
    densind(I) = 0 
    frac(I) = 0 
Else 
    densind(I) = (c1 / (c2 ^ (1 + ((1 - temperatura / c3) ^ c4)))) 
End If 
fract = fract + frac(I) 
1: 
Next 
 
For I = 1 To subst 
densind(I) = densind(I) * (frac(I) / fract) 
somaden = somaden + densind(I) 
Next 
  densidade = somaden 
End Function 
********************************************************************************************** 
Private Function capacidadecalorifica(temperatura As Double, nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer) 
'10042013 
Dim encontrarnome As String, densind(10) As Variant, capacidadecalorind(10) As Variant, fract As Double 
Dim tc As Variant, mmm(10) As Variant 
 
'unidade J/kmol.K -> x 2.309E-04= cal/(gmol°C) 
'Encontrandoas constantes para o composto 
fract = 0 
somacap = 0 
For I = 1 To subst 
encontrarnome = nome(I) 
tc = constcriticas(encontrarnome) 
    If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
        Set x = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
        celula = x.AddressLocal 
        Range(celula).Activate 
        linha = ActiveCell.Row 
           
        eq = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("C" & linha).Value 
        mm = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("E" & linha).Value 
        c1 = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("F" & linha).Value 
        c2 = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("G" & linha).Value 
        c3 = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("H" & linha).Value 
        c4 = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("I" & linha).Value 
        c5 = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("J" & linha).Value 
        tmax = Sheets("CAPACIDADECALORIFICA").Range("l" & linha).Value 
    Else 
        capacidadecalorind(I) = 0 
        mm = 1 
        frac(I) = 0 
        GoTo 1 
    End If 
 
'Encontrando o valor da capacidade calorifica com a fração 
If eq = 1 Then 
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    capacidadecalorind(I) = c1 + (c2 * temperatura) + (c3 * temperatura ^ 2) + (c4 * temperatura ^ 3) + (c5 * temperatura ^ 4) 
Else 
    If temperatura > tmax Then 
        t = 0.01 
        capacidadecalorind(I) = (c1 ^ 2 / t) + c2 - (2 * c1 * c3 * t) - (c1 * c4 * (t ^ 2)) - (((c3 ^ 2) / 3) * (t ^ 3)) - (c3 * (c4 / 2) * (t ^ 4)) - (((c4 ^ 2) / 
5) * (t ^ 5)) 
     Else 
        tr = temperatura / tc(1) 
        t = 1 - tr 
        capacidadecalorind(I) = (c1 ^ 2 / t) + c2 - (2 * c1 * c3 * t) - (c1 * c4 * (t ^ 2)) - (((c3 ^ 2) / 3) * (t ^ 3)) - (c3 * (c4 / 2) * (t ^ 4)) - (((c4 ^ 2) / 
5) * (t ^ 5)) 
    End If 
End If 
    fract = fract + frac(I) 
1: 
mmm(I) = mm 
Next 
 
For I = 1 To subst 
capacidadecalorind(I) = capacidadecalorind(I) * (frac(I) / fract) * (1 / mmm(I)) 
somacap = somacap + capacidadecalorind(I) 
Next 
 
'capacidade calorifica em j/kg.k 
capacidadecalorifica = (somacap) 
End Function 
****************************************************************************************************** 
Private Function constcriticas(encontrarnome As Variant) 
'10042013 
Dim constantes(10) As Variant 
 
'Encontrando as constantes para o composto 
    If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
    Set x = Sheets("CONSTANTESCRITICAS").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
       celula = x.AddressLocal 
       Range(celula).Activate 
       linha = ActiveCell.Row 
       constantes(1) = Sheets("CONSTANTESCRITICAS").Range("E" & linha).Value 
       constantes(2) = Sheets("CONSTANTESCRITICAS").Range("F" & linha).Value 
       constantes(3) = Sheets("CONSTANTESCRITICAS").Range("G" & linha).Value 
       constantes(4) = Sheets("CONSTANTESCRITICAS").Range("H" & linha).Value 
    Else 
       constantes(1) = 0 
       constantes(2) = 0 
       constantes(3) = 0 
       constantes(4) = 0 
    End If 
constcriticas = constantes 
End Function 
******************************************************************************************** 
Private Function CONDUTIVIDADE(temperatura As Double, nome() As Variant, frac() As Variant, subst As Integer) 
'10042013 
Dim condutind(7) As Variant, fract As Double 
 
'unidade obtida W/(m.K) 
'Encontrandoas constantes para o composto 
fract = 0 
somacond = 0 
For I = 1 To subst 
encontrarnome = nome(I) 
    If (Trim(encontrarnome) <> "") Then 
        Set x = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("B1:B2000").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
        celula = x.AddressLocal 
        Range(celula).Activate 
        linha = ActiveCell.Row 
           
        mm = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("D" & linha).Value 
        c1 = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("E" & linha).Value 
        c2 = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("F" & linha).Value 
        c3 = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("G" & linha).Value 
        c4 = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("H" & linha).Value 
        c5 = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("I" & linha).Value 
        tmax = Sheets("CONDUTIVIDADE").Range("k" & linha).Value 
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    Else 
        condutind(I) = 0 
        frac(I) = 0 
        GoTo 1 
    End If 
 
'Encontrando o valor da capacidade calorifica com a fração 
If temperatura > tmax Then 
    condutind(I) = 0 
    frac(I) = 0 
Else 
    condutind(I) = c1 + (c2 * temperatura) + (c3 * temperatura ^ 2) + (c4 * temperatura ^ 3) + (c5 * temperatura ^ 4) 
End If 
fract = fract + frac(I) 
1: 
Next 
 
For I = 1 To subst 
condutind(I) = condutind(I) * (frac(I) / fract) 
somacond = somacond + condutind(I) 
Next 
CONDUTIVIDADE = somacond 
End Function 

****************************************************************************************** 
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Códigos para cálculo do equilíbrio sólido-líquido. 

****************************************************************************************** 

Private Function equilibrio(temperaturas As Variant, deltas As Integer, deltaep As Integer, tipoequacao As Integer, constequi As Variant, 
consteq As Variant, ordemequacao As Integer, esc As Integer, nome() As Variant, subst As Integer, frac() As Variant) 
'10042013 
Dim xs(2500, 2500) As Variant, xp(2500, 2500) As Variant, Qcarb As Double, mm As Double, GMvar(120) As Variant, kmvar(120) As Variant, 
rmvar(120) As Variant 
Dim qmvar(120) As Variant, grupomvar(120) As Variant, contvalor As Double, temperatura As Double, tau As Variant, pxmt As Variant, lntotal 
As Variant 
Dim pxms As Variant, lns As Variant, pxmp As Variant, lnp As Variant, vparamkts As Variant, vparamktp As Variant, lnrep1 As Variant, lnres1 
As Variant 
Dim somatoriop As Variant, somatorios As Variant, lnrep As Double, lnres As Double, mvar2 As Variant, mvar As Variant, CONTVALOR1 As 
Variant 
Dim I As Integer, j As Integer, xpideal1 As Variant, xpp As Variant 
 
If esc = 1 Or esc = 2 Then 
     xpp = calcequilibrioequacao(temperaturas, deltas, deltaep, tipoequacao, constequi, consteq, ordemequacao) 
     For y = 1 To deltaep 
        For x = 1 To deltas 
            xp(y, x) = xpp(y, x) 
        Next 
     Next 
ElseIf esc = 3 Then 
     mvar = obtendogrupos(nome(), subst) 
     mm = TextBox68.Value 
     mvar2 = obtendogrupos2(mvar, subst, frac()) 
     CONTVALOR1 = CONTARGRUPOS(mvar2) 
     contvalor = CONTVALOR1(1, 3) 
     
    'Conta carbono na parafina 
 
    Qcarb = Qcarbono(mvar2) 
    xpideal1 = xpideal(temperaturas, Qcarb, deltas, deltaep, mm) 
 
    For y = 1 To deltaep 
        For x = 1 To deltas 
            xp(y, x) = xpideal1(y, x) 
            xs(y, x) = 1 - xp(y, x) 
        Next 
    Next 
 
    'Obtendo valores para Achar AA 
 
    For I = 1 To contvalor 
        encontrarnome = CONTVALOR1(I, 1) 
        Set x = Sheets("CONTRIBUICAODEGRUPOS").Range("c2:c200").Find(encontrarnome, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 
        celula = x.AddressLocal 
        Range(celula).Activate 
        linha = ActiveCell.Row 
        GMvar(I) = Worksheets("contribuicaodegrupos").Cells(linha, 2) 
        kmvar(I) = Worksheets("contribuicaodegrupos").Cells(linha, 4) 
        rmvar(I) = Worksheets("contribuicaodegrupos").Cells(linha, 5) 
        qmvar(I) = Worksheets("contribuicaodegrupos").Cells(linha, 6) 
        grupomvar(I) = CONTVALOR1(I, 1) 
    Next 
    AA = AAcontgrupo(GMvar, kmvar, rmvar, qmvar, grupomvar, contvalor) 
    For I = 1 To deltas 
        For j = 1 To deltaep 
            temperatura = temperaturas(j, I) 
            tau = valortau(AA, temperatura, contvalor) 
 
            'Achando lntotal 
            pxmt = paramkt(mvar2, kmvar, xp(j, I), xs(j, I), I, j, CONTVALOR1) 
            lntotal = funcaolncomp(pxmt, tau, qmvar, contvalor) 
            'Achando lnsol 
            pxms = paramk(mvar2, kmvar, fracao, 3, xs(j, I), I, j, CONTVALOR1) 
            lns = funcaolncomp(pxms, tau, qmvar, contvalor) 
            'Achando lnpar 
            pxmp = paramk(mvar2, kmvar, fracao, 1, xp(j, I), I, j, CONTVALOR1) 
            lnp = funcaolncomp(pxmp, tau, qmvar, contvalor) 
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            vparamkts = procura(contvalor, mvar2, 3) 
            vparamktp = procura(contvalor, mvar2, 1) 
 
            lnrep1 = lnre(vparamktp, lnp, lntotal, contvalor) 
            lnres1 = lnre(vparamkts, lns, lntotal, contvalor) 
            somalnrep1 = 0 
            somalnres1 = 0 
 
            For x = 1 To contvalor 
                somalnrep1 = somalnrep1 + lnrep1(x) 
                somalnres1 = somalnres1 + lnres1(x) 
            Next 
            'Achando o ln residual da parafina e solvente 
            lnrep = somalnrep1 
            lnres = somalnres1 
 
            'Achando o ln combinatorio 
            somatoriop = somatorio(mvar2, 1, contvalor) 
            somatorios = somatorio(mvar2, 3, contvalor) 
 
            qpar = somatoriop(1) 
            qsol = somatorios(1) 
 
            rpar = somatoriop(2) 
            rsol = somatorios(2) 
 
            fisol = (xs(j, I) * rsol) / ((xs(j, I) * rsol) + (xp(j, I) * rpar)) 
            fipar = (xp(j, I) * rpar) / ((xs(j, I) * rsol) + (xp(j, I) * rpar)) 
 
            tetasol = (xs(j, I) * qsol) / ((xs(j, I) * qsol) + (xp(j, I) * qpar)) 
            tetapar = (xp(j, I) * qpar) / ((xs(j, I) * qsol) + (xp(j, I) * qpar)) 
 
            lisol = ((5 * (rsol - qsol)) - rsol + 1) 
            lipar = ((5 * (rpar - qpar)) - rpar + 1) 
 
            qq = (xs(j, I) * qsol) + (xp(j, I) * qpar) 
            rr = (xs(j, I) * rsol) + (xp(j, I) * rpar) 
 
            wsol = qsol / qq 
            wpar = qpar / qq 
 
            psol = rsol / rr 
            ppar = rpar / rr 
 
            lnwsol = WorksheetFunction.Ln(wsol) 
            lnwpar = WorksheetFunction.Ln(wpar) 
 
            lnpsol = WorksheetFunction.Ln(psol) 
            lnppar = WorksheetFunction.Ln(ppar) 
 
            sigmasol = lnpsol * ((5 * rr) - 1) 
            sigmapar = lnppar * ((5 * rr) - 1) 
 
            fi2sol = 5 * qsol 
            fi2par = 5 * qpar 
 
            lncompar = WorksheetFunction.Ln(fipar / xp(j, I)) + (5 * qpar * WorksheetFunction.Ln(tetapar / fipar)) + (lipar) - ((fipar / (xp(j, I))) * 
((lipar * xp(j, I)) + (lisol * xs(j, I)))) 
            lncomsol = WorksheetFunction.Ln(fisol / xs(j, I)) + (5 * qsol * WorksheetFunction.Ln(tetasol / fisol)) + (lisol) - ((fisol / (xs(j, I))) * ((lipar 
* xp(j, I)) + (lisol * xs(j, I)))) 
         
            'verificar a somatorio, ja que lnres é matriz e lncomsol é double 
         
            gamasol1 = lncomsol + lnres 
            gamasol = Exp(gamasol1) 
            gamapar1 = lncompar + lnrep 
            gamapar = Exp(gamapar1) 
 
            'Achando os valores tem de fusao, deltah para naftenicos, temp de trans, deltat total, delta t de transicao 
     
            'Temperatura de fusao 
            tfusao = 421.63 - (1936412 * Exp(-7.8945 * ((Qcarb - 1) ^ 0.07194))) 
            'Delta H para naftenicos (cal/mol) 
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            deltah = 239.006 * ((0.00355 * (Qcarb ^ 3)) - (0.2376 * (Qcarb ^ 2)) + (7.4 * Qcarb) - 34.814) 
            'Temperatura de transicao 
            ttrans = 420.42 - 134784 * (Exp(-4.344 * ((Qcarb + 6.592) ^ (0.14627)))) 
            'Delta T total cal/mol 
            deltattot = 238.84 * ((3.7791 * Qcarb) - 12.654) 
            'Delta T de transição 
            deltatran = deltattot - deltah 
            'Delta cp 
            DELTACPP = deltacp(mm, temperatura) 
            'Achando o xpcolocar a função do xp 
            tipo = ((Exp(((deltah / (1.987 * tfusao)) * ((tfusao / temperatura) - 1)) + ((deltatran / (1.987 * ttrans)) * ((ttrans / temperatura) - 1)) + 
((DELTACPP / 1.987) * (1 - (tfusao / temperatura) - WorksheetFunction.Ln(temperatura / tfusao)))))) 
            xp(y, x) = (gamapar / gamasol) / tipo 
             
            If xp(y, x) >= 1 Then 
                xp(y, x) = 0.99 
            End If 
        Next 
    Next 
End If 
equilibrio = xp 
End Function 

****************************************************************************************** 
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Apêndice 

 

Nesse capitulo está sendo apresentado dados que foram utilizados para criar o banco 

de dados do programa de simulação. 

 

Tabela AP.1 - Dados de materiais usada na tubulação. 

MATERIAL MASSA ESPECIFICA 
(kg/m3) 

CONDUTIVIDADE TÉRMICA 
(W/mK) 

RUGOSIDADE 
(m) 

TIPO DO 
TUBO 

Alumínio novo 2800 204 0,00001 1 

Alumínio usado 2800 204 0,00001 1 

Zinco novo 7200 110 0,00001 1 

Zinco usado 7200 110 0,00001 1 

Aço galvanizado novo 7800 52 0,00017 1 

Aço galvanizado usado 0,0004 52 0,0046 1 

Aço revestido novo 7800 62 0,0004 1 

Aço revestido usado 7800 62 0,0008 1 

Aço inox 8000 14,5 0,00001 1 

cobre ou latão novo 9000 372 0,00001 1 

cobre ou latão usado 9000 372 0,00001 1 

Ferro fundido novo 12250 35 0,00037 1 

Ferro fundido usado 12250 35 0,0004 1 

Plastico 930 0,17 0,00001 1 

NDA 0 0 0 0 

Fonte: AZEVEDO NETTO, J. M. et al, 1998 
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Tabela AP.2 - Dados de materiais isolantes. 

MATERIAL 
MASSA ESPECIFICA 

(kg/m3) 
CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA (W/mK) 

Basalto (Granito) 3000 3,50 

Calcário (mármore) 2700 2,50 

Arenito 2600 1,60 

Tijolo 1750 0,70 

Tijolo de areia-Cal 1900 1,00 

Concreto de Cascalho 2400 2,00 

Concreto Leve (d=1,7) 1750 0,90 

Concreto Leve (d=1,0) 1200 0,45 

Concreto Leve (d=0,6) 500 0,20 

Concreto de pó polimento 1200 0,45 

Concreto de Isolação 500 0,20 

Cimento de Asbesto 1700 0,50 

Placa Gipsita 1200 0,35 

Vidro 2500 0,80 

Lã de vidro 150 0,04 

Lã de Rocha 150 0,04 

Telhas 2000 1,20 

Cimento 1900 0,90 

Cal 1600 0,70 

Cortiça (expandida) 150 0,02 

Borracha 1250 0,23 

Placa de fibra 300 0,10 

Madeira leve 550 0,14 

Compensada 700 0,17 

Poliéster (GPV) 1200 0,17 

polietileno, Polipropileno 930 0,17 

cloreto de Polyvinila 1400 0,17 

Espuma de poliestireno, 
expandido 

30 0,04 

Espuma de poliuretano (PUR) 120 0,03 

Espuma dura ácida do fenol 140 0,04 

PVC-espuma 40 0,04 

Isolação da cavidade da parede 80 0,05 

Asfalto 2100 0,70 

Betume 1050 0,20 

Solo florestal 1450 0,80 

Argila arenosa 1780 0,90 

Solo arenoso úmido 1700 2,00 

solo (Seco) 1600 0,30 

NDA 0 0,00 

Fonte: http://www.protolab.com.br/Tabela-Condutividade-Material-Construcao.htm, acessado 
em 14/11/2017 as 14:01hs. 
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Tabela AP.3 - Dados fisico-químico de substâncias orgânicas. 

Numero Substâncias Formula MM TMAX 

1 Methane CH4 16,043 180 

2 Ethane C2H6 30,07 300 

3 Propane C3H8 44,097 350 

4 n-Butane C4H10 58,123 400 

5 n-Pentane C5H12 72,15 445 

6 n-Hexane C6H14 86,177 370 

7 n-Heptane C7H16 100,204 371,58 

8 n-Octane C8H18 114,231 398,83 

9 n-Nonane C9H20 128,258 423,97 

10 n-Decane C10H22 142,285 447,3 

11 n-Undecane C11H24 156,312 469,08 

12 n-Dodecane C12H26 170,338 489,47 

13 n-Tridecane C13H28 184,365 508,62 

14 n-Tetradecane C14H30 198,392 526,73 

15 n-Pentadecane C15H32 212,419 543,84 

16 n-Hexadecane C16H34 226,446 560,01 

17 n-Heptadecane C17H36 240,473 575,3 

18 n-Octadecane C18H38 254,5 589,86 

19 n-Nonadecane C19H40 268,527 603,05 

20 n-Eicosane C20H42 282,553 616,93 

21 2-Methylpropane C4H10 58,123 400 

22 2-Methylbutane C5H12 72,15 368,13 

23 2,3-Dimethylbutane C6H14 86,177 331,15 

24 2-Methylpentane C6H14 86,177 389,25 

25 2,3-Dimethylpentane C7H16 100,204 362,93 

26 2,3,3-Trimethylpentane C8H18 114,231 387,91 

27 2,2,4-Trimethylpentane C8H18 114,231 372,39 

28 Ethylene C2H4 28,054 280 

29 Propylene C3H6 42,081 340,49 

30 1-Butene C4H8 56,108 266,91 

31 cis-2-Butene C4H8 56,108 276,87 

32 trans-2-Butene C4H8 56,108 274,03 

33 1-Pentene C5H10 70,134 303,22 

34 1-Hexene C6H12 84,161 336,63 

35 1-Heptene C7H14 98,188 366,79 

36 1-Octene C8H16 112,215 394,41 

37 1-Nonene C9H18 126,242 420,02 

38 1-Decene C10H20 140,269 443,75 

39 2-Methylpropene C4H8 56,108 395,2 

40 2-Methyl-1-butene C5H10 70,134 304,3 

41 2-Methyl-2-butene C5H10 70,132 311,7 

42 1,2-Butadiene C4H6 54,092 284 

43 1,3-Butadiene C4H6 54,092 268,74 
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Numero Substâncias Formula MM TMAX 

44 2-Methyl-1,3-butadiene1 C5H8 68,119 305,4 

45 Acetylene C2H2 26,038 250 

46 Methylacetylene C3H4 40,065 249,94 

47 Dimethylacetylene C4H6 54,092 300,13 

48 3-Methyl-1-butyne C5H8 68,119 302,15 

49 1-Pentyne C5H8 68,119 313,33 

50 2-Pentyne C5H8 68,119 329,27 

51 1-Hexyne C6H10 82,145 344,48 

52 2-Hexyne C6H10 82,145 357,67 

53 3-Hexyne1 C6H10 82,145 354,35 

54 1-Heptyne C7H12 96,172 372,93 

55 1-Octyne C8H14 110,199 399,35 

56 Vinylacetylene2 C4H4 52,076 278,25 

57 Cyclopentane C5H10 70,134 322,4 

58 Methylcyclopentane C6H12 84,161 344,95 

59 Ethylcyclopentane C7H14 98,188 376,62 

60 Cyclohexane C6H12 84,161 353,87 

61 Methylcyclohexane C7H14 98,188 374,08 

62 1,1-Dimethylcyclohexane C8H16 112,215 392,7 

63 Ethylcyclohexane C8H16 112,215 404,94 

64 Cyclopentene C5H8 68,119 333,15 

65 1-Methylcyclopentene C6H10 82,145 348,64 

66 Cyclohexene C6H10 82,145 356,12 

67 Benzene C6H6 78,114 413,1 

68 Toluene C7H8 92,141 474,85 

69 o-Xylene C8H10 106,167 417,58 

70 m-Xylene C8H10 106,167 413,1 

71 p-Xylene C8H10 106,167 413,1 

72 Ethylbenzene C8H10 106,167 413,1 

73 Propylbenzene C9H12 120,194 413,15 

74 1,2,4-Trimethylbenzene C9H12 120,194 442,53 

75 Isopropylbenzene C9H12 120,194 583,15 

76 1,3,5-Trimethylbenzene C9H12 120,194 449,27 

77 p-Isopropyltoluene C10H14 134,221 473,15 

78 Naphthalene C10H8 128,174 646,97 

79 Biphenyl C12H10 154,211 723,15 

80 Styrene C8H8 104,152 418,31 

81 m-Terphenyl C18H14 230,309 723,15 

82 Methanol CH4O 32,042 337,85 

83 Ethanol C2H6O 46,069 353,15 

84 1-Propanol C3H8O 60,096 370,35 

85 1-Butanol C4H10O 74,123 391,9 

86 2-Butanol C4H10O 74,123 372,9 

87 2-Propanol C3H8O 60,096 425 

88 2-Methyl-2-propanol C4H10O 74,123 404,96 
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Numero Substâncias Formula MM TMAX 

89 1-Pentanol C5H12O 88,15 353,15 

90 2-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 392,2 

91 3-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 391,2 

92 1-Hexanol C6H14O 102,177 575 

93 1-Heptanol C7H16O 116,203 573,15 

94 Cyclohexanol C6H12O 100,161 563,15 

95 Ethylene glycol C2H602 62,068 470,45 

96 1,2-Propylene glycol C3H8O2 76,095 460,75 

97 Phenol C6H6O 94,113 454,99 

98 o-Cresol C7H8O 108,14 464,15 

99 m-Cresol C7H8O 108,14 475,43 

100 p-Cresol C7H8O 108,14 475,13 

101 Dimethyl ether C2H6O 46,069 320,03 

102 Methyl ethyl C3H8O 60,096 341,34 

103 Methyl-n-propyl ether C4H10O 74,123 370 

104 Methyl isopropyl C4H10O 74,123 370 

105 Methyl-n-butyl ether C5H12O 88,15 463,15 

106 Methyl isobutyl C5H12O 88,15 390 

107 Methyl tert-butyl C5H12O 88,15 328,18 

108 Diethyl ether C4H10O 74,123 433,15 

109 Ethyl propyl C5H120 88,15 400,07 

110 Ethyl isopropyl C5H12O 88,15 450,1 

111 Methyl phenyl C7H8O 108,14 478,6 

112 Diphenyl ether C12H10O 170,211 531,46 

113 Formaldehyde CH2O 30,026 234 

114 Acetaldehyde C2H4O 44,053 294 

115 Propionaldehyde C3H6O 58,08 453,15 

116 butyraldehyde C4H8O 72,107 382,15 

117 Pentanal C5H10O 86,134 513,15 

118 Hexanal C6H12O 100,161 533,15 

119 Heptanal C7H14O 114,161 553,15 

120 Octanal C8H16O 114,188 573,15 

121 Nonanal C9H18O 128,214 593,15 

122 Decanal C10H20O 142,241 488,15 

123 Acetone C3H6O 156,268 343,15 

124 Methyl ethyl ketone C3H6O 58,08 352,79 

125 2-Pentanone C5H10O 72,107 375,46 

126 Methyl isopropyl Ketone C5H10O 86,134 435,9 

127 2-Hexanone C6H12O 86,134 400,85 

128 Methyl isobutyl Ketone C6H12 100,161 451,42 

129 3-Pentanone C5H10O 100,161 375,14 

130 Ethyl isopropyl C6H12O 86,134 450,1 

131 Diisopropyl ketone C7H14O 100,161 460 

132 Cyclohexanone C6H10O 114,188 428,58 

133 Methyl phenyl C8H8O 98,145 478,6 
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134 Formic acid CH2O2 120,151 373,71 

135 Acetic acid C2H4O2 46,026 391,05 

136 Propionic acid C3H6O2 60,053 543,15 

137 Butyric acid C4H8O2 74,079 573,15 

138 Isobutyric acid C4H8O2 88,106 482,75 

139 Benzoic acid C7H602 88,106 596 

140 Acetic anhydride C4H6O3 122,123 412,7 

141 Methyl formate C2H4O2 102,09 373,15 

142 Methyl acetate C3H6O2 60,053 386,15 

143 Methylpropionate C4H8O2 74,079 475 

144 Methyl n-butyrate C5H10O2 102,133 493,15 

145 Ethyl formate C3H6O2 74,079 433,15 

146 Ethyl acetate C4H8O2 88,106 350,21 

147 Ethyl propionate C5H10O2 102,133 495 

148 Ethyl butyrate C6H12O2 116,16 453,15 

149 Propyl formate C4H8O2 88,106 483,15 

150 Propyl acetate C5H10O2 102,133 434,82 

151 Butyl acetate C6H12O2 116,16 453,75 

152 Methyl benzoate C8H8O2 136,15 547,9 

153 Ethyl benzoate C9H10O2 150,177 549,4 

154 Vinyl acetate C4H6O2 86,09 410 

155 Methylamine CH5N 31,057 283,15 

156 Dimethylamine C2H7N 45,084 403,15 

157 Trimethylamine C3H9N 59,111 276,02 

158 Ethylamine C2H7N 45,084 293,15 

159 Diethylamine C4H11N 73,138 453,15 

160 Triethylamine C6H15N 101,192 483,15 

161 Propylamine C3H9N 59,111 333,15 

162 dipropylamine C6H15N 101,192 382 

163 Isopropylamine C3H9N 59,111 305,55 

164 Diisopropylamine C6H15N 101,192 357,05 

165 Ethylene oxide C2H4O 44,053 283,85 

166 Furan C4H4O 68,075 304,5 

167 Thiophene C4H4S 84,142 357,31 

168 Formamide CH3NO 45,041 493 

169 N,N-Dimethyl-formamide C3H7NO 73,095 425,15 

170 Acetamide C2H5NO 59,068 494,3 

171 N-Methylacetamide C3H7NO 73,095 478,15 

172 Acetonitrile C2H3N 41,053 349,32 

173 Propionitrile C3H5N 55,079 370,5 

174 Butyronitrile C4H7N 69,106 390,75 

175 Benzonitrile C7H5N 103,123 464,15 

176 Methyl mercaptan CH4S 48,109 279,11 

177 Ethyl mercaptan C2H6S 62,136 308,15 

178 Propyl mercaptan C3H8S 76,163 340,87 
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179 Butyl mercaptan C4H10S 90,189 371,61 

180 butyl mercaptan C4H10S 90,189 371,61 

181 sec-Butyl mercapatan C4H10S 90,189 358,13 

182 Dimethyl sulfide C2H6S 62,136 310,48 

183 Methyl ethyl C3H8S 76,163 341,34 

184 Diethyl sulfide C4H10S 90,189 365,25 

185 Fluoromethane CH3F 34,033 283,15 

186 Chloromethane CH3Cl 50,488 350 

187 Chloroform CHCl3 119,377 400 

188 Carbon tetrachloride CCl4 153,822 349,79 

189 Bromomethane CH3Br 94,939 370,1 

190 Fluoroethane C2H5F 48,06 292,59 

191 Chloroethane C2H5Cl 64,514 373,15 

192 Bromoethane C2H5Br 108,966 414,14 

193 1-Chloropropane C3H7Cl 78,541 400,95 

194 2-Chloropropane C3H7Cl 78,541 386,7 

195 1,1-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 438 

196 1,2-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 457,6 

197 Vinyl chloride C2H3Cl 62,499 345,6 

198 Fluorobenzene C6H5F 96,104 353,15 

199 Chlorobenzene C6H5Cl 12,558 404,87 

200 Bromobenzene C6H5Br 157,01 429,24 

201 Water H20 18,015 633,15 

 Fonte: GREEN, Don W.; PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 th edition, 

McGraw-hill, P 2008  
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Tabela AP.4 - Dados utilizados para o cálculo da densidade. 

Numero Substâncias Formula MM C1 C2 C3 C4 TMIN TMAX 

1 Methane CH4 16,043 2,9214 0,28976 190,56 0,28881 90,69 190,56 

2 Ethane C2H6 30,07 1,9122 0,27937 305,32 0,29187 90,35 305,32 

3 Propane C3H8 44,097 1,3757 0,27453 369,83 0,29359 85,47 369,83 

4 n-Butane C4H10 58,123 1,0677 0,27188 425,12 0,28688 134,86 425,12 

5 n-Pentane C5H12 72,15 0,8495 0,26726 469,70 0,27789 143,42 469,70 

6 n-Hexane C6H14 86,177 0,7082 0,26411 507,60 0,27537 177,83 507,60 

7 n-Heptane C7H16 100,204 0,6126 0,26211 540,20 0,28141 182,57 540,20 

8 n-Octane C8H18 114,231 0,5373 0,26115 568,70 0,28034 216,38 568,70 

9 n-Nonane C9H20 128,258 0,4839 0,26147 594,60 0,28281 219,66 594,60 

10 n-Decane C10H22 142,285 0,4283 0,25745 617,70 0,28912 243,51 617,70 

11 n-Undecane C11H24 156,312 0,39 0,25678 639,00 0,2913 247,57 639,00 

12 n-Dodecane C12H26 170,338 0,3554 0,25511 658,00 0,29368 263,57 658,00 

13 n-Tridecane C13H28 184,365 0,3216 0,2504 675,00 0,3071 267,76 675,00 

14 n-Tetradecane C14H30 198,392 0,3055 0,2535 693,00 0,30538 279,01 693,00 

15 n-Pentadecane C15H32 212,419 0,2845 0,25269 708,00 0,30786 283,07 708,00 

16 n-Hexadecane C16H34 226,446 0,2681 0,25287 723,00 0,31143 291,31 723,00 

17 n-Heptadecane C17H36 240,473 0,2545 0,254 736,00 0,31072 295,13 736,00 

18 n-Octadecane C18H38 254,5 0,2386 0,25272 747,00 0,31104 301,31 747,00 

19 n-Nonadecane C19H40 268,527 0,2245 0,25133 758,00 0,3133 305,04 758,00 

20 n-Eicosane C20H42 282,553 0,2162 0,25287 768,00 0,31613 309,58 768,00 

21 2-Methylpropane C4H10 58,123 1,0463 0,27294 408,14 0,27301 113,54 408,14 

22 2-Methylbutane C5H12 72,15 0,9079 0,2761 460,43 0,28673 113,25 460,43 

23 2,3-Dimethylbutane C6H14 86,177 0,7693 0,27524 499,98 0,27691 145,19 499,98 

24 2-Methylpentane C6H14 86,177 0,7334 0,2687 497,50 0,28361 119,55 497,50 

25 2,3-Dimethylpentane C7H16 100,204 0,7229 0,28614 537,35 0,2713 160,00 537,35 

26 2,3,3-Trimethylpentane C8H18 114,231 0,6028 0,27446 573,50 0,2741 172,22 573,50 

27 2,2,4-Trimethylpentane C8H18 114,231 0,5886 0,27373 543,96 0,2846 165,78 543,96 

28 Ethylene C2H4 28,054 2,0961 0,27657 282,34 0,29147 104,00 282,34 

29 Propylene C3H6 42,081 1,4094 0,26465 365,57 0,295 87,89 365,57 

30 1-Butene C4H8 56,108 1,0972 0,2649 419,95 0,29043 87,80 419,95 

31 cis-2-Butene C4H8 56,108 1,1609 0,27104 435,58 0,2816 134,26 435,58 

32 trans-2-Butene C4H8 56,108 1,1426 0,27095 428,63 0,2854 167,62 428,63 

33 1-Pentene C5H10 70,134 0,9038 0,26648 464,78 0,2905 107,93 464,78 

34 1-Hexene C6H12 84,161 0,7389 0,26147 504,03 0,2902 133,39 504,03 

35 1-Heptene C7H14 98,188 0,6373 0,26319 537,29 0,27375 154,27 537,29 

36 1-Octene C8H16 112,215 0,5871 0,27005 566,65 0,27187 171,45 566,65 

37 1-Nonene C9H18 126,242 0,4945 0,26108 593,25 0,27319 191,78 593,25 

38 1-Decene C10H20 140,269 0,4424 0,25838 616,40 0,28411 206,89 616,40 

39 2-Methylpropene C4H8 56,108 1,1454 0,2725 417,90 0,28186 132,81 417,90 

40 2-Methyl-1-butene C5H10 70,134 0,9162 0,26752 465,00 0,28164 135,58 465,00 

41 2-Methyl-2-butene C5H10 70,132 0,9332 0,27251 471,00 0,26031 139,39 471,00 

42 1,2-Butadiene C4H6 54,092 1,187 0,26114 452,00 0,3065 136,95 452,00 

43 1,3-Butadiene C4H6 54,092 1,2384 0,2725 425,17 0,28813 164,25 425,17 
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44 
2-Methyl-1,3-
butadiene1 

C5H8 
68,119 0,9567 0,26488 484,00 0,28571 127,27 484,00 

45 Acetylene C2H2 26,038 2,4091 0,27223 308,32 0,28477 192,40 308,32 

46 Methylacetylene C3H4 40,065 1,6086 0,26448 402,39 0,279 170,45 402,39 

47 Dimethylacetylene C4H6 54,092 1,1717 0,25895 473,20 0,27289 240,91 473,20 

48 3-Methyl-1-butyne C5H8 68,119 0,9458 0,26008 463,20 0,30807 183,45 463,20 

49 1-Pentyne C5H8 68,119 0,8491 0,2352 481,20 0,353 167,45 481,20 

50 2-Pentyne C5H8 68,119 0,921 0,25419 519,00 0,31077 163,83 519,00 

51 1-Hexyne C6H10 82,145 0,8443 0,27185 516,20 0,2771 141,25 516,20 

52 2-Hexyne C6H10 82,145 0,7628 0,25248 549,00 0,31611 183,65 549,00 

53 3-Hexyne1 C6H10 82,145 0,7805 0,26065 544,00 0,28571 170,05 544,00 

54 1-Heptyne C7H12 96,172 0,6737 0,26003 559,00 0,29804 192,22 559,00 

55 1-Octyne C8H14 110,199 0,5923 0,26118 585,00 0,29357 193,55 585,00 

56 Vinylacetylene2 C4H4 52,076 1,2703 0,26041 454,00 0,297 173,15 454,00 

57 Cyclopentane C5H10 70,134 1,124 0,28859 511,76 0,2506 179,28 511,76 

58 Methylcyclopentane C6H12 84,161 0,848 0,27042 532,79 0,28276 130,73 532,79 

59 Ethylcyclopentane C7H14 98,188 0,7193 0,26936 569,52 0,2777 134,71 569,52 

60 Cyclohexane C6H12 84,161 0,8908 0,27396 553,58 0,2851 279,69 553,58 

61 Methylcyclohexane C7H14 98,188 0,735 0,27041 572,19 0,2927 146,58 572,19 

62 
1,1-
Dimethylcyclohexane 

C8H16 
112,215 0,5587 0,25143 591,15 0,27758 239,66 591,15 

63 Ethylcyclohexane C8H16 112,215 0,6159 0,26477 609,15 0,28054 161,84 609,15 

64 Cyclopentene C5H8 68,119 1,1035 0,27035 507,00 0,28699 138,13 507,00 

65 1-Methylcyclopentene C6H10 82,145 0,8882 0,26914 542,00 0,27874 146,62 542,00 

66 Cyclohexene C6H10 82,145 0,93 0,27056 560,40 0,28943 169,67 560,40 

67 Benzene C6H6 78,114 1,0162 0,2655 562,16 0,28212 278,68 562,16 

68 Toluene C7H8 92,141 0,8488 0,26655 591,80 0,2878 178,18 591,80 

69 o-Xylene C8H10 106,167 0,6988 0,26113 630,33 0,27429 247,98 630,33 

70 m-Xylene C8H10 106,167 0,6956 0,26204 617,05 0,27602 225,30 617,05 

71 p-Xylene C8H10 106,167 0,6816 0,25963 616,23 0,2768 286,41 616,23 

72 Ethylbenzene C8H10 106,167 0,6952 0,26037 617,20 0,2844 178,15 617,20 

73 Propylbenzene C9H12 120,194 0,577 0,25395 638,32 0,283 183,15 638,32 

74 1,2,4-Trimethylbenzene C9H12 120,194 0,6039 0,25955 649,13 0,27716 229,33 649,13 

75 Isopropylbenzene C9H12 120,194 0,604 0,25912 631,10 0,2914 177,14 631,10 

76 1,3,5-Trimethylbenzene C9H12 120,194 0,5988 0,25916 637,36 0,27968 228,42 637,36 

77 p-Isopropyltoluene C10H14 134,221 0,5104 0,25383 653,15 0,28816 205,25 653,15 

78 Naphthalene C10H8 128,174 0,6167 0,25473 748,35 0,27355 333,15 748,35 

79 Biphenyl C12H10 154,211 0,5039 0,25273 789,26 0,281 342,20 789,26 

80 Styrene C8H8 104,152 0,7397 0,2603 636,00 0,3009 242,54 636,00 

81 m-Terphenyl C18H14 230,309 0,3083 0,23669 924,85 0,29678 360,00 924,85 

82 Methanol CH4O 32,042 2,288 0,2685 512,64 0,2453 175,47 512,64 

83 Ethanol C2H6O 46,069 1,648 0,27627 513,92 0,2331 159,05 513,92 

84 1-Propanol C3H8O 60,096 1,235 0,27136 536,78 0,24 146,95 536,78 

85 1-Butanol C4H10O 74,123 0,965 0,2666 563,05 0,24419 184,51 563,05 

86 2-Butanol C4H10O 74,123 0,966 0,26064 536,05 0,2746 158,45 536,05 

87 2-Propanol C3H8O 60,096 1,24 0,27342 508,30 0,2353 185,28 508,30 
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88 2-Methyl-2-propanol C4H10O 74,123 0,9212 0,2544 506,21 0,276 298,97 506,21 

89 1-Pentanol C5H12O 88,15 0,8164 0,2673 586,15 0,2506 195,56 586,15 

90 2-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 0,8205 0,26829 565,00 0,2322 203,00 565,00 

91 3-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 0,837 0,27375 577,20 0,22951 155,95 577,20 

92 1-Hexanol C6H14O 102,177 0,7062 0,26901 611,35 0,2479 228,55 611,35 

93 1-Heptanol C7H16O 116,203 0,6048 0,2632 631,90 0,273 239,15 631,90 

94 Cyclohexanol C6H12O 100,161 0,8243 0,26546 650,00 0,2848 296,60 650,00 

95 Ethylene glycol C2H602 62,068 1,3151 0,25125 719,70 0,2187 260,15 719,70 

96 1,2-Propylene glycol C3H8O2 76,095 1,0923 0,26106 626,00 0,20459 213,15 626,00 

97 Phenol C6H6O 94,113 1,3798 0,31598 694,25 0,32768 314,06 694,25 

98 o-Cresol C7H8O 108,14 1,0861 0,30624 697,55 0,30587 304,19 697,55 

99 m-Cresol C7H8O 108,14 0,9061 0,28268 705,85 0,2707 285,39 705,85 

100 p-Cresol C7H8O 108,14 1,1503 0,31861 704,65 0,30104 307,93 704,65 

101 Dimethyl ether C2H6O 46,069 1,5693 0,2679 400,10 0,2882 131,65 400,10 

102 Methyl ethyl C3H8O 60,096 1,2635 0,27878 437,80 0,2744 160,00 437,80 

103 Methyl-n-propyl ether C4H10O 74,123 1,0124 0,27942 476,30 0,2555 133,97 476,30 

104 Methyl isopropyl C4H10O 74,123 1,0318 0,28478 464,50 0,2444 127,93 464,50 

105 Methyl-n-butyl ether C5H12O 88,15 0,8281 0,27245 510,00 0,2827 157,48 510,00 

106 Methyl isobutyl C5H12O 88,15 0,8252 0,27282 497,00 0,2857 150,00 497,00 

107 Methyl tert-butyl C5H12O 88,15 0,8216 0,27032 497,10 0,2829 164,55 497,10 

108 Diethyl ether C4H10O 74,123 0,9554 0,26847 466,70 0,2814 156,85 466,70 

109 Ethyl propyl C5H120 88,15 0,7908 0,266 500,23 0,292 145,65 500,23 

110 Ethyl isopropyl C5H12O 88,15 0,8205 0,26994 489,00 0,30381 140,00 489,00 

111 Methyl phenyl C7H8O 108,14 0,7749 0,26114 645,60 0,28234 235,65 645,60 

112 Diphenyl ether C12H10O 170,211 0,5213 0,26218 766,80 0,31033 300,03 766,80 

113 Formaldehyde CH2O 30,026 1,9415 0,22309 408,00 0,28571 181,15 408,00 

114 Acetaldehyde C2H4O 44,053 1,6994 0,26167 466,00 0,2913 150,15 466,00 

115 Propionaldehyde C3H6O 58,08 1,296 0,26439 504,40 0,29471 170,00 504,40 

116 butyraldehyde C4H8O 72,107 1,0361 0,26731 537,20 0,28397 176,75 537,20 

117 Pentanal C5H10O 86,134 0,8387 0,26252 566,10 0,29444 182,00 566,10 

118 Hexanal C6H12O 100,161 0,719 0,26531 591,00 0,27628 217,15 591,00 

119 Heptanal C7H14O 114,161 0,6265 0,26376 617,00 0,29221 229,80 617,00 

120 Octanal C8H16O 114,188 0,5683 0,26939 638,10 0,26975 246,00 638,10 

121 Nonanal C9H18O 128,214 0,4959 0,26135 658,00 0,30736 255,15 658,00 

122 Decanal C10H20O 142,241 0,468 0,27146 674,20 0,26869 267,15 674,20 

123 Acetone C3H6O 156,268 1,2332 0,25886 508,20 0,2913 178,45 508,20 

124 Methyl ethyl ketone C3H6O 58,08 0,9377 0,25035 535,50 0,29964 186,48 535,50 

125 2-Pentanone C5H10O 72,107 0,9041 0,27207 561,08 0,30669 196,29 561,08 

126 
Methyl isopropyl 
Ketone 

C5H10O 
86,134 0,8374 0,26204 553,00 0,2857 181,15 553,00 

127 2-Hexanone C6H12O 86,134 0,7066 0,26073 587,05 0,2963 217,35 587,05 

128 Methyl isobutyl Ketone C6H12 100,161 0,7179 0,26491 571,40 0,28544 189,15 571,40 

129 3-Pentanone C5H10O 100,161 0,7181 0,24129 560,95 0,27996 234,18 560,95 

130 Ethyl isopropyl C6H12O 86,134 0,6647 0,24527 567,00 0,34305 200,00 567,00 

131 Diisopropyl ketone C7H14O 100,161 0,5621 0,23385 576,00 0,2618 204,81 576,00 

132 Cyclohexanone C6H10O 114,188 0,8663 0,26941 653,00 0,2977 242,00 653,00 

  



Apêndice 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereirro/2018            222 

Numero Substâncias Formula MM C1 C2 C3 C4 TMIN TMAX 

133 Methyl phenyl C8H8O 98,145 0,6442 0,24863 709,50 0,28661 292,81 709,50 

134 Formic acid CH2O2 120,151 1,938 0,24225 588,00 0,24435 281,45 588,00 

135 Acetic acid C2H4O2 46,026 1,4486 0,25892 591,95 0,2529 289,81 591,95 

136 Propionic acid C3H6O2 60,053 1,1041 0,25659 600,81 0,26874 252,45 600,81 

137 Butyric acid C4H8O2 74,079 0,8921 0,25938 615,70 0,24909 267,95 615,70 

138 Isobutyric acid C4H8O2 88,106 0,8858 0,25736 605,00 0,26265 227,15 605,00 

139 Benzoic acid C7H602 88,106 0,7159 0,24812 751,00 0,2857 395,45 751,00 

140 Acetic anhydride C4H6O3 122,123 0,8685 0,25187 606,00 0,31172 200,15 606,00 

141 Methyl formate C2H4O2 102,09 1,525 0,2634 487,20 0,2806 174,15 487,20 

142 Methyl acetate C3H6O2 60,053 1,13 0,2593 506,55 0,2764 175,15 506,55 

143 Methylpropionate C4H8O2 74,079 0,9147 0,2594 530,60 0,2774 185,65 530,60 

144 Methyl n-butyrate C5H10O2 102,133 0,7698 0,26173 554,50 0,26879 187,35 554,50 

145 Ethyl formate C3H6O2 74,079 1,1343 0,26168 508,40 0,2791 193,55 508,40 

146 Ethyl acetate C4H8O2 88,106 0,8996 0,25856 523,30 0,278 189,60 523,30 

147 Ethyl propionate C5H10O2 102,133 0,7405 0,25563 546,00 0,2795 199,25 546,00 

148 Ethyl butyrate C6H12O2 116,16 0,6357 0,25613 571,00 0,27829 175,15 571,00 

149 Propyl formate C4H8O2 88,106 0,915 0,26134 538,00 0,28 180,25 538,00 

150 Propyl acetate C5H10O2 102,133 0,7304 0,25456 549,73 0,27666 178,15 549,73 

151 Butyl acetate C6H12O2 116,16 0,669 0,26028 579,15 0,309 199,65 579,15 

152 Methyl benzoate C8H8O2 136,15 0,5394 0,23519 693,00 0,2676 260,75 693,00 

153 Ethyl benzoate C9H10O2 150,177 0,4883 0,23878 698,00 0,28487 238,45 698,00 

154 Vinyl acetate C4H6O2 86,09 0,9591 0,2593 519,13 0,27448 180,35 519,13 

155 Methylamine CH5N 31,057 1,39 0,21405 430,05 0,2275 179,69 430,05 

156 Dimethylamine C2H7N 45,084 1,5436 0,27784 437,20 0,2572 180,96 437,20 

157 Trimethylamine C3H9N 59,111 1,0116 0,25683 433,25 0,2696 156,08 433,25 

158 Ethylamine C2H7N 45,084 1,1477 0,23182 456,15 0,26053 192,15 456,15 

159 Diethylamine C4H11N 73,138 0,8538 0,25675 496,60 0,27027 223,35 496,60 

160 Triethylamine C6H15N 101,192 0,7035 0,27386 535,15 0,2872 158,45 535,15 

161 Propylamine C3H9N 59,111 0,9195 0,23878 496,95 0,2461 188,36 496,95 

162 dipropylamine C6H15N 101,192 0,659 0,26428 550,00 0,2766 210,15 550,00 

163 Isopropylamine C3H9N 59,111 1,2801 0,2828 471,85 0,2972 177,95 471,85 

164 Diisopropylamine C6H15N 101,192 0,6181 0,25786 523,10 0,271 176,85 523,10 

165 Ethylene oxide C2H4O 44,053 1,836 0,26024 469,15 0,2696 160,65 469,15 

166 Furan C4H4O 68,075 1,1339 0,24741 490,15 0,2612 187,55 490,15 

167 Thiophene C4H4S 84,142 1,2875 0,28195 579,35 0,3077 234,94 579,35 

168 Formamide CH3NO 45,041 1,2486 0,20352 771,00 0,25178 275,60 771,00 

169 
N,N-Dimethyl-
formamide 

C3H7NO 
73,095 0,8962 0,23478 649,60 0,28091 212,72 649,60 

170 Acetamide C2H5NO 59,068 1,016 0,21845 761,00 0,26116 353,33 761,00 

171 N-Methylacetamide C3H7NO 73,095 0,8827 0,23568 718,00 0,27379 301,15 718,00 

172 Acetonitrile C2H3N 41,053 1,3064 0,22597 545,50 0,28678 229,32 545,50 

173 Propionitrile C3H5N 55,079 1,0224 0,23452 564,40 0,2804 180,26 564,40 

174 Butyronitrile C4H7N 69,106 0,8753 0,24331 582,25 0,28586 161,25 582,25 

175 Benzonitrile C7H5N 103,123 0,7314 0,24793 699,35 0,2841 260,40 699,35 

176 Methyl mercaptan CH4S 48,109 1,9323 0,28018 469,95 0,28523 150,18 469,95 

177 Ethyl mercaptan C2H6S 62,136 1,3047 0,2694 499,15 0,27866 125,26 499,15 
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178 Propyl mercaptan C3H8S 76,163 1,0714 0,27214 536,60 0,29481 159,95 536,60 

179 Butyl mercaptan C4H10S 90,189 0,8946 0,27463 570,10 0,28512 157,46 570,10 

180 butyl mercaptan C4H10S 90,189 0,888 0,27262 559,00 0,29522 128,31 559,00 

181 sec-Butyl mercapatan C4H10S 90,189 0,8914 0,27365 554,00 0,2953 133,02 554,00 

182 Dimethyl sulfide C2H6S 62,136 1,4029 0,27991 503,04 0,2741 174,88 503,04 

183 Methyl ethyl C3H8S 76,163 1,067 0,27101 533,00 0,29363 167,23 533,00 

184 Diethyl sulfide C4H10S 90,189 0,8241 0,26333 557,15 0,27445 169,20 557,15 

185 Fluoromethane CH3F 34,033 2,1854 0,24725 317,42 0,27558 131,35 317,42 

186 Chloromethane CH3Cl 50,488 1,817 0,25877 416,25 0,2833 175,43 416,25 

187 Chloroform CHCl3 119,377 1,0841 0,2581 536,40 0,2741 209,63 536,40 

188 Carbon tetrachloride CCl4 153,822 0,9984 0,274 556,35 0,287 250,33 556,35 

189 Bromomethane CH3Br 94,939 1,6762 0,26141 467,00 0,28402 179,47 467,00 

190 Fluoroethane C2H5F 48,06 1,6525 0,27099 375,31 0,2442 129,95 375,31 

191 Chloroethane C2H5Cl 64,514 2,176 0,3377 460,35 0,3361 134,80 460,35 

192 Bromoethane C2H5Br 108,966 1,1908 0,25595 503,80 0,29152 154,55 503,80 

193 1-Chloropropane C3H7Cl 78,541 1,087 0,26832 503,15 0,28055 150,35 503,15 

194 2-Chloropropane C3H7Cl 78,541 1,1202 0,27669 489,00 0,27646 155,97 489,00 

195 1,1-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 0,9106 0,26561 560,00 0,28571 200,00 560,00 

196 1,2-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 0,8983 0,26142 572,00 0,2868 172,71 572,00 

197 Vinyl chloride C2H3Cl 62,499 1,5115 0,2707 432,00 0,2716 119,36 432,00 

198 Fluorobenzene C6H5F 96,104 1,0146 0,27277 560,09 0,28291 230,94 560,09 

199 Chlorobenzene C6H5Cl 12,558 0,8711 0,26805 632,35 0,2799 227,95 632,35 

200 Bromobenzene C6H5Br 157,01 0,8226 0,26632 670,15 0,2821 242,43 670,15 

201 Water H20 18,015 5,459 0,30542 647,13 0,081 273,16 333,15 

Fonte: GREEN, Don W.; PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 th edition, McGraw-

hill, P 2008  
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Tabela AP.5 - Dados utilizados para o cálculo da viscosidade. 

Numero Substâncias Formula MM C1 C2 C3 C4 C5 TMIN TMAX 

1 Methane CH4 16,043 -6,157 178,2 -0,952 -9E-24 10,000 90,690 188,000 

2 Ethane C2H6 30,070 -7,005 276,4 -0,609 -3E-18 7,000 90,350 300,000 

3 Propane C3H8 44,097 -17,156 646,3 1,110 -7E-11 4,000 85,470 360,000 

4 n-Butane C4H10 58,123 -7,247 534,8 -0,575 -5E-27 10,000 134,860 420,000 

5 n-Pentane C5H12 72,150 -53,509 1836,6 7,141 -2E-05 2,000 143,420 465,150 

6 n-Hexane 
C6H14 

86,177 -6,328 640,0 -0,694 6E+21 
-

10,000 174,650 406,080 

7 n-Heptane 
C7H16 

100,204 -9,462 877,1 -0,234 1E+22 
-

10,000 180,150 432,160 

8 n-Octane 
C8H18 

114,231 -7,556 881,1 -0,525 5E+22 
-

10,000 211,150 454,960 

9 n-Nonane C9H20 128,258 -68,540 3165,3 9,092 -1E-05 2,000 218,150 593,150 

10 n-Decane 
C10H22 

142,285 -9,649 1181,1 -0,244 9E+34 
-

15,000 240,050 494,160 

11 n-Undecane C11H24 156,312 52,176 -4951,9 -8,568 6E+02 -2,000 247,570 511,200 

12 n-Dodecane 
C12H26 

170,338 -7,824 1191,9 -0,500 4E+23 
-

10,000 262,150 526,400 

13 n-Tridecane C13H28 184,365 -4,110 1005,3 -1,019 1E+19 -8,000 267,670 540,000 

14 n-Tetradecane 
C14H30 

198,392 -14,493 1710,8 0,442 3E+28 
-

12,000 277,650 554,400 

15 n-Pentadecane C15H32 212,419 -19,299 2088,6 1,109 0E+00 0,000 283,070 543,840 

16 n-Hexadecane C16H34 226,446 -20,182 2203,5 1,229 0E+00 0,000 291,310 564,150 

17 n-Heptadecane C17H36 240,473 -19,991 2245,1 1,198 0E+00 0,000 295,130 575,300 

18 n-Octadecane C18H38 254,500 -22,688 2466,0 1,570 0E+00 0,000 301,310 589,860 

19 n-Nonadecane C19H40 268,527 -16,403 2119,5 0,688 0E+00 0,000 305,040 603,150 

20 n-Eicosane C20H42 282,553 -18,315 2283,5 0,955 0E+00 0,000 309,580 616,930 

21 2-Methylpropane C4H10 58,123 -13,912 797,1 0,453 0E+00 0,000 110,000 310,950 

22 2-Methylbutane C5H12 72,150 -12,596 889,1 0,205 0E+00 0,000 150,000 310,000 

23 2,3-Dimethylbutane 
C6H14 

86,177 7,257 221,4 -2,795 0E+00 0,000 220,000 331,130 

24 2-Methylpentane C6H14 86,177 946,910 0,3 0,000 0E+00 0,000 119,550 333,410 

25 2,3-Dimethylpentane 
C7H16 

100,204 -12,080 1112,2 0,097 0E+00 0,000 160,000 362,930 

26 
2,3,3-
Trimethylpentane 

C8H18 
114,231 -4,031 990,8 -1,177 0E+00 0,000 172,220 387,910 

27 
2,2,4-
Trimethylpentane 

C8H18 
114,231 -12,928 1137,5 0,257 -4E-28 10,000 165,780 541,150 

28 Ethylene C2H4 28,054 1,888 78,9 -2,155 0E+00 0,000 104,000 250,000 

29 Propylene C3H6 42,081 -92,082 1907,3 15,639 -4E-02 1,000 87,900 333,150 

30 1-Butene C4H8 56,108 -10,773 591,6 0,000 0E+00 0,000 87,800 335,600 

31 cis-2-Butene C4H8 56,108 -10,346 522,3 -0,012 0E+00 0,000 134,260 276,870 

32 trans-2-Butene C4H8 56,108 -10,335 521,4 -0,013 0E+00 0,000 167,620 274,030 

33 1-Pentene C5H10 70,134 -10,667 659,6 0,000 0E+00 0,000 108,020 303,220 

34 1-Hexene C6H12 84,161 -10,360 775,9 -0,082 0E+00 0,000 133,390 336,630 

35 1-Heptene C7H14 98,188 -10,819 841,3 0,000 0E+00 0,000 154,120 429,920 

36 1-Octene C8H16 112,215 -11,190 1057,4 0,000 0E+00 0,000 171,450 453,520 

37 1-Nonene C9H18 126,242 -21,921 1603,9 1,597 0E+00 0,000 191,910 420,020 

38 1-Decene C10H20 140,269 -15,868 1434,8 0,681 0E+00 0,000 206,890 443,750 

39 2-Methylpropene C4H8 56,108 -10,385 599,6 -0,046 0E+00 0,000 132,810 266,250 

40 2-Methyl-1-butene C5H10 70,134 -10,755 705,5 -0,011 0E+00 0,000 135,580 304,300 

41 2-Methyl-2-butene C5H10 70,132 -8,445 639,2 -0,384 0E+00 0,000 139,390 311,700 

42 1,2-Butadiene C4H6 54,092 -10,143 472,8 -0,028 0E+00 0,000 136,950 284,000 

43 1,3-Butadiene C4H6 54,092 17,844 -310,2 -4,506 0E+00 0,000 250,000 400,000 

44 
2-Methyl-1,3-
butadiene1 

C5H8 
68,119 -3,659 441,1 -1,055 0E+00 0,000 160,150 390,150 

45 Acetylene C2H2 26,038 6,224 -151,8 -2,655 0E+00 0,000 193,150 273,150 
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46 Methylacetylene C3H4 40,065 -2,874 301,4 -1,227 0E+00 0,000 170,450 373,150 

47 Dimethylacetylene C4H6 54,092 0,108 300,2 -1,683 0E+00 0,000 240,910 371,000 

48 3-Methyl-1-butyne 
C5H8 

68,119 -1,884 433,6 -1,324 0E+00 0,000 183,450 364,000 

49 1-Pentyne C5H8 68,119 -1,727 424,3 -1,342 0E+00 0,000 167,450 378,000 

50 2-Pentyne C5H8 68,119 -3,724 516,5 -1,117 0E+00 0,000 163,830 415,200 

51 1-Hexyne C6H10 82,145 -4,726 594,4 -0,862 0E+00 0,000 141,250 412,000 

52 2-Hexyne C6H10 82,145 -3,746 624,2 -1,084 0E+00 0,000 183,650 435,000 

53 3-Hexyne1 C6H10 82,145 -4,268 647,6 -1,009 0E+00 0,000 170,050 432,000 

54 1-Heptyne C7H12 96,172 -2,795 563,9 -1,164 0E+00 0,000 192,220 447,200 

55 1-Octyne C8H14 110,199 -3,855 684,2 -1,007 0E+00 0,000 193,550 468,000 

56 Vinylacetylene2 C4H4 52,076 -2,233 320,4 -1,292 0E+00 0,000 173,150 364,000 

57 Cyclopentane C5H10 70,134 -3,261 614,2 -1,156 0E+00 0,000 225,000 325,000 

58 Methylcyclopentane 
C6H12 

84,161 -1,855 612,6 -1,377 0E+00 0,000 248,150 353,150 

59 Ethylcyclopentane C7H14 98,188 -6,894 818,6 -0,594 0E+00 0,000 253,150 378,150 

60 Cyclohexane C6H12 84,161 -33,763 2497,2 3,224 0E+00 0,000 279,690 443,040 

61 Methylcyclohexane 
C7H14 

98,188 -11,358 1213,1  0E+00 0,000 146,580 457,680 

62 
1,1-
Dimethylcyclohexane 

C8H16 

112,215 -10,716 1140,5 -0,048 0E+00 0,000 239,660 392,700 

63 Ethylcyclohexane C8H16 112,215 -22,110 1673,0 1,641 0E+00 0,000 200,000 404,940 

64 Cyclopentene C5H8 68,119 -4,151 599,8 -1,031 0E+00 0,000 138,130 405,600 

65 
1-
Methylcyclopentene 

C6H10 

82,145 -4,852 679,1 -0,932 0E+00 0,000 146,620 433,600 

66 Cyclohexene C6H10 82,145 -11,641 1154,3 0,067 0E+00 0,000 200,000 373,150 

67 Benzene C6H6 78,114 7,512 294,7 -2,794 0E+00 0,000 278,680 545,000 

68 Toluene 
C7H8 

92,141 
-

226,080 6805,7 37,542 -6E-02 1,000 178,180 383,780 

69 o-Xylene C8H10 106,167 -15,489 1393,5 0,637 0E+00 0,000 247,980 418,100 

70 m-Xylene C8H10 106,167 -11,910 1094,9 0,138 0E+00 0,000 225,300 413,100 

71 p-Xylene C8H10 106,167 -7,381 911,7 -0,542 0E+00 0,000 286,410 413,100 

72 Ethylbenzene C8H10 106,167 -13,563 1208,6 0,377 0E+00 0,000 178,200 413,100 

73 Propylbenzene C9H12 120,194 -24,988 1807,9 2,056 0E+00 0,000 200,000 400,000 

74 
1,2,4-
Trimethylbenzene 

C9H12 
120,194 -9,646 1281,2 -0,295 0E+00 0,000 229,330 442,530 

75 Isopropylbenzene C9H12 120,194 -18,282 1549,7 1,045 0E+00 0,000 200,000 432,390 

76 
1,3,5-
Trimethylbenzene 

C9H12 
120,194 -11,756 1483,1 -0,040 0E+00 0,000 247,790 449,270 

77 p-Isopropyltoluene 
C10H14 

134,221 -23,802 1887,2 1,848 0E+00 0,000 200,000 456,460 

78 Naphthalene C10H8 128,174 -19,308 1822,5 1,218 0E+00 0,000 353,430 633,150 

79 Biphenyl C12H10 154,211 -9,927 1576,3 -0,211 0E+00 0,000 342,200 723,150 

80 Styrene C8H8 104,152 -22,675 1758,0 1,670 0E+00 0,000 242,540 418,310 

81 m-Terphenyl 
C18H14 

230,309 
-

215,090 11612,0 31,849 -3E-02 1,000 329,350 723,150 

82 Methanol CH4O 32,042 -25,317 1789,2 2,069 0E+00 0,000 175,470 337,850 

83 Ethanol C2H6O 46,069 7,875 782,0 -3,042 0E+00 0,000 200,000 440,000 

84 1-Propanol C3H8O 60,096 23,467 116,1 -5,337 3E+09 -4,027 146,950 370,350 

85 1-Butanol C4H10O 74,123 0,877 1602,9 -2,148 3E+22 -9,923 190,000 391,900 

86 2-Butanol C4H10O 74,123 -16,323 3141,7  0E+00 0,000 158,450 372,900 

87 2-Propanol C3H8O 60,096 -8,892 2357,6 -0,914 0E+00 0,000 185,260 355,300 

88 2-Methyl-2-propanol C4H10O 74,123 51,356 -1249,5 -9,459 4E+24 -9,876 295,560 451,210 
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89 1-Pentanol C5H12O 88,150 -36,561 3542,2 3,336 -8E-37 12,840 253,150 410,900 

90 2-Methyl-1-butanol C5H12O 88,150 -410,49 18371,0 61,985 -1E-02 1,220 200,000 392,200 

91 3-Methyl-1-butanol C5H12O 88,150 -11,331 908,5 0,000 0E+00 0,000 140,000 326,150 

92 1-Hexanol C6H14O 102,177 -39,324 3841,0 3,693 -2E-30 10,485 250,000 429,900 

93 1-Heptanol C7H16O 116,203 -66,654 5325,8 7,660 -2E-28 9,904 239,150 448,600 

94 Cyclohexanol C6H12O 100,161 280,870 -31869 -38,837 4E+06 -2,002 296,600 520,080 

95 Ethylene glycol C2H602 62,068 -20,515 2468,5 1,244 2E+12 -5,000 260,150 576,000 

96 1,2-Propylene glycol 
C3H8O2 

76,095 
-

804,540 30487,0 130,790 -2E-01 1,000 213,150 500,800 

97 Phenol 
C6H6O 

94,113 -43,335 3881,7 4,398 3E+24 
-

10,000 291,450 555,400 

98 o-Cresol C7H8O 108,140 -0,034 390,8 -1,455 5E+12 -5,000 293,150 558,040 

99 m-Cresol C7H8O 108,140 59,686 -3517,9 -9,838 9E+12 -5,000 273,150 564,680 

100 p-Cresol C7H8O 108,140 -1,636 1052,9 -1,389 4E+17 -7,000 273,150 563,720 

101 Dimethyl ether C2H6O 46,069 -10,620 449,0 0,000 0E+00 0,000 131,650 248,310 

102 Methyl ethyl C3H8O 60,096 -11,104 627,2 0,037 0E+00 0,000 160,000 280,500 

103 
Methyl-n-propyl 
ether 

C4H10O 
74,123 -11,216 737,8 0,019 0E+00 0,000 127,930 303,920 

104 Methyl isopropyl C4H10O 74,123 -11,272 1048,9 0,000 0E+00 0,000 180,150 367,550 

105 Methyl-n-butyl ether 
C5H12O 

88,150 -11,278 949,1 0,000 0E+00 0,000 157,480 343,310 

106 Methyl isobutyl C5H12O 88,150 -11,270 888,4 0,025 0E+00 0,000 150,000 331,700 

107 Methyl tert-butyl C5H12O 88,150 -6,921 790,8 -0,654 0E+00 0,000 164,550 450,000 

108 Diethyl ether C4H10O 74,123 10,197 -63,8 -3,226 0E+00 0,000 200,000 373,150 

109 Ethyl propyl C5H120 88,150 0,711 386,5 -1,775 0E+00 0,000 200,000 337,010 

110 Ethyl isopropyl C5H12O 88,150 -11,452 1172,7 0,000 0E+00 0,000 204,150 386,550 

111 Methyl phenyl C7H8O 108,140 -14,152 2652,0  0E+00 0,000 257,850 478,600 

112 Diphenyl ether C12H10O 170,211 -12,373 2017,5  0E+00 0,000 293,150 613,440 

113 Formaldehyde CH2O 30,026 -11,240 751,7 -0,025 0E+00 0,000 181,150 254,050 

114 Acetaldehyde C2H4O 44,053 -5,895 668,2 -0,843 0E+00 0,000 150,150 294,000 

115 Propionaldehyde C3H6O 58,080 -9,918 839,5 -0,167 0E+00 0,000 170,000 321,150 

116 butyraldehyde C4H8O 72,107 -10,057 903,7 -0,132 0E+00 0,000 176,750 348,050 

117 Pentanal C5H10O 86,134 -10,846 980,0 -0,005 0E+00 0,000 182,000 376,150 

118 Hexanal C6H12O 100,161 -10,745 1021,4 0,000 0E+00 0,000 217,150 401,450 

119 Heptanal C7H14O 114,161 -10,443 1063,2 -0,031 0E+00 0,000 229,800 425,950 

120 Octanal C8H16O 114,188 -10,191 1072,4 -0,031 0E+00 0,000 246,000 447,150 

121 Nonanal C9H18O 128,214 -12,940 1257,6 0,372 0E+00 0,000 255,150 468,150 

122 Decanal C10H20O 142,241 -10,115 1111,9 -0,016 0E+00 0,000 267,150 488,150 

123 Acetone C3H6O 156,268 -14,918 1023,4 0,596 0E+00 0,000 190,000 329,440 

124 Methyl ethyl ketone C3H6O 58,080 -1,060 520,7 -1,496 0E+00 0,000 186,480 535,500 

125 2-Pentanone C5H10O 72,107 -11,055 1005,3 0,004 0E+00 0,000 250,000 375,460 

126 
Methyl isopropyl 
Ketone 

C5H10O 
86,134 -11,272 1048,9 0,000 0E+00 0,000 180,150 367,550 

127 2-Hexanone C6H12O 86,134 -11,445 1187,2 0,003 0E+00 0,000 217,350 400,700 

128 
Methyl isobutyl 
Ketone 

C6H12 
100,161 -11,394 1168,7 -0,008 0E+00 0,000 189,150 389,150 

129 3-Pentanone C5H10O 100,161 -2,870 596,3 -1,203 0E+00 0,000 234,180 375,140 

130 Ethyl isopropyl C6H12O 86,134 -11,452 1172,7 0,000 0E+00 0,000 204,150 386,550 
131 Diisopropyl ketone C7H14O 100,161 -15,097 1426,9 0,515 0E+00 0,000 204,810 397,550 

132 Cyclohexanone C6H10O 114,188 -44,877 3227,7 4,887 0E+00 0,000 242,000 428,580 

133 Methyl phenyl C8H8O 98,145 -14,152 2652,0  0E+00 0,000 257,850 478,600 

134 Formic acid CH2O2 120,151 -48,529 3394,7 5,390 0E+00 0,000 281,450 373,710 

135 Acetic acid C2H4O2 46,026 -9,030 1212,3 -0,322 0E+00 0,000 289,810 391,050 

136 Propionic acid C3H6O2 60,053 -23,931 1834,6 1,912 0E+00 0,000 252,450 414,320 

137 Butyric acid C4H8O2 74,079 -9,817 1388,0 -0,238 0E+00 0,000 267,950 436,420 

138 Isobutyric acid C4H8O2 88,106 -11,497 1365,7 0,037 0E+00 0,000 250,000 450,000 

139 Benzoic acid C7H602 88,106 -12,947 2557,9  0E+00 0,000 395,520 600,800 
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140 Acetic anhydride C4H6O3 122,123 -14,164 1350,3 0,449 0E+00 0,000 210,000 412,700 

141 Methyl formate C2H4O2 102,090 -39,641 2113,3 4,308 0E+00 0,000 250,000 304,900 

142 Methyl acetate C3H6O2 60,053 13,557 -187,3 -3,659 0E+00 0,000 250,000 425,000 

143 Methylpropionate C4H8O2 74,079 -4,841 696,7 -0,919 0E+00 0,000 250,000 352,600 

144 Methyl n-butyrate C5H10O2 102,133 -12,206 1141,7 0,150 0E+00 0,000 200,000 375,900 

145 Ethyl formate C3H6O2 74,079 -9,842 876,4 -0,171 0E+00 0,000 245,000 345,000 

146 Ethyl acetate C4H8O2 88,106 14,354 -154,6 -3,789 0E+00 0,000 220,000 473,150 

147 Ethyl propionate C5H10O2 102,133 -8,922 950,8 -0,327 0E+00 0,000 250,000 372,250 

148 Ethyl butyrate C6H12O2 116,160 -15,485 1325,6 0,643 0E+00 0,000 250,000 394,650 

149 Propyl formate C4H8O2 88,106 -73,735 2668,2 10,993 0E+00 0,000 180,250 353,970 

150 Propyl acetate C5H10O2 102,133 17,797 -252,4 -4,291 0E+00 0,000 250,000 473,150 

151 Butyl acetate C6H12O2 116,160 -17,488 1478,2 0,918 0E+00 0,000 250,000 399,260 

152 Methyl benzoate C8H8O2 136,150 -21,971 2267,4 1,417 0E+00 0,000 288,150 472,650 

153 Ethyl benzoate C9H10O2 150,177 -40,706 3035,0 4,266 0E+00 0,000 250,000 486,550 

154 Vinyl acetate C4H6O2 86,090 -22,407 1462,8 1,701 0E+00 0,000 225,000 345,650 

155 Methylamine CH5N 31,057 -17,044 1074,0 0,842 0E+00 0,000 179,690 273,150 

156 Dimethylamine C2H7N 45,084 -10,930 699,5  0E+00 0,000 200,000 308,150 

157 Trimethylamine C3H9N 59,111 10,142 -130,4 -3,220 0E+00 0,000 200,000 308,150 

158 Ethylamine C2H7N 45,084 19,822 -0,1 -4,979 0E+00 0,000 192,150 289,730 

159 Diethylamine C4H11N 73,138 -17,570 1385,7 0,856 0E+00 0,000 223,350 329,100 

160 Triethylamine C6H15N 101,192 -3,707 585,8 -1,093 0E+00 0,000 250,000 359,050 

161 Propylamine C3H9N 59,111 -9,807 1010,4 -0,257 0E+00 0,000 188,360 321,000 

162 dipropylamine C6H15N 101,192 -15,404 1390,0 0,556 0E+00 0,000 260,000 382,350 

163 Isopropylamine C3H9N 59,111 -31,157 1926,0 2,925 0E+00 0,000 250,000 453,150 

164 Diisopropylamine C6H15N 101,192 -1,737 599,8 -1,424 0E+00 0,000 250,000 357,050 

165 Ethylene oxide C2H4O 44,053 -8,521 634,2 -0,331 0E+00 0,000 160,650 283,850 

166 Furan C4H4O 68,075 -10,923 894,6 -0,001 0E+00 0,000 200,000 304,500 

167 Thiophene C4H4S 84,142 -16,671 1342,5 0,839 0E+00 0,000 250,000 393,150 

168 Formamide CH3NO 45,041 40,153 -912,4 -7,566 2E+24 -10,00 273,150 493,000 

169 
N,N-Dimethyl-
formamide 

C3H7NO 
73,095 -20,425 1515,5 1,444 0E+00 0,000 240,000 425,150 

170 Acetamide C2H5NO 59,068 1,553 1376,4 -2,013 0E+00 0,000 353,330 494,300 
171 N-Methylacetamide C3H7NO 73,095 -4,648 1832,0 -1,219 0E+00 0,000 301,150 478,150 

172 Acetonitrile C2H3N 41,053 -10,906 872,0  0E+00 0,000 229,320 436,400 

173 Propionitrile C3H5N 55,079 -5,714 703,6 -0,781 0E+00 0,000 250,000 370,500 

174 Butyronitrile C4H7N 69,106 -10,136 1006,4 -0,134 0E+00 0,000 161,250 390,750 

175 Benzonitrile C7H5N 103,123 -20,236 1737,4 1,353 0E+00 0,000 270,000 450,000 

176 Methyl mercaptan CH4S 48,109 -10,628 645,0 0,026 0E+00 0,000 150,180 279,110 

177 Ethyl mercaptan C2H6S 62,136 -9,757 729,4 -0,149 0E+00 0,000 125,260 308,150 

178 Propyl mercaptan C3H8S 76,163 -10,153 840,7 -0,094 0E+00 0,000 159,950 340,870 

179 Butyl mercaptan C4H10S 90,189 -10,807 966,7 -0,015 0E+00 0,000 157,460 373,150 

180 butyl mercaptan C4H10S 90,189 -10,807 966,7 -0,015 0E+00 0,000 157,460 373,150 
181 sec-Butyl mercapatan C4H10S 90,189 -10,903 932,8 0,023 0E+00 0,000 133,020 358,130 

182 Dimethyl sulfide C2H6S 62,136 -17,641 1067,5 1,032 0E+00 0,000 225,000 310,480 

183 Methyl ethyl C3H8S 76,163 -11,104 627,2 0,037 0E+00 0,000 160,000 280,500 

184 Diethyl sulfide C4H10S 90,189 -5,135 667,5 -0,855 0E+00 0,000 225,000 365,250 

185 Fluoromethane CH3F 34,033 -10,501 427,8 0,009 0E+00 0,000 131,350 194,820 

186 Chloromethane CH3Cl 50,488 -25,132 1381,9 2,081 -4E-27 10,000 175,430 403,150 

187 Chloroform CHCl3 119,377 -14,109 1049,2 0,538 0E+00 0,000 209,630 353,200 
188 Carbon tetrachloride CCl4 153,822 -8,074 1121,1 -0,473 0E+00 0,000 250,000 455,000 

189 Bromomethane CH3Br 94,939 -8,103 570,8 -0,330 0E+00 0,000 179,470 276,710 

190 Fluoroethane C2H5F 48,060 -10,758 558,8 -0,016 0E+00 0,000 129,950 235,450 

191 Chloroethane C2H5Cl 64,514 -10,216 702,0 -0,072 0E+00 0,000 150,000 373,150 

192 Bromoethane C2H5Br 108,966 -10,015 823,4 -0,111 0E+00 0,000 154,550 311,500 

193 1-Chloropropane C3H7Cl 78,541 -13,994 949,4 0,502 -6E-17 6,000 150,350 423,150 

194 2-Chloropropane C3H7Cl 78,541 -15,458 1086,0 0,654 0E+00 0,000 250,000 308,850 
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195 1,1-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 -10,872 1033,1 -0,001 0E+00 0,000 200,000 361,250 

196 1,2-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 -11,269 1195,3 0,013 0E+00 0,000 172,710 369,520 

197 Vinyl chloride C2H3Cl 62,499 0,263 276,6 -1,728 0E+00 0,000 130,000 400,000 

198 Fluorobenzene C6H5F 96,104 -10,064 1058,7 -0,172 0E+00 0,000 232,150 453,150 

199 Chlorobenzene C6H5Cl 12,558 0,158 540,5 -1,608 0E+00 0,000 250,000 540,000 

200 Bromobenzene C6H5Br 157,010 -20,611 1656,5 1,442 0E+00 0,000 242,430 429,240 

201 Water H20 18,015 -52,843 3703,6 5,866 -6E-29 10,000 273,160 646,150 

Fonte: GREEN, Don W.; PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 th edition, McGraw-

hill, P 2008  
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Tabela AP.6 - Dados utilizados para o cálculo da condutividade. 

Numero Substâncias Formula MM C1 C2 C3 C4 C5 TMIN TMAX 

1 Methane CH4 16,043 0,418 -0,0025 3,6E-06 0,0E+00 0 90,69 180 

2 Ethane C2H6 30,07 0,358 -0,0011 6,2E-07 0,0E+00 0 90,35 300 

3 Propane C3H8 44,097 0,268 -0,0007 0 0,0E+00 0 85,47 350 

4 n-Butane C4H10 58,123 0,273 -0,0007 5,2E-07 0,0E+00 0 134,86 400 

5 n-Pentane C5H12 72,15 0,2537 -0,0006 3,4E-07 0,0E+00 0 143,42 445 

6 n-Hexane C6H14 86,177 0,22492 -0,0004 0 0,0E+00 0 177,83 370 

7 n-Heptane C7H16 100,204 0,215 -0,0003 0 0,0E+00 0 182,57 371,58 

8 n-Octane C8H18 114,231 0,2156 -0,0003 0 0,0E+00 0 216,38 398,83 

9 n-Nonane C9H20 128,258 0,209 -0,0003 0 0,0E+00 0 219,66 423,97 

10 n-Decane C10H22 142,285 0,2063 -0,0003 0 0,0E+00 0 243,51 447,3 

11 n-Undecane C11H24 156,312 0,20515 -0,0002 0 0,0E+00 0 247,57 469,08 

12 n-Dodecane C12H26 170,338 0,2047 -0,0002 0 0,0E+00 0 263,57 489,47 

13 n-Tridecane C13H28 184,365 0,20447 -0,0002 0 0,0E+00 0 267,76 508,62 

14 n-Tetradecane C14H30 198,392 0,20293 -0,0002 0 0,0E+00 0 279,01 526,73 

15 n-Pentadecane C15H32 212,419 0,20649 -0,0002 0 0,0E+00 0 283,07 543,84 

16 n-Hexadecane C16H34 226,446 0,20749 -0,0002 0 0,0E+00 0 291,31 560,01 

17 n-Heptadecane C17H36 240,473 0,20926 -0,0002 0 0,0E+00 0 295,13 575,3 

18 n-Octadecane C18H38 254,5 0,2137 -0,0002 0 0,0E+00 0 301,31 589,86 

19 n-Nonadecane C19H40 268,527 0,21229 -0,0002 0 0,0E+00 0 305,04 603,05 

20 n-Eicosane C20H42 282,553 0,2178 -0,0002 0 0,0E+00 0 309,58 616,93 

21 2-Methylpropane C4H10 58,123 0,20455 -0,0004 0 0,0E+00 0 113,54 400 

22 2-Methylbutane C5H12 72,15 0,21246 -0,0003 0 0,0E+00 0 113,25 368,13 

23 2,3-Dimethylbutane C6H14 86,177 0,1774 -0,0002 0 0,0E+00 0 145,19 331,15 

24 2-Methylpentane C6H14 86,177 0,19334 -0,0003 0 0,0E+00 0 119,55 389,25 

25 2,3-Dimethylpentane 
C7H16 

100,204 0,17964 -0,0002 0 0,0E+00 0 160 362,93 

26 
2,3,3-
Trimethylpentane 

C8H18 
114,231 0,16815 -0,0002 0 0,0E+00 0 172,22 387,91 

27 
2,2,4-
Trimethylpentane 

C8H18 
114,231 0,1659 -0,0002 0 0,0E+00 0 165,78 372,39 

28 Ethylene C2H4 28,054 0,4194 -0,0016 1,3E-06 0,0E+00 0 104 280 

29 Propylene C3H6 42,081 0,24719 -0,0005 0 0,0E+00 0 87,89 340,49 

30 1-Butene C4H8 56,108 0,22153 -0,0004 0 0,0E+00 0 87,8 266,91 

31 cis-2-Butene C4H8 56,108 0,21378 -0,0004 0 0,0E+00 0 134,26 276,87 

32 trans-2-Butene C4H8 56,108 0,21153 -0,0004 0 0,0E+00 0 167,62 274,03 

33 1-Pentene C5H10 70,134 0,21361 -0,0003 0 0,0E+00 0 108,02 303,22 

34 1-Hexene C6H12 84,161 0,19112 -8E-05 -5E-07 0,0E+00 0 133,39 336,63 

35 1-Heptene C7H14 98,188 0,19664 -0,0002 -3E-07 0,0E+00 0 154,12 366,79 

36 1-Octene C8H16 112,215 0,20467 -0,0003 0 0,0E+00 0 171,45 394,41 

37 1-Nonene C9H18 126,242 0,20468 -0,0003 0 0,0E+00 0 191,91 420,02 

38 1-Decene C10H20 140,269 0,20237 -0,0002 0 0,0E+00 0 206,89 443,75 

39 2-Methylpropene C4H8 56,108 0,2802 -0,0008 6,5E-07 0,0E+00 0 132,81 395,2 

40 2-Methyl-1-butene C5H10 70,134 0,19447 -0,0003 0 0,0E+00 0 135,58 304,3 

41 2-Methyl-2-butene C5H10 70,132 0,19636 -0,0003 0 0,0E+00 0 139,39 311,7 

42 1,2-Butadiene C4H6 54,092 0,21966 -0,0003 0 0,0E+00 0 136,95 284 
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43 1,3-Butadiene C4H6 54,092 0,22231 -0,0004 0 0,0E+00 0 164,25 268,74 

44 
2-Methyl-1,3-
butadiene1 

C5H8 
68,119 0,20385 -0,0003 0 0,0E+00 0 160,15 305,4 

45 Acetylene C2H2 26,038 0,33363 -0,0008 0 0,0E+00 0 192,4 250 

46 Methylacetylene C3H4 40,065 0,23648 -0,0004 0 0,0E+00 0 170,45 249,94 

47 Dimethylacetylene C4H6 54,092 0,22773 -0,0003 0 0,0E+00 0 240,91 300,13 

48 3-Methyl-1-butyne C5H8 68,119 0,20348 -0,0003 0 0,0E+00 0 183,45 302,15 

49 1-Pentyne C5H8 68,119 0,22102 -0,0003 0 0,0E+00 0 167,45 313,33 

50 2-Pentyne C5H8 68,119 0,21282 -0,0003 0 0,0E+00 0 163,83 329,27 

51 1-Hexyne C6H10 82,145 0,21492 -0,0003 0 0,0E+00 0 141,25 344,48 

52 2-Hexyne C6H10 82,145 0,2119 -0,0003 0 0,0E+00 0 183,65 357,67 

53 3-Hexyne1 C6H10 82,145 0,20996 -0,0003 0 0,0E+00 0 170,05 354,35 

54 1-Heptyne C7H12 96,172 0,21098 -0,0003 0 0,0E+00 0 192,22 372,93 

55 1-Octyne C8H14 110,199 0,2095 -0,0003 0 0,0E+00 0 193,55 399,35 

56 Vinylacetylene2 C4H4 52,076 0,22838 -0,0004 0 0,0E+00 0 173,15 278,25 

57 Cyclopentane C5H10 70,134 0,2066 -0,0003 0 0,0E+00 0 179,28 322,4 

58 Methylcyclopentane 
C6H12 

84,161 0,1929 -0,0002 0 0,0E+00 0 130,73 344,95 

59 Ethylcyclopentane C7H14 98,188 0,18334 -0,0002 0 0,0E+00 0 134,71 376,62 

60 Cyclohexane C6H12 84,161 0,19813 -0,0003 0 0,0E+00 0 279,69 353,87 

61 Methylcyclohexane C7H14 98,188 0,1791 -0,0002 0 0,0E+00 0 273,15 374,08 

62 
1,1-
Dimethylcyclohexane 

C8H16 

112,215 0,1807 -0,0002 0 0,0E+00 0 239,66 392,7 

63 Ethylcyclohexane C8H16 112,215 0,17662 -0,0002 0 0,0E+00 0 161,84 404,94 

64 Cyclopentene C5H8 68,119 0,21776 -0,0003 0 0,0E+00 0 138,13 333,15 

65 
1-
Methylcyclopentene 

C6H10 

82,145 0,20023 -0,0003 0 0,0E+00 0 146,62 348,64 

66 Cyclohexene C6H10 82,145 0,20926 -0,0003 0 0,0E+00 0 169,67 356,12 

67 Benzene C6H6 78,114 0,23444 -0,0003 0 0,0E+00 0 278,68 413,1 

68 Toluene C7H8 92,141 0,20463 -0,0002 0 0,0E+00 0 178,18 474,85 

69 o-Xylene C8H10 106,167 0,19989 -0,0002 0 0,0E+00 0 247,98 417,58 

70 m-Xylene C8H10 106,167 0,20044 -0,0002 0 0,0E+00 0 225,3 413,1 

71 p-Xylene C8H10 106,167 0,20003 -0,0002 0 0,0E+00 0 286,41 413,1 

72 Ethylbenzene C8H10 106,167 0,1999 -0,0002 0 0,0E+00 0 178,2 413,1 

73 Propylbenzene C9H12 120,194 0,1855 -0,0002 0 0,0E+00 0 177,14 413,15 

74 
1,2,4-
Trimethylbenzene 

C9H12 
120,194 0,19216 -0,0002 0 0,0E+00 0 229,33 442,53 

75 Isopropylbenzene C9H12 120,194 0 -0,0002 0 0,0E+00 0 173,55 583,15 

76 
1,3,5-
Trimethylbenzene 

C9H12 
120,194 0,18854 -0,0002 0 0,0E+00 0 247,79 449,27 

77 p-Isopropyltoluene C10H14 134,221 0,18707 -0,0002 0 0,0E+00 0 185,3 473,15 

78 Naphthalene C10H8 128,174 0,17096 -0,0001 0 0,0E+00 0 353,43 646,97 

79 Biphenyl C12H10 154,211 0,19053 -0,0002 0 0,0E+00 0 342,2 723,15 

80 Styrene C8H8 104,152 0,20215 -0,0002 0 0,0E+00 0 242,54 418,31 

81 m-Terphenyl C18H14 230,309 0,16853 -0,0001 0 0,0E+00 0 329,35 723,15 

82 Methanol CH4O 32,042 0,2837 -0,0003 0 0,0E+00 0 175,47 337,85 
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83 Ethanol C2H6O 46,069 0,2468 -0,0003 0 0,0E+00 0 159,05 353,15 

84 1-Propanol C3H8O 60,096 0,2203 -0,0002 0 0,0E+00 0 200 370,35 

85 1-Butanol C4H10O 74,123 0,2136 -0,0002 0 0,0E+00 0 183,85 391,9 

86 2-Butanol C4H10O 74,123 0,22787 -0,0003 0 0,0E+00 0 158,45 372,9 

87 2-Propanol C3H8O 60,096 0,20161 -0,0002 0 0,0E+00 0 185,26 425 

88 2-Methyl-2-propanol 
C4H10O 

74,123 0,21258 -0,0003 0 0,0E+00 0 298,97 404,96 

89 1-Pentanol C5H12O 88,15 0,2006 -0,0002 0 0,0E+00 0 273,15 353,15 

90 2-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 0,21875 -0,0003 0 0,0E+00 0 200 392,2 

91 3-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 0,21928 -0,0003 0 0,0E+00 0 140 391,2 

92 1-Hexanol C6H14O 102,177 0,2193 -0,0002 0 0,0E+00 0 228,55 575 

93 1-Heptanol C7H16O 116,203 0,2239 -0,0002 0 0,0E+00 0 239,15 573,15 

94 Cyclohexanol C6H12O 100,161 0,1715 -0,0001 0 0,0E+00 0 296,6 563,15 

95 Ethylene glycol C2H602 62,068 0,08807 0,00095 -1E-06 0,0E+00 0 260,15 470,45 

96 1,2-Propylene glycol 
C3H8O2 

76,095 0,2152 -5E-05 0 0,0E+00 0 213,15 460,75 

97 Phenol C6H6O 94,113 0,18831 -0,0001 0 0,0E+00 0 314,06 454,99 

98 o-Cresol C7H8O 108,14 0,19186 -0,0001 0 0,0E+00 0 304,19 464,15 

99 m-Cresol C7H8O 108,14 0,18241 -0,0001 0 0,0E+00 0 285,39 475,43 

100 p-Cresol C7H8O 108,14 0,17971 -0,0001 0 0,0E+00 0 307,93 475,13 

101 Dimethyl ether C2H6O 46,069 0,31174 -0,0006 0 0,0E+00 0 131,65 320,03 

102 Methyl ethyl C3H8O 60,096 0,27304 -0,0005 0 0,0E+00 0 160 341,34 

103 
Methyl-n-propyl 
ether 

C4H10O 
74,123 0,24154 -0,0004 0 0,0E+00 0 127,93 370 

104 Methyl isopropyl C4H10O 74,123 0,24154 -0,0004 0 0,0E+00 0 127,93 370 

105 Methyl-n-butyl ether 
C5H12O 

88,15 0,22235 -0,0003 0 0,0E+00 0 157,48 463,15 

106 Methyl isobutyl C5H12O 88,15 0,222 -0,0003 0 0,0E+00 0 150 390 

107 Methyl tert-butyl C5H12O 88,15 0,2253 -0,0004 1,2E-07 0,0E+00 0 164,55 328,18 

108 Diethyl ether C4H10O 74,123 0,2495 -0,0004 0 0,0E+00 0 156,85 433,15 

109 Ethyl propyl C5H120 88,15 0,22717 -0,0003 0 0,0E+00 0 145,65 400,07 

110 Ethyl isopropyl C5H12O 88,15 0,22873 -0,0003 0 0,0E+00 0 204,15 450,1 

111 Methyl phenyl C7H8O 108,14 0,17847 -7E-05 0 0,0E+00 0 257,85 478,6 

112 Diphenyl ether C12H10O 170,211 0,18686 -0,0001 0 0,0E+00 0 300,03 531,46 

113 Formaldehyde CH2O 30,026 0,37329 -0,0007 0 0,0E+00 0 204 234 

114 Acetaldehyde C2H4O 44,053 0,311 -0,0004 0 0,0E+00 0 150,15 294 

115 Propionaldehyde C3H6O 58,08 0,2498 -0,0003 0 0,0E+00 0 170 453,15 

116 butyraldehyde C4H8O 72,107 0,21915 -0,0002 0 0,0E+00 0 176,75 382,15 

117 Pentanal C5H10O 86,134 0,22697 -0,0003 1,2E-07 0,0E+00 0 182 513,15 

118 Hexanal C6H12O 100,161 0,22196 -0,0003 1,2E-07 0,0E+00 0 217,15 533,15 

119 Heptanal C7H14O 114,161 0,21816 -0,0003 1E-07 0,0E+00 0 229,8 553,15 

120 Octanal C8H16O 114,188 0,20143 -0,0002 0 0,0E+00 0 246 573,15 

121 Nonanal C9H18O 128,214 0,21523 -0,0003 9,6E-08 0,0E+00 0 255,15 593,15 

122 Decanal C10H20O 142,241 0,20383 -0,0002 0 0,0E+00 0 267,15 488,15 

123 Acetone C3H6O 156,268 0,2878 -0,0004 0 0,0E+00 0 178,45 343,15 

124 Methyl ethyl ketone C3H6O 58,08 0,2197 -0,0003 0 0,0E+00 0 186,48 352,79 
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125 2-Pentanone C5H10O 72,107 0,2161 -0,0002 0 0,0E+00 0 196,29 375,46 

126 
Methyl isopropyl 
Ketone 

C5H10O 
86,134 0,2332 -0,0003 0 0,0E+00 0 180,15 435,9 

127 2-Hexanone C6H12O 86,134 0,21076 -0,0002 0 0,0E+00 0 217,35 400,85 

128 
Methyl isobutyl 
Ketone 

C6H12 
100,161 0,2301 -0,0003 0 0,0E+00 0 189,15 451,42 

129 3-Pentanone C5H10O 100,161 0,21569 -0,0002 0 0,0E+00 0 234,18 375,14 

130 Ethyl isopropyl C6H12O 86,134 0,22873 -0,0003 0 0,0E+00 0 204,15 450,1 

131 Diisopropyl ketone C7H14O 100,161 0,22076 -0,0003 0 0,0E+00 0 204,81 460 

132 Cyclohexanone C6H10O 114,188 0,17557 -0,0001 0 0,0E+00 0 242 428,58 

133 Methyl phenyl C8H8O 98,145 0,17847 -7E-05 0 0,0E+00 0 257,85 478,6 

134 Formic acid CH2O2 120,151 0,302 -0,0001 0 0,0E+00 0 281,45 373,71 

135 Acetic acid C2H4O2 46,026 0,214 -0,0002 0 0,0E+00 0 289,81 391,05 

136 Propionic acid C3H6O2 60,053 0,1954 -0,0002 0 0,0E+00 0 252,45 543,15 

137 Butyric acid C4H8O2 74,079 0,1967 -0,0002 0 0,0E+00 0 267,95 573,15 

138 Isobutyric acid C4H8O2 88,106 0,21668 -0,0003 0 0,0E+00 0 227,15 482,75 

139 Benzoic acid C7H602 88,106 0,2391 -0,0002 0 0,0E+00 0 395,45 596 

140 Acetic anhydride C4H6O3 122,123 0,23638 -0,0002 0 0,0E+00 0 200,15 412,7 

141 Methyl formate C2H4O2 102,09 0,3246 -0,0005 0 0,0E+00 0 174,15 373,15 

142 Methyl acetate C3H6O2 60,053 0,2777 -0,0004 0 0,0E+00 0 175,15 386,15 

143 Methylpropionate C4H8O2 74,079 0,22534 -0,0003 0 0,0E+00 0 185,65 475 

144 Methyl n-butyrate C5H10O2 102,133 0,21748 -0,0003 0 0,0E+00 0 187,35 493,15 

145 Ethyl formate C3H6O2 74,079 0,2587 -0,0003 0 0,0E+00 0 193,55 433,15 

146 Ethyl acetate C4H8O2 88,106 0,2501 -0,0004 0 0,0E+00 0 189,6 350,21 

147 Ethyl propionate C5H10O2 102,133 0,2137 -0,0003 0 0,0E+00 0 199,25 495 

148 Ethyl butyrate C6H12O2 116,16 0,21043 -0,0002 0 0,0E+00 0 175,15 453,15 

149 Propyl formate C4H8O2 88,106 0,2247 -0,0003 0 0,0E+00 0 180,25 483,15 

150 Propyl acetate C5H10O2 102,133 0,2332 -0,0003 0 0,0E+00 0 178,15 434,82 

151 Butyl acetate C6H12O2 116,16 0,21721 -0,0003 0 0,0E+00 0 199,65 453,75 

152 Methyl benzoate C8H8O2 136,15 0,22142 -0,0002 0 0,0E+00 0 260,75 547,9 

153 Ethyl benzoate C9H10O2 150,177 0,20771 -0,0002 0 0,0E+00 0 238,45 549,4 

154 Vinyl acetate C4H6O2 86,09 0,256 -0,0004 0 0,0E+00 0 180,35 410 

155 Methylamine CH5N 31,057 0,33446 -0,0007 8E-07 0,0E+00 0 179,69 283,15 

156 Dimethylamine C2H7N 45,084 0,2454 -0,0003 0 0,0E+00 0 180,96 403,15 

157 Trimethylamine C3H9N 59,111 0,23813 -0,0004 0 0,0E+00 0 156,08 276,02 

158 Ethylamine C2H7N 45,084 0,30059 -0,0006 6,6E-07 0,0E+00 0 192,15 293,15 

159 Diethylamine C4H11N 73,138 0,2587 -0,0005 4,2E-07 0,0E+00 0 223,35 453,15 

160 Triethylamine C6H15N 101,192 0,1918 -0,0002 0 0,0E+00 0 158,45 483,15 

161 Propylamine C3H9N 59,111 0,2632 -0,0004 4,1E-07 0,0E+00 0 188,36 333,15 

162 dipropylamine C6H15N 101,192 0,2224 -0,0003 0 0,0E+00 0 210,15 382 

163 Isopropylamine C3H9N 59,111 0,237 -0,0003 0 0,0E+00 0 177,95 305,55 

164 Diisopropylamine C6H15N 101,192 0,1844 -0,0002 0 0,0E+00 0 176,85 357,05 

165 Ethylene oxide C2H4O 44,053 0,26957 -0,0004 0 0,0E+00 0 160,65 283,85 

166 Furan C4H4O 68,075 0,2198 -0,0003 0 0,0E+00 0 187,55 304,5 

167 Thiophene C4H4S 84,142 0,20571 -0,0002 0 0,0E+00 0 234,94 357,31 
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168 Formamide CH3NO 45,041 0,3847 -0,0001 0 0,0E+00 0 275,7 493 

169 
N,N-Dimethyl-
formamide 

C3H7NO 
73,095 0,26 -0,0003 0 0,0E+00 0 250 425,15 

170 Acetamide C2H5NO 59,068 0,39363 -0,0004 0 0,0E+00 0 353,33 494,3 

171 N-Methylacetamide C3H7NO 73,095 0,23743 -0,0002 0 0,0E+00 0 301,15 478,15 

172 Acetonitrile C2H3N 41,053 0,33192 -0,0004 0 0,0E+00 0 229,32 349,32 

173 Propionitrile C3H5N 55,079 0,26626 -0,0003 0 0,0E+00 0 180,26 370,5 

174 Butyronitrile C4H7N 69,106 0,2597 -0,0003 0 0,0E+00 0 161,25 390,75 

175 Benzonitrile C7H5N 103,123 0,21284 -0,0002 0 0,0E+00 0 260,4 464,15 

176 Methyl mercaptan CH4S 48,109 0,26119 -0,0004 0 0,0E+00 0 150,18 279,11 

177 Ethyl mercaptan C2H6S 62,136 0,23392 -0,0003 0 0,0E+00 0 125,26 308,15 

178 Propyl mercaptan C3H8S 76,163 0,2202 -0,0003 0 0,0E+00 0 159,95 340,87 

179 Butyl mercaptan C4H10S 90,189 0,21143 -0,0003 0 0,0E+00 0 157,46 371,61 

180 butyl mercaptan C4H10S 90,189 0,21143 -0,0003 0 0,0E+00 0 157,46 371,61 

181 sec-Butyl mercapatan 
C4H10S 

90,189 0,2069 -0,0003 0 0,0E+00 0 133,02 358,13 

182 Dimethyl sulfide C2H6S 62,136 0,23942 -0,0003 0 0,0E+00 0 174,88 310,48 

183 Methyl ethyl C3H8S 76,163 0,27304 -0,0005 0 0,0E+00 0 160 341,34 

184 Diethyl sulfide C4H10S 90,189 0,21065 -0,0003 0 0,0E+00 0 169,2 365,25 

185 Fluoromethane CH3F 34,033 0,445 -0,001 0 0,0E+00 0 131,35 283,15 

186 Chloromethane CH3Cl 50,488 0,41067 -0,0008 0 0,0E+00 0 175,43 350 

187 Chloroform CHCl3 119,377 0,1778 -0,0002 0 0,0E+00 0 209,63 400 

188 Carbon tetrachloride CCl4 153,822 0,1589 -0,0002 0 0,0E+00 0 250,33 349,79 

189 Bromomethane CH3Br 94,939 0,1912 -0,0003 0 0,0E+00 0 179,47 370,1 

190 Fluoroethane C2H5F 48,06 0,2595 -0,0005 0 0,0E+00 0 129,95 292,59 

191 Chloroethane C2H5Cl 64,514 0,2438 -0,0004 0 0,0E+00 0 134,8 373,15 

192 Bromoethane C2H5Br 108,966 0,1799 -0,0003 0 0,0E+00 0 154,55 414,14 

193 1-Chloropropane C3H7Cl 78,541 0,20143 -0,0003 0 0,0E+00 0 150,35 400,95 

194 2-Chloropropane C3H7Cl 78,541 0,21232 -0,0003 0 0,0E+00 0 155,97 386,7 

195 1,1-Dichloropropane 
C3H6Cl2 

112,986 0,18 -0,0002 0 0,0E+00 0 200 438 

196 1,2-Dichloropropane 
C3H6Cl2 

112,986 0,19653 -0,0003 0 0,0E+00 0 172,71 457,6 

197 Vinyl chloride C2H3Cl 62,499 0,2333 -0,0004 0 0,0E+00 0 119,36 345,6 

198 Fluorobenzene C6H5F 96,104 0,20962 -0,0003 0 0,0E+00 0 238,15 353,15 

199 Chlorobenzene C6H5Cl 12,558 0,1841 -0,0002 0 0,0E+00 0 227,95 404,87 

200 Bromobenzene C6H5Br 157,01 0,16983 -0,0002 0 0,0E+00 0 242,43 429,24 

201 Water H20 18,015 -0,432 0,00573 -8E-06 1,9E-09 0 273,16 633,15 

Fonte: GREEN, Don W.; PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 th edition, McGraw-

hill, P 2008  
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Tabela AP.7 -Dados utilizados para o cálculo da capacidade calorifica 

Numero Substâncias Formula MM C1 C2 C3 C4 C5 TMIN TMAX 

1 Methane 
CH4 

16,043 6,57E+01 3,89E+04 
-

2,58E+02 6,14E+02 0,0E+00 90,69 190 

2 Ethane 
C2H6 

30,07 4,40E+01 8,97E+04 9,19E+02 
-

1,89E+03 0,0E+00 92 290 

3 Propane 
C3H8 

44,097 6,30E+01 1,14E+05 6,33E+02 
-

8,73E+02 0,0E+00 85,47 360 

4 n-Butane 
C4H10 

58,123 1,91E+02 
-

1,68E+03 1,25E+01 -3,87E-02 4,6E-05 134,86 420 

5 n-Pentane 
C5H12 

72,15 1,59E+05 
-

2,71E+02 9,95E-01 0 0,0E+00 143,42 390 

6 n-Hexane 
C6H14 

86,177 1,72E+05 
-

1,84E+02 8,87E-01 0 0,0E+00 177,83 460 

7 n-Heptane 
C7H16 

100,204 6,13E+01 3,14E+05 1,82E+03 
-

2,55E+03 0,0E+00 182,57 520 

8 n-Octane 
C8H18 

114,231 2,25E+05 
-

1,87E+02 9,59E-01 0 0,0E+00 216,38 460 

9 n-Nonane 
C9H20 

128,258 3,83E+05 
-

1,14E+03 2,71E+00 0 0,0E+00 219,66 325 

10 n-Decane 
C10H22 

142,285 2,79E+05 
-

1,98E+02 1,07E+00 0 0,0E+00 243,51 460 

11 n-Undecane 
C11H24 

156,312 2,94E+05 
-

1,15E+02 9,69E-01 0 0,0E+00 247,57 433,42 

12 n-Dodecane 
C12H26 

170,338 5,08E+05 
-

1,37E+03 3,10E+00 0 0,0E+00 263,57 330 

13 n-Tridecane 
C13H28 

184,365 3,50E+05 
-

1,05E+02 1,00E+00 0 0,0E+00 267,76 508,62 

14 n-Tetradecane C14H30 198,392 3,53E+05 2,91E+01 8,61E-01 0 0,0E+00 279,01 526,73 

15 n-Pentadecane C15H32 212,419 3,47E+05 2,20E+02 6,56E-01 0 0,0E+00 283,07 543,84 

16 n-Hexadecane C16H34 226,446 3,70E+05 2,31E+02 6,86E-01 0 0,0E+00 291,31 560,01 

17 n-Heptadecane C17H36 240,473 3,77E+05 3,48E+02 5,79E-01 0 0,0E+00 295,13 575,3 

18 n-Octadecane C18H38 254,5 3,99E+05 3,75E+02 5,82E-01 0 0,0E+00 301,31 589,86 

19 n-Nonadecane C19H40 268,527 3,43E+05 7,62E+02 2,05E-01 0 0,0E+00 305,04 603,05 

20 n-Eicosane C20H42 282,553 3,53E+05 8,07E+02 2,12E-01 0 0,0E+00 309,58 616,93 

21 2-Methylpropane 
C4H10 

58,123 1,72E+05 
-

1,78E+03 1,48E+01 -4,79E-02 5,8E-05 113,54 380 

22 2-Methylbutane 
C5H12 

72,15 1,08E+05 1,46E+02 
-2,92E-

01 1,51E-03 0,0E+00 113,25 310 

23 2,3-Dimethylbutane C6H14 86,177 1,29E+05 1,85E+01 6,08E-01 0 0,0E+00 145,19 331,13 

24 2-Methylpentane 
C6H14 

86,177 1,42E+05 
-

4,78E+01 7,39E-01 0 0,0E+00 119,55 333,41 

25 2,3-Dimethylpentane C7H16 100,204 1,46E+05 5,92E+01 6,04E-01 0 0,0E+00 90 380 

26 2,3,3-Trimethylpentane 
C8H18 

114,231 3,89E+05 
-

1,44E+03 3,22E+00 0 0,0E+00 280 320 

27 2,2,4-Trimethylpentane 
C8H18 

114,231 9,53E+04 6,97E+02 
-

1,38E+00 2,17E-03 0,0E+00 165,78 520 

28 Ethylene 
C2H4 

28,054 2,47E+05 
-

4,43E+03 4,09E+01 -1,70E-01 2,7E-04 103,97 252,7 

29 Propylene 
C3H6 

42,081 1,17E+05 
-

3,86E+02 1,23E+00 0 0,0E+00 87,89 298,15 

30 1-Butene 
C4H8 

56,108 1,36E+05 
-

4,77E+02 2,18E+00 -2,22E-03 0,0E+00 87,8 300 

31 cis-2-Butene 
C4H8 

56,108 1,27E+05 
-

6,55E+01 
-6,40E-

01 2,91E-03 0,0E+00 134,26 350 

32 trans-2-Butene 
C4H8 

56,108 1,13E+05 
-

1,05E+02 5,21E-01 0 0,0E+00 167,62 274,03 

33 1-Pentene 
C5H10 

70,134 1,55E+05 
-

4,26E+02 1,96E+00 -1,80E-03 0,0E+00 107,93 310 
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34 1-Hexene 
C6H12 

84,161 1,93E+05 
-

5,71E+02 2,40E+00 -1,98E-03 0,0E+00 133,39 336,63 

35 1-Heptene 
C7H14 

98,188 1,90E+05 
-

1,57E+02 3,43E-01 1,52E-03 0,0E+00 154,27 330 

36 1-Octene 
C8H16 

112,215 3,79E+05 
-

2,12E+03 8,24E+00 -9,01E-03 0,0E+00 171,45 315 

37 1-Nonene 
C9H18 

126,242 2,59E+05 
-

3,55E+02 1,31E+00 0 0,0E+00 191,78 420,02 

38 1-Decene 
C10H20 

140,269 3,20E+05 
-

5,76E+02 1,71E+00 0 0,0E+00 206,89 443,75 

39 2-Methylpropene 
C4H8 

56,108 8,77E+04 2,17E+02 
-9,15E-

01 2,27E-03 0,0E+00 132,81 343,15 

40 2-Methyl-1-butene 
C5H10 

70,134 1,50E+05 
-

2,48E+02 9,18E-01 0 0,0E+00 135,58 304,31 

41 2-Methyl-2-butene 
C5H10 

70,132 1,52E+05 
-

2,67E+02 9,08E-01 0 0,0E+00 139,39 311,71 

42 1,2-Butadiene 
C4H6 

54,092 1,35E+05 
-

3,11E+02 9,70E-01 -1,52E-04 0,0E+00 136,95 290 

43 1,3-Butadiene 
C4H6 

54,092 1,29E+05 
-

3,23E+02 1,02E+00 3,20E-05 0,0E+00 165 350 

44 
2-Methyl-1,3-
butadiene1 

C5H8 
68,119 1,41E+05 

-
2,89E+02 1,09E+00 0 0,0E+00 130,32 307,2 

45 Acetylene 
C2H2 

26,038 2,00E+05 
-

1,20E+03 3,00E+00 0 0,0E+00 192,4 250 

46 Methylacetylene C3H4 40,065 7,98E+04 8,95E+01 0 0 0,0E+00 200 249,94 

47 Dimethylacetylene C4H6 54,092 8,82E+04 1,24E+02 0 0 0,0E+00 240,91 300,13 

48 3-Methyl-1-butyne C5H8 68,119 1,05E+05 1,91E+02 0 0 0,0E+00 200 299,49 

49 1-Pentyne C5H8 68,119 8,62E+04 2,57E+02 0 0 0,0E+00 200 313,33 

50 2-Pentyne C5H8 68,119 6,87E+04 2,47E+02 0 0 0,0E+00 200 329,27 

51 1-Hexyne C6H10 82,145 9,30E+04 3,26E+02 0 0 0,0E+00 200 344,48 

52 2-Hexyne C6H10 82,145 9,49E+04 2,54E+02 0 0 0,0E+00 300 357,67 

53 3-Hexyne1 C6H10 82,145 8,28E+04 2,83E+02 0 0 0,0E+00 300 354,35 

54 1-Heptyne C7H12 96,172 8,51E+04 4,02E+02 0 0 0,0E+00 192,22 372,93 

55 1-Octyne C8H14 110,199 9,17E+04 4,71E+02 0 0 0,0E+00 193,55 399,35 

56 Vinylacetylene2 C4H4 52,076 6,87E+04 1,35E+02 0 0 0,0E+00 200 278,25 

57 Cyclopentane 
C5H10 

70,134 1,23E+05 
-

4,04E+02 1,73E+00 -1,10E-03 0,0E+00 179,28 322,4 

58 Methylcyclopentane 
C6H12 

84,161 1,56E+05 
-

4,90E+02 2,14E+00 -1,56E-03 0,0E+00 130,73 366,48 

59 Ethylcyclopentane 
C7H14 

98,188 1,79E+05 
-

5,18E+02 2,33E+00 -1,68E-03 0,0E+00 134,71 301,82 

60 Cyclohexane 
C6H12 

84,161 
-

2,21E+05 3,12E+03 
-

9,42E+00 1,07E-02 0,0E+00 279,69 400 

61 Methylcyclohexane 
C7H14 

98,188 1,31E+05 
-

6,31E+01 8,13E-01 0 0,0E+00 146,58 320 

62 
1,1-
Dimethylcyclohexane 

C8H16 
112,215 1,35E+05 8,77E+00 8,12E-01 0 0,0E+00 239,66 392,7 

63 Ethylcyclohexane C8H16 112,215 1,32E+05 7,27E+01 6,47E-01 0 0,0E+00 161,84 404,95 

64 Cyclopentene 
C5H8 

68,119 1,25E+05 
-

3,50E+02 1,14E+00 0 0,0E+00 138,13 317,38 

65 1-Methylcyclopentene C6H10 82,145 5,33E+04 3,28E+02 0 0 0,0E+00 200 348,64 

66 Cyclohexene 
C6H10 

82,145 1,06E+05 
-

6,00E+01 6,80E-01 0 0,0E+00 169,67 356,12 

67 Benzene 
C6H6 

78,114 1,29E+05 
-

1,70E+02 6,48E-01 0 0,0E+00 278,68 353,24 

68 Toluene 
C7H8 

92,141 1,40E+05 
-

1,52E+02 6,95E-01 0 0,0E+00 178,18 500 

69 o-Xylene 
C8H10 

106,167 3,65E+04 1,02E+03 
-

2,63E+00 3,02E-03 0,0E+00 248 415 
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70 m-Xylene 
C8H10 

106,167 1,76E+05 
-

3,00E+02 1,09E+00 0 0,0E+00 225,3 360 

71 p-Xylene 
C8H10 

106,167 
-

3,55E+04 1,29E+03 
-

2,60E+00 2,43E-03 0,0E+00 286,41 600 

72 Ethylbenzene C8H10 106,167 1,33E+05 4,45E+01 3,96E-01 0 0,0E+00 178,15 409,35 

73 Propylbenzene 
C9H12 

120,194 2,35E+05 
-

8,00E+02 3 -3,17E-03 0,0E+00 173,59 370 

74 1,2,4-Trimethylbenzene 
C9H12 

120,194 1,79E+05 
-

1,28E+02 8,37E-01 0 0,0E+00 229,33 350 

75 Isopropylbenzene 
C9H12 

120,194 1,83E+05 
-

1,74E+02 9,12E-01 0 0,0E+00 177,14 500 

76 1,3,5-Trimethylbenzene C9H12 120,194 1,48E+05 1,97E+01 6,23E-01 0 0,0E+00 228,42 350 

77 p-Isopropyltoluene C10H14 134,221 1,46E+05 2,49E+02 1,87E-01 0 0,0E+00 205,25 450,28 

78 Naphthalene C10H8 128,174 2,98E+04 5,28E+02 0 0 0,0E+00 353,43 491,14 

79 Biphenyl C12H10 154,211 1,22E+05 4,29E+02 0 0 0,0E+00 342,2 533,37 

80 Styrene 
C8H8 

104,152 1,13E+05 2,90E+02 
-6,05E-

01 1,36E-03 0,0E+00 242,54 418,31 

81 m-Terphenyl C18H14 230,309 1,96E+05 5,94E+02 0 0 0,0E+00 360 650 

82 Methanol 
CH4O 

32,042 1,06E+05 
-

3,62E+02 9,38E-01 0 0,0E+00 175,47 400 

83 Ethanol 
C2H6O 

46,069 1,03E+05 
-

1,40E+02 
-3,03E-

02 2,04E-03 0,0E+00 159,05 390 

84 1-Propanol 
C3H8O 

60,096 1,59E+05 
-6,35E-

02 1,97E+00 0 0,0E+00 146,95 400 

85 1-Butanol 
C4H10O 

74,123 1,91E+05 
-

7,30E+02 2,30E+00 0 0,0E+00 184,51 390,81 

86 2-Butanol 
C4H10O 

74,123 2,07E+05 
-

1,02E+03 3,29E+00 0 0,0E+00 158,45 372,7 

87 2-Propanol 
C3H8O 

60,096 7,24E+05 
-

8,10E+03 3,67E+01 -6,64E-02 4,4E-05 185,28 480 

88 2-Methyl-2-propanol 
C4H10O 

74,123 
-

9,25E+05 7,89E+03 
-

1,77E+01 1,36E-02 0,0E+00 298,96 460 

89 1-Pentanol 
C5H12O 

88,15 2,01E+05 
-

6,51E+02 2,28E+00 0 0,0E+00 200,14 389,15 

90 2-Methyl-1-butanol C5H12O 88,15 8,29E+04 4,60E+02 #VALOR! 0 0,0E+00 250 401,85 

91 3-Methyl-1-butanol 
C5H12O 

88,15 
-

5,38E+04 8,83E+02 0 0 0,0E+00 295,52 350 

92 1-Hexanol 
C6H14O 

102,177 4,85E+05 
-

2,76E+03 6,56E+00 0 0,0E+00 228,55 320 

93 1-Heptanol 
C7H16O 

116,203 4,38E+05 
-

2,09E+03 5,21E+00 0 0,0E+00 239,15 370 

94 Cyclohexanol 
C6H12O 

100,161 
-

4,00E+04 8,53E+02 0 0 0,0E+00 296,6 434 

95 Ethylene glycol 
C2H602 

62,068 3,55E+04 4,37E+02 
-1,85E-

01 0 0,0E+00 260,15 493,15 

96 1,2-Propylene glycol C3H8O2 76,095 5,81E+04 4,45E+02 0 0 0,0E+00 213,15 460,75 

97 Phenol C6H6O 94,113 1,02E+05 3,18E+02 0 0 0,0E+00 314,06 425 

98 o-Cresol 
C7H8O 

108,14 
-

1,85E+05 3,15E+03 
-

8,04E+00 7,25E-03 0,0E+00 304,2 400 

99 m-Cresol 
C7H8O 

108,14 
-

2,47E+05 3,26E+03 
-

7,42E+00 6,05E-03 0,0E+00 285,39 400 

100 p-Cresol 
C7H8O 

108,14 2,60E+05 
-

1,11E+03 4,94E+00 -5,44E-03 0,0E+00 307,93 400 

101 Dimethyl ether 
C2H6O 

46,069 1,10E+05 
-

1,57E+02 5,19E-01 0 0,0E+00 131,65 250 

102 Methyl ethyl 
C3H8O 

60,096 1,30E+05 
-

3,32E+02 1,39E+00 0 0,0E+00 218,9 328,35 

103 Methyl-n-propyl ether 
C4H10O 

74,123 1,44E+05 
-

1,02E+02 5,81E-01 0 0,0E+00 133,97 312,2 

104 Methyl isopropyl 
C4H10O 

74,123 1,43E+05 
-

1,54E+02 7,26E-01 0 0,0E+00 127,93 310 
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105 Methyl-n-butyl ether 
C5H12O 

88,15 1,78E+05 
-

1,72E+02 7,44E-01 0 0,0E+00 157,48 343,35 

106 Methyl isobutyl C5H12O 88,15 5,14E+04 4,50E+02 0 0 0,0E+00 300 370 

107 Methyl tert-butyl 
C5H12O 

88,15 1,40E+05 
-

9,00E+00 5,63E-01 0 0,0E+00 164,55 328,35 

108 Diethyl ether 
C4H10O 

74,123 4,44E+04 1,30E+03 
-

5,50E+00 8,76E-03 0,0E+00 156,92 460 

109 Ethyl propyl 
C5H120 

88,15 1,04E+05 7,26E+02 
-

2,60E+00 4,10E-03 0,0E+00 145,65 320 

110 Ethyl isopropyl C5H12O 88,15 1,06E+05 2,92E+02 0 0 0,0E+00 298,15 326,15 

111 Methyl phenyl C7H8O 108,14 1,51E+05 9,35E+01 2,36E-01 0 0,0E+00 298,15 484,2 

112 Diphenyl ether C12H10O 170,211 1,34E+05 4,48E+02 0 0 0,0E+00 300,03 570 

113 Formaldehyde CH2O 30,026 6,19E+04 2,83E+01 0 0 0,0E+00 204 234 

114 Acetaldehyde 
C2H4O 

44,053 1,15E+05 
-

4,33E+02 1,43E+00 0 0,0E+00 150,15 294 

115 Propionaldehyde C3H6O 58,08 9,93E+04 1,16E+02 0 0 0,0E+00 200 328,75 

116 butyraldehyde 
C4H8O 

72,107 6,57E+04 1,33E+03 
-

7,16E+00 1,28E-02 0,0E+00 176,75 300 

117 Pentanal C5H10O 86,134 1,12E+05 2,58E+02 0 0 0,0E+00 200 376,15 

118 Hexanal C6H12O 100,161 1,18E+05 3,30E+02 0 0 0,0E+00 217,15 401,45 

119 Heptanal 
C7H14O 

114,161 2,22E+05 
-

1,05E+02 6,51E-01 0 0,0E+00 229,8 381,25 

120 Octanal C8H16O 114,188 1,31E+05 4,64E+02 0 0 0,0E+00 246 447,15 

121 Nonanal C9H18O 128,214 1,37E+05 5,31E+02 0 0 0,0E+00 255,15 468,15 

122 Decanal C10H20O 142,241 1,50E+05 5,87E+02 0 0 0,0E+00 267,15 488,15 

123 Acetone 
C3H6O 

156,268 1,36E+05 
-

1,77E+02 2,84E-01 6,89E-04 0,0E+00 178,45 329,44 

124 Methyl ethyl ketone 
C3H6O 

58,08 1,32E+05 2,01E+02 
-9,60E-

01 1,95E-03 0,0E+00 186,48 373,15 

125 2-Pentanone 
C5H10O 

72,107 1,95E+05 
-

2,64E+02 7,68E-01 0 0,0E+00 196,29 375,46 

126 
Methyl isopropyl 
Ketone 

C5H10O 
86,134 1,84E+05 

-
2,69E+02 8,61E-01 0 0,0E+00 181,15 367,55 

127 2-Hexanone 
C6H12O 

86,134 2,72E+05 
-

7,91E+02 2,58E+00 -2,00E-03 0,0E+00 220,87 382,62 

128 Methyl isobutyl Ketone C6H12 100,161 1,25E+05 3,04E+02 0 0 0,0E+00 298,15 390 

129 3-Pentanone 
C5H10O 

100,161 1,93E+05 
-

1,76E+02 5,67E-01 0 0,0E+00 234,18 375,14 

130 Ethyl isopropyl C6H12O 86,134 8,36E+04 3,99E+02 0 0 0,0E+00 298,15 425 

131 Diisopropyl ketone C7H14O 100,161 1,79E+05 2,84E+01 5,38E-01 0 0,0E+00 204,81 410 

132 Cyclohexanone C6H10O 114,188 1,10E+05 2,62E+02 0 0 0,0E+00 290 486,5 

133 Methyl phenyl C8H8O 98,145 7,27E+04 3,38E+02 3,56E-01 0 0,0E+00 298,2 532,12 

134 Formic acid CH2O2 120,151 7,81E+04 7,15E+01 0 0 0,0E+00 281,45 380 

135 Acetic acid 
C2H4O2 

46,026 1,40E+05 
-

3,21E+02 8,99E-01 0 0,0E+00 289,81 391,05 

136 Propionic acid 
C3H6O2 

60,053 2,14E+05 
-

7,03E+02 1,66E+00 0 0,0E+00 252,45 414,32 

137 Butyric acid 
C4H8O2 

74,079 2,38E+05 
-

7,46E+02 1,83E+00 0 0,0E+00 267,95 436,42 

138 Isobutyric acid 
C4H8O2 

88,106 1,28E+05 
-

6,54E+01 8,29E-01 0 0,0E+00 270 427,65 

139 Benzoic acid 
C7H602 

88,106 
-

5,48E+03 6,47E+02 0 0 0,0E+00 395,45 450 

140 Acetic anhydride C4H6O3 122,123 3,66E+04 5,11E+02 0 0 0,0E+00 250 350 

141 Methyl formate 
C2H4O2 

102,09 1,30E+05 
-

3,96E+02 1,21E+00 0 0,0E+00 174,15 12.195 

142 Methyl acetate C3H6O2 60,053 6,13E+04 2,71E+02 0 0 0,0E+00 253,4 373,4 

143 Methylpropionate C4H8O2 74,079 7,11E+04 3,36E+02 0 0 0,0E+00 300 390 

144 Methyl n-butyrate C5H10O2 102,133 1,03E+05 1,29E+02 6,25E-01 0 0,0E+00 277,25 415,87 
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145 Ethyl formate C3H6O2 74,079 8,00E+04 2,24E+02 0 0 0,0E+00 254,2 374,2 

146 Ethyl acetate 
C4H8O2 

88,106 2,26E+05 
-

6,25E+02 1,47E+00 0 0,0E+00 189,6 350,21 

147 Ethyl propionate C5H10O2 102,133 7,63E+04 4,00E+02 0 0 0,0E+00 298,15 410 

148 Ethyl butyrate C6H12O2 116,16 8,24E+04 4,22E+02 2,10E-01 0 0,0E+00 285,5 428,25 

149 Propyl formate C4H8O2 88,106 7,57E+04 3,26E+02 0 0 0,0E+00 298,15 398,15 

150 Propyl acetate C5H10O2 102,133 8,34E+04 3,84E+02 0 0 0,0E+00 274,7 404,7 

151 Butyl acetate C6H12O2 116,16 1,17E+05 3,52E+02 0 0 0,0E+00 289,58 429,58 

152 Methyl benzoate C8H8O2 136,15 1,20E+05 2,94E+02 0 0 0,0E+00 260,75 472,65 

153 Ethyl benzoate C9H10O2 150,177 1,25E+05 3,71E+02 0 0 0,0E+00 238,45 486,55 

154 Vinyl acetate 
C4H6O2 

86,09 1,36E+05 
-

1,06E+02 7,52E-01 0 0,0E+00 259,56 389,35 

155 Methylamine CH5N 31,057 9,25E+04 3,75E+01 0 0 0,0E+00 179,69 266,82 

156 Dimethylamine 
C2H7N 

45,084 
-

2,15E+05 3,79E+03 
-

1,38E+01 1,69E-02 0,0E+00 180,96 298,15 

157 Trimethylamine 
C3H9N 

59,111 1,36E+05 
-

2,88E+02 9,91E-01 0 0,0E+00 156,08 276,02 

158 Ethylamine C2H7N 45,084 1,22E+05 3,90E+01 0 0 0,0E+00 192,15 289,73 

159 Diethylamine C4H11N 73,138 1,01E+05 2,43E+02 0 0 0,0E+00 223,35 328,6 

160 Triethylamine C6H15N 101,192 1,11E+05 3,68E+02 0 0 0,0E+00 200 361,92 

161 Propylamine C3H9N 59,111 1,40E+05 7,80E+01 0 0 0,0E+00 188,36 340 

162 dipropylamine C6H15N 101,192 4,91E+04 5,62E+02 0 0 0,0E+00 277,9 407,9 

163 Isopropylamine 
C3H9N 

59,111 
-

3,25E+04 1,98E+03 
-

7,01E+00 8,69E-03 0,0E+00 177,95 320 

164 Diisopropylamine C6H15N 101,192 9,84E+04 4,29E+02 0 0 0,0E+00 275 357,05 

165 Ethylene oxide C2H4O 44,053 1,45E+05 
-

7,59E+02 2,83E+00 -3,06E-03 0,0E+00 160,65 283,85 

166 Furan 
C4H4O 

68,075 1,14E+05 
-

2,16E+02 7,27E-01 0 0,0E+00 187,55 304,5 

167 Thiophene 
C4H4S 

84,142 8,14E+04 1,30E+02 
-3,90E-

03 0 0,0E+00 234,94 357,31 

168 Formamide CH3NO 45,041 6,34E+04 1,51E+02 0 0 0,0E+00 292 493 

169 
N,N-Dimethyl-
formamide 

C3H7NO 
73,095 1,48E+05 

-
1,06E+02 3,84E-01 0 0,0E+00 273,82 466,44 

170 Acetamide C2H5NO 59,068 1,02E+05 1,29E+02 0 0 0,0E+00 354,15 571 

171 N-Methylacetamide C3H7NO 73,095 6,26E+04 2,43E+02 0 0 0,0E+00 359 538,5 

172 Acetonitrile 
C2H3N 

41,053 9,76E+04 
-

1,22E+02 3,41E-01 0 0,0E+00 229,32 354,75 

173 Propionitrile 
C3H5N 

55,079 1,18E+05 
-

1,21E+02 4,21E-01 0 0,0E+00 180,26 370,5 

174 Butyronitrile C4H7N 69,106 1,04E+05 1,74E+02 0 0 0,0E+00 161,25 390,75 

175 Benzonitrile C7H5N 103,123 7,69E+04 3,14E+02 0 0 0,0E+00 260,4 464,15 

176 Methyl mercaptan 
CH4S 

48,109 1,15E+05 
-

2,63E+02 6,04E-01 0 0,0E+00 150,18 298,15 

177 Ethyl mercaptan 
C2H6S 

62,136 1,35E+05 
-

2,34E+02 5,97E-01 0 0,0E+00 125,26 315,25 

178 Propyl mercaptan 
C3H8S 

76,163 1,67E+05 
-

3,19E+02 8,13E-01 0 0,0E+00 159,95 340,87 

179 Butyl mercaptan 
C4H10S 

90,189 2,32E+05 
-

8,04E+02 2,71E+00 -2,30E-03 0,0E+00 157,46 390 

180 butyl mercaptan 
C4H10S 

90,189 1,73E+05 
-

2,17E+02 7,09E-01 0 0,0E+00 128,31 361,64 

181 sec-Butyl mercapatan 
C4H10S 

90,189 1,98E+05 
-

4,92E+02 1,72E+00 -1,25E-03 0,0E+00 133,02 370 

182 Dimethyl sulfide 
C2H6S 

62,136 1,47E+05 
-

3,80E+02 1,20E+00 -8,48E-04 0,0E+00 174,88 310,48 

183 Methyl ethyl 
C3H8S 

76,163 1,61E+05 
-

2,89E+02 7,82E-01 0 0,0E+00 167,23 339,8 
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184 Diethyl sulfide 
C4H10S 

90,189 2,39E+05 
-

1,04E+03 4,06E+00 -4,47E-03 0,0E+00 181,95 322,08 

185 Fluoromethane 
CH3F 

34,033 7,47E+04 
-

1,32E+02 5,38E-01 0 0,0E+00 140 220 

186 Chloromethane 
CH3Cl 

50,488 9,69E+04 
-

2,08E+02 3,75E-01 4,88E-04 0,0E+00 175,43 373,15 

187 Chloroform 
CHCl3 

119,377 1,25E+05 
-

1,66E+02 4,32E-01 0 0,0E+00 233,15 366,48 

188 Carbon tetrachloride 
CCl4 

153,822 
-

7,53E+05 8,97E+03 
-

3,04E+01 3,45E-02 0,0E+00 250,33 388,71 

189 Bromomethane 
CH3Br 

94,939 1,30E+05 
-

5,97E+02 2,16E+00 -2,42E-03 0,0E+00 184,45 276,71 

190 Fluoroethane C2H5F 48,06 8,33E+04 6,55E+01 0 0 0,0E+00 200 281,48 

191 Chloroethane 
C2H5Cl 

64,514 1,28E+05 
-

3,45E+02 9,15E-01 0 0,0E+00 134,8 340 

192 Bromoethane 
C2H5Br 

108,966 9,44E+04 
-

1,09E+02 4,40E-01 0 0,0E+00 160 320 

193 1-Chloropropane C3H7Cl 78,541 9,63E+04 1,18E+02 0 0 0,0E+00 230 319,67 

194 2-Chloropropane C3H7Cl 78,541 6,94E+04 2,15E+02 0 0 0,0E+00 200 308,85 

195 1,1-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 7,00E+04 2,67E+02 0 0 0,0E+00 280 420 

196 1,2-Dichloropropane C3H6Cl2 112,986 1,11E+05 8,35E+00 4,72E-01 0 0,0E+00 286 429 

197 Vinyl chloride 
C2H3Cl 

62,499 
-

1,03E+04 3,23E+02 0 0 0,0E+00 200 400 

198 Fluorobenzene 
C6H5F 

96,104 
-

9,91E+05 1,17E+04 
-

4,07E+01 4,73E-02 0,0E+00 239,99 319,99 

199 Chlorobenzene 
C6H5Cl 

12,558 
-

1,31E+06 1,53E+04 
-

5,40E+01 6,35E-02 0,0E+00 227,95 360 

200 Bromobenzene 
C6H5Br 

157,01 1,22E+05 
-

9,45E+00 3,58E-01 0 0,0E+00 293,15 495,08 

201 Water 
H20 

18,015 2,76E+05 
-

2,09E+03 8,13E+00 -1,41E-02 9,4E-06 273,16 533,15 

Fonte: GREEN, Don W.; PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 th edition, McGraw-

hill, P 2008  
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Tabela AP.8 - Dados para o cálculo das propriedades do fluido externo (Água). 

TEMPERATURA PRESSÃO 
MASSA 

ESPECIFICA 
CAPACIDADE 
CALORIFICA 

CONDUTIVIDADE VISCOSIDADE BETA TENSÃO PRANDTS 
CALOR 

LATENTE 

K ATM KG/M3 KCAL/(KG.C) KCAL/(m.h.c) cp 1/c m3/h   kcal/kg 

273,15 1,000 999,8 1,0074 0,475 1,792 
7,0E-

23 0,472 13,67 597,3 

283,15 1,000 999,7 1,0013 0,497 1,308 
8,0E-

07 0,497 9,47 591,7 

293,15 1,000 998,2 0,9968 0,514 1,003 
2,1E-

05 0,515 7,01 586 

303,15 1,000 995,65 0,998 0,528 0,798 
3,3E-

05 0,531 5,43 580,4 

313,15 1,000 992,2 0,998 0,54 0,625 
3,9E-

05 0,545 4,34 574,7 

323,15 1,000 988 0,9985 0,551 0,546 
4,6E-

05 0,559 3,56 569 

333,15 1,000 983 0,9994 0,56 0,466 
5,2E-

05 0,57 2,99 563,2 

343,15 1,000 977,8 1,007 0,568 0,404 
3,0E-

05 0,58 2,56 557,3 

353,15 1,000 971,8 1,0023 0,575 0,355 
6,4E-

05 0,59 2,23 551,3 

363,15 1,000 965,3 1,0044 0,581 0,315 
7,0E-

05 0,599 1,96 545,2 

373,15 1,000 958,4 1,007 0,86 0,282 
7,5E-

05 0,607 1,75 539 

393,15 1,033 943,1 1,014 0,589 0,234 
8,6E-

05 0,616 1,45 526,1 

413,15 2,045 926,1 1,024 0,588 0,199 
9,8E-

05 0,62 1,25 512,3 

433,15 3,685 907,4 1,037 0,586 0,172 
1,1E-

04 0,23 1,09 497,4 

453,15 6,302 885,9 1,053 0,581 0,151 
1,2E-

04 0,622 0,98 481,3 

473,15 10,225 864,7 1,074 0,572 0,137 
1,4E-

04 0,616 0,92 463,5 

493,15 15,857 840,3 1,101 0,561 0,125 
1,6E-

04 0,606 0,88 443,7 

513,15 23,659 813,6 1,137 0,546 0,116 
1,9E-

04 0,59 0,87 421,7 

Fonte: http://bizuando.com/material-apoio/fenotrans3/TabelaB5-Agua_Gelo_Ar.pdf, data 
14/11/2017 às 14:21hs 
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Tabela AP.9 - Dados para o cálculo das propriedades do fluido externo (Ar). 

TEMPERATURA PRESSÃO 
MASSA 

ESPECIFICA 
CAPACIDADE 
CALORIFICA 

CONDUTIVIDADE VISCOSIDADE BETA TENSÃO PRANDTS 

K ATM KG/M3 KCAL/(KG.C) KCAL/(m.h.c) cp 1/c m3/h   

123,15 1,000 2,793 0,245 0,0100 8,63E-03 
8,2E-

03 
1,46E-

02 0,760 

173,15 1,000 1,980 0,241 0,0138 1,18E-02 
5,8E-

03 
2,89E-

02 0,740 

223,15 1,000 1,534 0,240 0,0175 1,47E-02 
4,5E-

03 
4,75E-

02 0,725 

273,15 1,000 1,293 0,240 0,0209 1,72E-02 
3,7E-

03 
6,73E-

02 0,715 

293,15 1,000 1,205 0,240 0,0221 1,81E-02 
3,4E-

03 
7,63E-

02 0,713 

313,15 1,000 1,127 0,240 0,0233 1,91E-02 
3,2E-

03 
8,60E-

02 0,711 

333,15 1,000 1,060 0,241 0,0245 2,00E-02 
3,0E-

03 
9,60E-

02 0,709 

353,15 1,000 1,000 0,241 0,0257 2,09E-02 
2,8E-

03 
1,07E-

01 0,708 

373,15 1,000 0,946 0,241 0,0270 2,18E-02 
2,6E-

03 
1,18E-

01 0,703 

393,15 1,000 0,898 0,242 0,0282 2,27E-02 
2,6E-

03 
1,30E-

01 0,700 

413,15 1,000 0,854 0,242 0,0295 2,35E-02 
2,4E-

03 
1,43E-

01 0,695 

433,15 1,000 0,815 0,243 0,0303 2,43E-02 
2,3E-

03 
1,55E-

01 0,690 

453,15 1,000 0,779 0,244 0,0320 2,52E-02 
2,2E-

03 
1,68E-

01 0,690 

473,15 1,000 0,746 0,245 0,0332 2,58E-02 
2,1E-

03 
1,62E-

01 0,685 

523,15 1,000 0,675 0,247 0,0362 2,78E-02 
1,9E-

03 
2,17E-

01 0,680 

573,15 1,000 0,616 0,250 0,0390 2,95E-02 
1,8E-

03 
2,53E-

01 0,680 

623,15 1,000 0,566 0,252 0,0417 3,12E-02 
1,6E-

03 
2,92E-

01 0,680 

673,15 1,000 0,524 0,255 0,0443 3,28E-02 
1,5E-

03 
3,31E-

01 0,680 

Fonte: http://bizuando.com/material-apoio/fenotrans3/TabelaB5-Agua_Gelo_Ar.pdf, data 
14/11/2017 às 14:21hs 
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Tabela AP.10 - Parâmetros para o cálculo da contribuição de grupos UNIFAC. 

Grupo subgrupo k Rk Qk 

Alcano 

1 CH3 1 0,9011 0,8480 

1 CH2 2 0,6744 0,5400 

1 CH 3 0,4469 0,2280 

1 C 4 0,2195 0,0000 

Alqueno 

2 CH2=CH 5 1,3454 1,1760 
2 CH=CH 6 1,1167 0,8670 
2 CH2=C 7 1,1173 0,9880 
2 CH=C 8 0,8886 0,6760 

2 C=C 7 0,6605 0,4850 

Aromatico 

3 ACH 9 0,5313 0,4000 

3 AC 10 0,3652 0,1200 

4 ACCH3 11 1,2663 0,9680 

4 ACCH2 12 1,0396 0,6600 

4 ACCH 13 0,8121 0,3480 

Alcohol 

5 OH 14 1,0000 1,2000 

6 CH3OH 15 1,4311 1,4320 

7 H2O 16 0,9200 1,4000 

8 ACOH 17 0,8952 0,6800 

Cetona 
9 CH3CO 18 1,6724 1,4880 
9 CH2CO 19 1,4457 1,1800 

Aldehido 10 CHO 20 0,9980 0,9480 

Ester 
11 CH3COO 21 1,9031 1,7280 
11 CH2COO 22 1,6764 1,4200 
12 HCOO 23 1,2420 1,1880 

Ether 

13 CH3O 24 1,1450 1,0880 

13 CH2O 25 0,9183 0,7800 
13 CH-O 26 0,6908 0,4680 

13 FCH2O 27 0,9183 1,1000 

Amine, 1st 

14 CH3NH2 28 1,5959 1,5440 
14 CH2NH2 29 1,3692 1,2360 

14 CHNH2 30 1,1417 0,9240 

Amine, 2nd 
15 CH3NH 31 1,4337 1,2440 

15 CH2NH 32 1,2070 0,9360 
15 CHNH 33 0,9795 0,6240 

Amine, 3rd 
16 CH3N 34 1,1865 0,9400 
16 CH2N 35 0,9597 0,6320 

Aniline 17 ACNH2 36 1,0600 0,8160 

Pyridine 
18 C5H5N 37 2,9993 2,1130 
18 C5H4N 38 2,8332 1,8330 
18 C5H3N 39 2,6670 1,5530 

Nitrile 
19 CH3CN 40 1,8701 1,7240 

19 CH2CN 41 1,6434 1,4160 

Acid 
20 COOH 42 1,3013 1,2240 
20 HCOOH 43 1,5280 1,5320 

Chloride 
21 CH2Cl 44 1,4654 1,2640 

21 CHCl 45 1,2380 0,9520 
21 CCl 46 1,0060 0,7240 

Dichloride 
22 CH2Cl2 47 2,2564 1,9880 

22 CHCl2 48 2,0606 1,6840 
22 CCl2 49 1,8016 1,4480 

Other Chloride 

23 CHCl3 50 2,8700 2,4100 

23 CCl3 51 2,6401 2,1840 
24 CCl4 52 3,3900 2,9100 
25 ACCl 53 1,1562 0,8440 

Nitro 
26 CH3NO2 54 2,0086 1,8680 

26 CH2NO2 55 1,7818 1,5600 



Apêndice 

Érika Cristina Lourenço de Oliveira                            Tese de Doutorado - PPGEq/UFRN     Fevereirro/2018            243 

Grupo subgrupo k Rk Qk 

Nitro 
26 CHNO2 56 1,5544 1,2480 

27 ACNO2 57 1,4199 1,1040 
Disulfide 28 CS2 58 2,5070 1,6500 

Thiol 
29 CH3SH 59 1,8770 1,6760 

29 CH2SH 60 1,6510 1,3680 

Furfural 30 furfural 61 3,1680 2,4810 
Ethanediol 31 (CH2OH)2 62 2,4088 2,2480 

iodo 32 I 63 1,2640 0,9920 

bromo 33 Br 64 0,9492 0,8320 

alkyne 
34 CH=-C 65 1,2929 1,0880 
34 C=-C 66 1,0613 0,7840 

Dimetilsulfoxyde 35 DMSO 67 2,8266 2,4720 

Acrylonitrile 36 ACRY 68 2,3144 2,0520 

Trichloroethylene 37 Cl-(C=C) 69 0,7910 0,7240 

Fluorobenzene 38 ACF 71 0,6948 0,5240 

Formamide 
39 DMF-1 72 3,0856 2,7360 

39 DMF-2 73 2,6322 2,1200 

Fluorides 

40 CF3 74 1,4060 1,3800 
40 CF2 75 1,0105 0,9200 

40 CF 76 0,6150 0,4600 

Flexy Ester 41 COO 77 1,3800 1,2000 

Silane 

42 SiH3 78 1,6035 1,2630 
42 SiH2 79 1,4443 1,0060 
42 SiH 80 1,2851 0,7490 

42 Si 81 1,0470 0,4100 

Siloxane 

43 SiH2O 82 1,4838 1,0620 
43 SiHO 83 1,3030 0,7640 

43 SiO 84 1,1044 0,4660 

Methylpyrrolidone 44 NMP 85 3,9810 3,2000 

Chlorofluorocarbons 

45 CCl3F 86 3,0356 2,6440 
45 CCl2F 87 2,2287 1,9160 
45 HCCl2F 88 2,4060 2,1160 

45 HCClF 89 1,6493 1,4160 

45 CClF2 90 1,8174 1,6480 

45 HCClF2 91 1,9670 1,8280 

45 CClF3 92 2,1721 2,1000 

45 CCl2F2 93 2,6243 2,3760 

Amides 

46 CONH2 94 1,4515 1,2480 

46 CONHCH3 95 2,1905 1,7960 

46 CONHCH2 96 1,9637 1,4880 
46 CON(CH3)2 97 2,8589 2,4280 

46 CONCH3CH2 98 2,6322 2,1200 

46 CON(CH2)2 99 2,4054 1,8120 

Glycol Ethers 
47 C2H5O2 100 2,1226 1,9040 
47 C2H4O2 101 1,8952 1,5920 

Sulfides 

48 CH3S 102 1,6130 1,3680 
48 CH2S 103 1,3863 1,0600 

48 CHS 104 1,1589 0,7480 

49 Morpholine 105 3,4740 2,7960 

50 C4H4S 106 2,8569 2,1400 
50 C4H3S 107 2,6908 1,8600 

50 C4H2S 108 2,5247 1,5800 

Fonte:http://www.aim.env.uea.ac.uk/aim/info/UNIFACgroups.html, data 31/10/2017 às 16:10hs 
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Tabela- AP.11 - Parâmetros de interação de energia (aij) do modelo UNIFAC. 

i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

1 1 0.0000 1 7 1318.0 1 16 206.60 11 25 442.40 1 39 485.30 

2 1 -35.360 2 7 270.60 2 16 61.110 12 25 24.280 2 39 -70.450 

3 1 -11.120 3 7 903.80 3 16 90.490 13 25 134.80 3 39 245.60 

4 1 -69.700 4 7 5695.0 4 16 23.500 14 25 30.050 4 39 5629.0 

5 1 156.40 5 7 353.50 5 16 -323.00 15 25 -18.930 5 39 -143.90 

6 1 16.510 6 7 -181.00 6 16 53.900 16 25 -181.90 6 39 -172.40 

7 1 300.00 7 7 0.0000 7 16 304.00 17 25 617.50 7 39 319.00 

8 1 275.80 8 7 -601.80 9 16 -169.00 18 25 -2.17 9 39 -61.700 

9 1 26.76 9 7 472.50 11 16 -196.70 19 25 -46.240 10 39 -268.80 

10 1 505.70 10 7 480.80 13 16 5422.3 20 25 -79.080 11 39 85.330 

11 1 114.80 11 7 200.80 14 16 -41.110 21 25 153.00 12 39 308.90 

12 1 329.30 12 7 124.63 15 16 -189.20 22 25 223.10 13 39 254.80 

13 1 83.360 13 7 -314.70 16 16 0.0000 23 25 192.10 14 39 -164.00 

14 1 -30.480 14 7 -330.48 17 16 -24.46 24 25 -75.970 15 39 -255.22 

15 1 65.330 15 7 -448.20 19 16 -446.86 25 25 0.0000 16 39 22.050 

16 1 -83.980 16 7 -598.80 21 16 151.38 26 25 132.90 17 39 -334.40 

17 1 1139.0 17 7 -341.60 22 16 -141.40 27 25 -123.10 19 39 -151.50 

18 1 -101.60 18 7 -332.90 23 16 -293.70 33 25 -185.30 20 39 -228.00 

19 1 24.820 19 7 242.80 24 16 316.90 35 25 -334.12 21 39 6.57 

20 1 315.30 20 7 -66.170 25 16 2951.0 39 25 -374.16 22 39 -160.28 

21 1 91.460 21 7 698.20 35 16 -257.2 40 25 33.95 24 39 498.60 

22 1 34.010 22 7 708.70 38 16 116.50 41 25 1107.0 25 39 5143.14 

23 1 36.700 23 7 826.76 39 16 -185.20 44 25 161.50 26 39 -223.10 

24 1 -78.450 24 7 1201.0 1 17 920.70 47 25 70.820 29 39 78.920 

25 1 106.80 25 7 -274.50 2 17 749.30 1 26 661.50 31 39 302.20 

26 1 -32.690 26 7 417.90 3 17 648.20 2 26 357.50 33 39 336.25 

27 1 5541.0 27 7 360.70 4 17 664.20 3 26 168.00 34 39 -119.80 

28 1 -52.650 28 7 1081.0 5 17 -52.390 4 26 3629.0 35 39 -97.710 

29 1 -74.810 30 7 23.480 6 17 489.70 5 26 256.50 36 39 -88.040 

30 1 -25.310 31 7 -137.40 7 17 459.00 6 26 75.140 37 39 255.00 

31 1 140.00 33 7 79.18 8 17 -305.50 7 26 220.60 38 39 -110.65 

32 1 128.00 35 7 -240.00 9 17 6201.0 9 26 137.50 39 39 0.0000 

33 1 -31.520 36 7 386.60 11 17 475.50 11 26 -81.130 40 39 55.800 

34 1 -72.880 39 7 -287.10 13 17 -46.39 13 26 95.180 41 39 -28.650 

35 1 50.490 41 7 284.40 14 17 -200.70 19 26 -0.5150 1 40 -28.590 

36 1 -165.90 42 7 180.20 15 17 138.54 21 26 32.730 2 40 449.40 

37 1 47.410 44 7 832.20 16 17 287.43 22 26 108.90 3 40 22.670 

38 1 -51.320 46 7 -509.30 17 17 0.0000 24 26 490.90 4 40 -245.39 

39 1 -31.950 47 7 -205.70 18 17 117.40 25 26 132.70 13 40 -172.51 

40 1 147.30 49 7 -384.30 19 17 777.40 26 26 0.0000 25 40 309.58 

41 1 529.00 52 7 627.39 20 17 493.80 27 26 -85.120 38 40 -117.20 

42 1 -34.360 1 8 1333.0 21 17 429.70 28 26 277.80 39 40 -55.790 

43 1 110.20 2 8 526.10 22 17 140.80 31 26 481.30 40 40 0.0000 
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

44 1 13.890 3 8 1329.0 24 17 898.20 32 26 64.280 45 40 -32.170 

45 1 30.740 4 8 884.90 25 17 334.90 33 26 125.30 1 41 387.10 

46 1 27.970 5 8 -259.70 27 17 134.90 34 26 174.40 2 41 48.330 

47 1 -11.920 6 8 -101.70 31 17 192.30 37 26 379.40 3 41 103.50 

48 1 39.930 7 8 324.50 39 17 343.70 39 26 223.60 4 41 69.260 

49 1 -23.610 8 8 0.0000 41 17 -22.100 41 26 -124.70 5 41 190.30 

50 1 -84.790 9 8 -133.1 1 18 287.77 45 26 844.00 6 41 165.70 

52 1 245.21 10 8 -155.60 2 18 280.50 50 26 176.30 7 41 -197.50 

1 2 86.020 11 8 -36.720 3 18 -44.490 1 27 543.00 8 41 -494.20 

2 2 0.0000 12 8 -234.25 4 18 52.800 3 27 194.90 9 41 -18.800 

3 2 34.460 13 8 -178.5 5 18 170.00 4 27 4448.0 10 41 -275.50 

4 2 -113.60 14 8 -870.8 6 18 580.50 5 27 157.10 11 41 560.20 

5 2 457.00 17 8 -253.10 7 18 459.00 6 27 457.88 12 41 -70.240 

6 2 -12.520 18 8 -341.60 8 18 -305.50 7 27 399.50 13 41 417.00 

7 2 496.10 20 8 -11.000 9 18 73.410 8 27 -413.48 15 41 -38.770 

8 2 217.50 22 8 1633.5 11 18 -0.13 9 27 548.50 17 41 -89.420 

9 2 42.920 24 8 10000 12 18 -233.40 13 27 155.11 19 41 120.30 

10 2 56.300 25 8 622.30 13 18 213.20 17 27 -139.30 20 41 -337.00 

11 2 132.10 27 8 815.12 15 18 431.49 18 27 2845.0 21 41 63.670 

12 2 110.40 28 8 1421.0 17 18 89.700 21 27 86.200 22 41 -96.870 

13 2 26.510 31 8 838.40 18 18 0.0000 24 27 534.70 23 41 255.80 

14 2 11.630 41 8 -167.30 19 18 134.30 25 27 2213.0 24 41 256.50 

15 2 -28.700 44 8 -234.70 20 18 -313.50 26 27 533.20 25 41 -145.10 

16 2 -25.380 50 8 810.50 22 18 587.30 27 27 0.0000 26 41 248.40 

17 2 2000.0 1 9 476.40 23 18 18.980 32 27 2448.0 28 41 469.80 

18 2 -47.630 2 9 182.60 24 18 368.50 33 27 4288.0 30 41 43.370 

19 2 -40.620 3 9 25.770 25 18 20.18 1 28 153.60 31 41 347.80 

20 2 1264.0 4 9 -52.100 27 18 2475.0 2 28 76.302 32 41 68.550 

21 2 40.250 5 9 84.000 33 18 -42.710 3 28 52.070 33 41 -195.10 

22 2 -23.500 6 9 23.390 37 18 281.60 4 28 -94.510 35 41 153.70 

23 2 51.060 7 9 -195.40 38 18 159.80 5 28 488.90 36 41 423.40 

24 2 160.90 8 9 -356.10 50 18 221.40 6 28 -31.090 37 41 730.80 

25 2 70.320 9 9 0.0000 1 19 597.00 7 28 887.10 39 41 72.310 

26 2 -19.960 10 9 128.00 2 19 336.90 8 28 8484.0 41 41 0.0000 

28 2 16.620 11 9 372.20 3 19 212.50 9 28 216.10 47 41 101.2 

30 2 82.640 12 9 385.40 4 19 6096.0 11 28 183.00 1 42 -450.40 

33 2 174.60 13 9 191.10 5 19 67.120 13 28 140.90 3 42 -432.30 

34 2 41.380 15 9 394.60 6 19 53.280 19 28 230.90 4 42 683.30 

35 2 64.070 16 9 225.30 7 19 112.60 21 28 450.10 5 42 -817.70 

36 2 573.00 17 9 -450.30 9 19 481.70 23 28 116.60 7 42 -363.80 

37 2 124.20 18 9 29.100 10 19 -106.4 24 28 132.20 9 42 -588.90 

38 2 -131.70 19 9 -287.50 11 19 494.60 26 28 320.20 13 42 1338.0 

39 2 249.00 20 9 -297.80 12 19 -47.250 28 28 0.0000 14 42 -664.40 

40 2 62.400 21 9 286.30 13 19 -18.510 32 28 -27.450 15 42 448.10 

41 2 1397.0 22 9 82.860 14 19 358.90 37 28 167.90 20 42 169.30 
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

44 2 -16.110 23 9 552.10 15 19 147.10 41 28 885.50 42 42 0.0000 

46 2 97.550 24 9 372.00 16 19 1255.10 1 29 184.40 43 42 745.30 

47 2 132.40 25 9 518.40 17 19 -281.60 3 29 -10.430 1 43 252.70 

48 2 543.60 26 9 -142.60 18 19 -169.70 4 29 393.60 3 43 238.90 

49 2 161.10 27 9 -101.50 19 19 0.0000 5 29 147.50 4 43 355.50 

52 2 384.45 28 9 303.70 20 19 92.07 6 29 17.500 5 43 202.70 

1 3 61.130 29 9 160.60 21 19 54.320 9 29 -46.280 14 43 275.90 

2 3 38.810 30 9 317.50 22 19 258.60 12 29 103.90 15 43 -1327.0 

3 3 0.0000 31 9 135.40 23 19 74.040 13 29 -85.380 20 43 127.20 

4 3 -146.80 32 9 138.00 24 19 492.00 14 29 -70.140 24 43 233.10 

5 3 89.600 33 9 -142.60 25 19 363.50 19 29 0.46040 42 43 -2166.0 

6 3 -50.000 34 9 443.60 26 19 0.28270 21 29 59.020 43 43 0.0000 

7 3 362.30 35 9 110.40 28 19 335.70 29 29 0.0000 1 44 220.30 

8 3 25.340 36 9 114.55 29 19 161.00 35 29 85.700 2 44 86.460 

9 3 140.10 37 9 -40.900 31 19 169.60 39 29 -71.000 3 44 30.040 

10 3 23.390 39 9 97.040 33 19 136.90 44 29 -274.10 4 44 46.380 

11 3 85.840 41 9 123.40 34 19 329.10 48 29 69.710 5 44 -504.20 

12 3 18.12 42 9 992.40 36 19 -42.310 1 30 354.55 7 44 -452.20 

13 3 52.130 47 9 156.40 37 19 335.20 2 30 262.90 8 44 -659.00 

14 3 -44.850 50 9 278.80 39 19 150.60 3 30 -64.690 23 44 -35.680 

15 3 -22.310 1 10 677.00 41 19 -61.600 4 30 48.490 25 44 -209.7 

16 3 -223.90 2 10 448.80 47 19 119.20 5 30 -120.50 29 44 1004.0 

17 3 247.50 3 10 347.30 1 20 663.50 6 30 -61.76 31 44 -262.00 

18 3 31.870 4 10 586.60 2 20 318.90 7 30 188.00 38 44 26.350 

19 3 -22.970 5 10 -203.60 3 20 537.40 9 30 -163.70 44 44 0.0000 

20 3 62.320 6 10 306.40 4 20 872.30 11 30 202.30 1 45 -58.690 

21 3 46.800 7 10 -116.00 5 20 199.00 13 30 170.10 3 45 -88.110 

22 3 121.30 8 10 -271.10 6 20 -202.00 20 30 -208.90 5 45 72.960 

23 3 288.50 9 10 -37.360 7 20 -14.090 21 30 65.56 6 45 -52.100 

24 3 -47.000 10 10 0.0000 8 20 408.90 22 30 149.56 26 45 -218.90 

25 3 -97.270 11 10 185.10 9 20 669.40 23 30 -64.380 40 45 111.80 

26 3 10.380 12 10 -236.50 10 20 497.50 24 30 546.70 45 45 0.0000 

27 3 1824.0 13 10 -78.380 11 20 660.20 30 30 0.0000 1 46 390.90 

28 3 21.500 19 10 224.66 12 20 -268.10 37 30 82.640 2 46 200.20 

29 3 28.410 20 10 -165.50 13 20 664.60 41 30 -64.280 5 46 -382.70 

30 3 157.30 21 10 -47.510 17 20 -396.00 1 31 3025.0 7 46 835.60 

31 3 221.40 22 10 190.60 18 20 -153.70 3 31 210.40 20 46 -322.30 

32 3 58.680 23 10 242.80 19 20 205.27 4 31 4975.0 46 46 0.0000 

33 3 -154.20 32 10 245.90 20 20 0.0000 5 31 -318.90 1 47 553.30 

34 3 -101.12 34 10 -55.87 21 20 519.10 6 31 -119.20 2 47 268.10 

35 3 -25.040 36 10 354.00 22 20 543.30 7 31 12.720 3 47 333.30 

36 3 -123.60 37 10 183.80 23 20 504.20 8 31 -687.10 4 47 421.90 

37 3 395.80 39 10 13.890 24 20 631.00 9 31 71.46 5 47 -248.30 

38 3 -237.20 41 10 577.50 25 20 993.40 11 31 -101.70 7 47 139.60 

39 3 -133.90 1 11 232.10 30 20 570.60 13 31 -20.110 9 47 37.540 
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

40 3 140.60 2 11 37.850 32 20 616.60 15 31 939.07 11 47 151.80 

41 3 317.60 3 11 59.940 33 20 5256.0 17 31 0.10040 19 47 16.230 

42 3 787.90 4 11 5688.0 35 20 -180.20 19 31 177.50 22 47 361.10 

43 3 234.40 5 11 101.10 37 20 898.20 26 31 139.80 24 47 423.10 

44 3 -23.880 6 11 -10.720 39 20 -97.770 31 31 0.0000 25 47 434.10 

45 3 167.90 7 11 72.870 41 20 1179.0 35 31 535.80 31 47 -353.50 

47 3 -86.880 8 11 -449.40 42 20 2450.0 39 31 -191.70 47 47 0.0000 

49 3 142.90 9 11 -213.70 43 20 2496.0 41 31 -264.30 1 48 187.00 

50 3 23.930 10 11 -110.30 46 20 -70.250 44 31 262.00 2 48 -617.00 

52 3 47.05 11 11 0.0000 1 21 35.930 47 31 515.80 6 48 37.630 

1 4 76.500 12 11 1167.0 2 21 -36.870 1 32 335.80 23 48 565.90 

2 4 74.150 13 11 461.30 3 21 -18.810 3 32 113.30 24 48 63.950 

3 4 167.00 15 11 136.00 4 21 -114.10 4 32 259.00 29 48 -18.270 

4 4 0.0000 16 11 2889.0 5 21 75.620 5 32 313.50 37 48 2429.0 

5 4 25.820 17 11 -294.80 6 21 -38.320 6 32 212.10 48 48 0.0000 

6 4 -44.500 18 11 8.87 7 21 325.40 9 32 53.590 1 49 216.10 

7 4 377.60 19 11 -266.60 9 21 -191.70 10 32 117.00 2 49 62.560 

8 4 244.20 20 11 -256.30 10 21 751.90 11 32 148.30 3 49 -59.580 

9 4 365.80 21 11 35.380 11 21 -34.740 13 32 -149.50 4 49 -203.60 

10 4 106.00 22 11 -132.90 13 21 301.10 20 32 228.40 5 49 104.70 

11 4 -170.00 23 11 176.50 14 21 -82.920 21 32 2.22 6 49 -59.400 

12 4 428.00 24 11 129.50 16 21 -182.91 22 32 177.60 7 49 407.90 

13 4 65.690 25 11 -171.1 17 21 287.00 23 32 86.400 49 49 0.0000 

14 4 296.40 26 11 129.3 19 21 49.330 24 32 247.80 1 50 92.990 

15 4 223.00 28 11 243.80 20 21 13.410 26 32 304.30 3 50 -39.160 

16 4 109.90 30 11 -146.30 21 21 0.0000 27 32 2990.0 4 50 184.90 

17 4 762.80 31 11 152.00 22 21 -84.530 28 32 292.70 5 50 57.650 

18 4 49.800 32 11 21.920 23 21 -157.10 32 32 0.0000 6 50 -46.010 

19 4 -138.40 33 11 24.370 24 21 11.800 33 32 37.10 8 50 1005.0 

20 4 89.860 34 11 -111.45 25 21 -129.70 41 32 288.10 9 50 -162.60 

21 4 122.90 35 11 41.570 26 21 113.00 1 33 479.50 18 50 -136.60 

22 4 140.80 36 11 175.50 27 21 1971.0 2 33 183.80 24 50 108.50 

23 4 69.900 37 11 611.30 28 21 -73.090 3 33 261.30 26 50 -45.650 

24 4 134.70 39 11 -82.120 29 21 -27.940 4 33 210.00 1 52 808.59 

25 4 402.50 41 11 -234.90 30 21 -39.46 5 33 202.10 2 52 200.94 

26 4 -97.050 47 11 -34.440 32 21 179.25 6 33 106.30 3 52 360.82 

27 4 -127.80 1 12 507.00 33 21 -262.30 7 33 777.10 4 52 233.51 

28 4 40.680 2 12 333.50 37 21 383.20 9 33 245.20 5 52 215.81 

29 4 19.560 3 12 287.10 39 21 -55.21 11 33 18.880 6 52 150.02 

30 4 128.80 4 12 197.80 41 21 182.20 12 33 298.13 7 52 -255.63 

31 4 150.60 5 12 267.80 1 22 53.760 13 33 -202.30 24 52 585.19 

32 4 26.410 6 12 179.70 2 22 58.550 18 33 -60.780 56 1 -20.31 

33 4 1112.0 7 12 233.87 3 22 -144.40 19 33 -62.170 56 3 -106.7 

34 4 614.52 8 12 -32.52 4 22 -111.00 20 33 -95.000 56 4 568.47 

35 4 -143.20 9 12 -190.40 5 22 65.280 21 33 344.40 56 5 284.28 
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

36 4 397.40 10 12 766.00 6 22 -102.50 22 33 315.90 56 7 401.20 

37 4 419.10 11 12 -241.80 7 22 370.40 23 33 168.80 56 9 106.21 

38 4 -157.30 12 12 0.0000 8 22 517.27 24 33 146.60 56 24 -108.37 

39 4 -240.20 13 12 457.30 9 22 -130.30 25 33 593.40 56 25 5.76 

40 4 839.83 18 12 554.40 10 22 67.520 26 33 10.170 56 27 -272.01 

41 4 615.80 19 12 99.370 11 22 108.90 27 33 -124.00 56 38 107.84 

42 4 191.60 20 12 193.90 12 22 31.00 32 33 6.37 56 39 -33.93 

43 4 221.80 22 12 80.99 13 22 137.80 33 33 0.0000 1 56 153.72 

44 4 62.140 23 12 235.60 16 22 -73.850 35 33 -111.20 3 56 174.35 

47 4 -19.450 24 12 351.90 17 22 -111.0 37 33 322.42 4 56 -280.90 

49 4 274.10 25 12 383.30 18 22 -351.60 39 33 -176.26 5 56 147.97 

50 4 28.450 29 12 201.50 19 22 -152.70 41 33 627.70 7 56 580.28 

52 4 347.13 33 12 -92.26 20 22 -44.700 1 34 298.90 9 56 179.74 

1 5 986.50 37 12 134.50 21 22 108.30 2 34 31.140 24 56 127.16 

2 5 524.10 39 12 -116.70 22 22 0.0000 3 34 154.26 25 56 8.48 

3 5 636.10 41 12 65.370 23 22 0.0000 4 34 -152.55 27 56 1742.53 

4 5 803.20 1 13 251.50 24 22 17.970 5 34 727.80 38 56 117.59 

5 5 0.0000 2 13 214.50 25 22 -83.090 6 34 -119.10 39 56 39.84 

6 5 249.10 3 13 32.140 26 22 -96.390 9 34 -246.60 53 1 21.49 

7 5 -229.10 4 13 213.10 30 22 -116.21 10 34 2.21 53 2 -2.80 

8 5 -451.60 5 13 28.060 32 22 -40.820 11 34 71.48 53 3 344.42 

9 5 164.50 6 13 -128.60 33 22 -174.50 13 34 -156.57 53 4 510.32 

10 5 529.00 7 13 540.50 35 22 -215.00 19 34 -203.00 53 5 244.67 

11 5 245.40 8 13 -162.9 37 22 301.90 26 34 -27.700 53 6 163.76 

12 5 139.40 9 13 -103.60 39 22 397.24 34 34 0.0000 53 7 833.21 

13 5 237.70 10 13 304.10 41 22 305.40 37 34 631.50 53 9 569.18 

14 5 -242.80 11 13 -235.70 47 22 -194.70 39 34 66.990 53 10 -1.25 

15 5 -150.00 12 13 -234.0 1 23 24.900 1 35 526.50 53 11 -38.40 

16 5 28.600 13 13 0.0000 2 23 -13.990 2 35 179.00 53 12 69.70 

17 5 -17.400 14 13 222.10 3 23 -231.90 3 35 169.90 53 13 -375.60 

18 5 -132.30 15 13 -56.080 4 23 -80.250 4 35 4284.0 53 20 600.78 

19 5 185.40 16 13 -194.10 5 23 -98.120 5 35 -202.10 53 21 291.10 

20 5 -151.00 17 13 285.36 6 23 -139.40 6 35 -399.30 53 23 -286.26 

21 5 562.20 18 13 -156.10 7 23 353.70 7 35 -139.00 53 24 -52.93 

22 5 527.60 19 13 38.810 9 23 -354.60 9 35 -44.580 53 37 177.12 

23 5 742.10 20 13 -338.50 10 23 -483.70 11 35 52.080 1 53 408.30 

24 5 856.30 21 13 225.40 11 23 -209.70 13 35 128.80 2 53 219.9 

25 5 325.70 22 13 -197.70 12 23 -126.20 14 35 874.19 3 53 171.49 

26 5 261.60 23 13 -20.930 13 23 -154.30 16 35 243.10 4 53 -184.68 

27 5 561.60 24 13 113.90 16 23 -352.90 20 35 -463.60 5 53 6.39 

28 5 609.80 25 13 -25.150 18 23 -114.70 22 35 215.00 6 53 98.2 

29 5 461.60 26 13 -94.490 19 23 -15.620 23 35 363.70 7 53 -144.77 

30 5 521.60 27 13 220.66 20 23 39.630 24 35 337.70 9 53 -288.94 

31 5 267.60 28 13 112.40 21 23 249.20 25 35 1337.37 10 53 79.71 

32 5 501.30 29 13 63.710 22 23 0.0000 29 35 31.660 11 53 36.34 
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

33 5 524.90 30 13 -87.310 23 23 0.0000 31 35 -417.20 12 53 -77.96 

34 5 68.950 31 13 92.070 24 23 51.900 33 35 32.900 13 53 567.00 

35 5 -25.870 32 13 476.60 25 23 -0.22660 35 35 0.0000 20 53 12.55 

36 5 389.30 33 13 736.40 28 23 -26.060 39 35 136.60 21 53 -127.9 

37 5 738.90 34 13 173.77 30 23 48.480 41 35 -29.340 23 53 165.67 

38 5 649.70 35 13 -93.510 32 23 21.760 1 36 689.00 24 53 291.87 

39 5 64.160 37 13 -217.90 33 23 -46.800 2 36 -52.870 37 53 -127.06 

41 5 88.630 38 13 167.10 35 23 -343.60 3 36 383.90 54 1 272.82 

42 5 1913.0 39 13 -158.20 37 23 -149.80 4 36 -119.20 54 2 569.71 

43 5 84.850 40 13 278.15 41 23 -193.00 5 36 74.270 54 3 165.18 

44 5 796.90 41 13 -247.80 44 23 -196.20 6 36 -52.240 54 4 369.89 

45 5 794.40 42 13 448.50 48 23 -363.10 7 36 160.80 54 9 -62.02 

46 5 394.80 1 14 391.50 1 24 104.30 9 36 -63.5 54 11 -229.01 

47 5 517.50 2 14 240.90 2 24 -109.70 10 36 -339.20 54 13 -196.59 

49 5 -61.200 3 14 161.70 3 24 30.000 11 36 -28.610 54 18 100.25 

50 5 682.50 4 14 19.020 4 24 -141.30 19 36 81.570 54 20 472.04 

52 5 72.19 5 14 83.020 5 24 143.10 24 36 369.50 54 24 196.73 

1 6 697.20 6 14 359.30 6 24 -44.760 36 36 0.0000 54 28 434.32 

2 6 787.60 7 14 48.890 7 24 497.50 37 36 837.20 54 32 313.14 

3 6 637.35 8 14 -832.97 8 24 1827.0 39 36 51.500 54 41 -244.59 

4 6 603.25 13 14 -78.360 9 24 -39.200 41 36 -53.910 1 54 718.01 

5 6 -137.10 14 14 0.0000 11 24 54.570 1 37 -41.890 2 54 -677.25 

6 6 0.0000 15 14 127.40 12 24 179.70 2 37 -66.460 3 54 272.33 

7 6 289.60 16 14 38.890 13 24 47.670 3 37 -259.10 4 54 9.63 

8 6 -265.20 17 14 -15.070 14 24 -99.810 4 37 -282.50 9 54 91.01 

9 6 108.70 19 14 -157.30 15 24 71.230 5 37 225.80 11 54 446.90 

10 6 -340.20 21 14 131.20 16 24 -262.00 6 37 33.470 13 54 102.21 

11 6 249.63 24 14 261.10 17 24 882.00 9 37 -34.570 18 54 98.82 

12 6 227.80 25 14 108.50 18 24 -205.30 10 37 172.40 20 54 -60.07 

13 6 238.40 29 14 106.70 19 24 -54.860 11 37 -275.20 24 54 532.73 

14 6 -481.70 35 14 -366.51 20 24 183.40 12 37 -11.400 28 54 684.78 

15 6 -370.30 39 14 49.700 21 24 62.420 13 37 240.20 32 54 190.81 

16 6 -406.80 42 14 961.80 22 24 56.330 18 37 160.70 41 54 -100.53 

17 6 -118.10 43 14 -125.20 23 24 -30.100 19 37 -55.770 55 3 920.49 

18 6 -378.20 1 15 255.70 24 24 0.0000 20 37 -11.160 55 4 305.77 

19 6 162.60 2 15 163.90 25 24 -248.40 21 37 -168.20 55 20 171.94 

20 6 339.80 3 15 122.80 26 24 -34.680 22 37 -91.800 3 55 22.06 

21 6 529.00 4 15 -49.290 27 24 514.60 23 37 111.20 4 55 795.38 

22 6 669.90 5 15 42.700 28 24 -60.710 24 37 187.10 20 55 88.09 

23 6 649.10 6 15 -20.980 30 24 -133.16 26 37 10.760    

24 6 709.60 7 15 168.00 32 24 48.490 28 37 -47.370    

25 6 612.80 9 15 -174.20 33 24 77.55 30 37 262.90    

26 6 252.60 11 15 -73.500 35 24 -58.430 33 37 -48.33    

27 6 511.29 13 15 251.50 36 24 -85.150 34 37 2073.0    

28 6 914.20 14 15 -107.20 37 24 -134.20 36 37 -208.80    
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) 

29 6 448.60 15 15 0.0000 38 24 -124.60 37 37 0.0000    

30 6 287.00 16 15 865.90 39 24 -186.70 39 37 -137.70    

31 6 240.80 17 15 64.30 41 24 335.70 41 37 -198.00    

32 6 431.30 18 15 -207.66 43 24 70.810 44 37 -66.310    

33 6 494.70 19 15 -108.50 47 24 31.630 48 37 148.90    

34 6 967.71 24 15 91.130 48 24 -11.300 1 38 125.80    

35 6 695.00 25 15 102.20 50 24 -79.340 2 38 359.30    

36 6 218.80 31 15 -213.74 52 24 75.04 3 38 389.30    

37 6 528.00 38 15 -198.80 1 25 11.440 4 38 101.40    

38 6 645.90 39 15 10.03 2 25 100.10 5 38 44.780    

39 6 172.20 41 15 284.50 3 25 187.00 6 38 -48.250    

41 6 171.00 42 15 1464.0 4 25 -211.00 13 38 -273.90    

45 6 762.70 43 15 1604.0 5 25 123.50 15 38 570.90    

48 6 420.00    6 25 -28.250 16 38 -196.30    

49 6 -89.240    7 25 133.90 18 38 -158.80    

50 6 597.80    8 25 6915.0 24 38 215.20    

52 6 265.75    9 25 -119.80 38 38 0.0000    

         3 
9 
3 8  50.06    

         4 
0 
3 8  185.6    

Fonte:http://www.aim.env.uea.ac.uk/aim/info/UNIFACgroups.html, data 31/10/2017 às 16:10hs 




