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PRECIPITAÇÃO DE ASFALTENOS USANDO A EQUAÇÃO DE ESTADO
CPA: ESTUDO DE DIFERENTES ARRANJOS ASSOCIATIVOS
Filipe Guimarães Teixeira
Setembro, 2015
Orientadores: Prof. Frederico Wanderley Tavares, D.Sc
Prof. Papa Matar Ndiaye, D.Sc.
Ao longo das últimas décadas observam-se investimentos crescentes em reservas
de óleo e gás que antes seriam tidas como tecnicamente e/ou economicamente inviáveis,
como por exemplo: off-shore em águas profundas, betume, óleo ultrapesado e xisto. Em
comum, essas reservas são constituídas de óleo pesado, que em geral apresenta fração
expressível de asfaltenos. Asfaltenos são a fração mais pesada e polar do petróleo,
englobando diversas macromoléculas distribuídas numa ampla faixa de pesos
moleculares. Os asfaltenos representam uma grave ameaça à garantia de escoamento
porque são suscetíveis de precipitar frente a variações de pressão, temperatura e
composição. A precipitação e posterior deposição dessa fração pode gerar problemas de
entupimento em toda a cadeia da Indústria do Petróleo, desde a produção ao refino. O
conhecimento atual sobre os asfaltenos é limitado e os mecanismos de precipitação e
deposição não são compreendidos completamente. Acredita-se que a auto-associação
constitui a principal causa da agregação e precipitação de asfaltenos. Entretanto, a
associação cruzada com outros componentes polares no petróleo, tais como aromáticos
e resinas, pode evitar a formação desses agregados, estabilizando os asfaltenos no óleo.
Logo, o emprego de equações de estado que contabilizem a associação molecular (como
por exemplo a CPA, cubic plus association) é decisivo para descrever o comportamento
de misturas contendo asfaltenos. No presente trabalho foi utilizada uma equação de
estado CPA para a modelagem da precipitação de asfaltenos em diferentes condições de
pressão e temperatura de óleos vivos. Os óleos vivos foram caracterizados em
componentes, pseudo-componentes, resinas e asfaltenos. Vale salientar que a equação
CPA, para misturas que não apresentem associação, recai numa equação cúbica
tradicional. A partir de rotinas de flash com estabilidade de fases usando CPA (RERI,
Reservoir Engineering Research Institute), foram implementados cálculos (códigos em
FORTRAN) de pressões de ponto de bolha e de limiares de precipitação de asfaltenos.
No intuito de melhorar a performance do modelo, foram sugeridos e implementadas
diversos modelos de associação no sistema. Os resultados mostram que a associação
entre moléculas de resina não é relevante e validaram a regra de combinação para os
parâmetros associativos cruzados entre asfaltenos e resinas. O modelo utilizado foi
capaz de prever o comportamento qualitativo da precipitação de asfaltenos, assim como
apresentou resultados quantitativos satisfatórios a nível de Engenharia para o cálculo da
pressão limiar de precipitação superior de asfaltenos e pressões de ponto de bolha da
mistura.
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Abstract of a Thesis presented to Curso de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos
Químicos e Bioquímicos - EQ/UFRJ as partial fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Science with emphasis on Petroleum and Natural Gas.

MODELING ASPHALTENE PRECIPITATION THROUGH CPA EQUATION:
STUDY OF DIFFERENT ASSOCIATIVE ARRANGEMENTS
Filipe Guimarães Teixeira
September, 2015
Supervisors: Prof. Frederico Wanderley Tavares, D.Sc.
Prof. Papa Matar Ndiaye, D.Sc.
Over the past decades, there has been increasing investments in oil and gas
reserves that were once regarded as technically and/or economically unviable, such as
deepwater, bitumen, extra heavy and shale. All these reserves are composed mainly of
heavy oil, which usually has a considerable fraction of asphaltenes. Asphaltenes are the
heaviest and the most polar petroleum fraction, encompassing various macromolecules
distributed in a wide range of molecular weights. It poses a serious threat to flow
assurance since they are known for easily precipitating due to pressure, temperature and
compositional changes. The precipitation and subsequent deposition of this fraction can
cause plugging problems in the whole oil industry chain, from production to refining.
Current knowledge of asphaltenes is limited and precipitation and deposition
mechanisms are not completely understood. It is believed that self-association is the
main cause of aggregation and precipitation of asphaltenes molecules. However, the
cross-association with other polar oil components, such as aromatics and resins, can
prevent the formation of these aggregates, stabilizing the asphaltenes in the oil.
Therefore, the use of equations of state that account for association (as, for example, the
CPA, cubic plus association) is decisive to model the behavior of mixtures containing
asphaltenes. In this work is used a CPA equation to model asphaltene precipitation due
to changes in pressure and temperature in living oils. The oils were characterized in
components, pseudo-components, resins and asphaltenes. The CPA equation for
components or mixtures that show no association is reduced to a traditional cubic
equation. Starting from existing phase stability and flash routines using CPA (RERI,
Reservoir Engineering Research Institute), in this work were implemented codes
(FORTRAN) for the prediction of mixture’s bubble point pressure and asphaltene’s
precipitation thresholds. In order to improve the prediction of the model, were tested
several hypotheses about the association system configuration. The results discarded the
association between resins and validated a combination rule for the cross-associative
parameters between asphaltenes and resins. The model was able to predict the
qualitative behavior of asphaltene’s precipitation, as well as presented satisfactory
quantitative results, in a level suitable for engineering purposes, for the upper onset
precipitation pressure and mixture’s bubble point pressure.
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Capítulo I – Introdução
Os asfaltenos constituem a fração mais pesada e polar do petróleo, englobando
diversas macromoléculas distribuídas numa ampla faixa de pesos moleculares. Em geral
essas macromoléculas são constituídas por núcleos de anéis aromáticos condensados,
cadeias alifáticas e heteroátomos tais como oxigênio, nitrogênio, enxofre e metais
(vanádio, níquel, ferro, etc.) (Tissot et al; 1978; Ancheyta et al, 2009; Li e Firoozabadi;
2010). É difícil estabelecer um critério objetivo para classificar uma molécula específica
como um asfalteno. A definição de asfalteno é empírica, baseada em um critério de
solubilidade, dependente das características físico-químicas do restante do óleo e não
contabiliza questões de natureza molecular. Asfaltenos são definidos como a fração do
petróleo insolúvel em parafinas lineares leves, tais como n-pentano e n-heptano, porém
solúveis em aromáticos, benzeno e tolueno (Roberts et al.; 1996; Speight et al., 2006;
Aske et al., 2002). Cabe ressaltar que ao arbitrar um solvente ou outro, a composição da
fração asfalteno, assim como seu estado de agregação, é alterada. A Figura I-1 mostra o
esquema de determinação de asfalteno em petróles.

Figura I-1: Método usual para determinação de asfaltenos no petróleo
*Em petróleos sob condições de refino há a presença de coque
Do ponto de vista operacional, os asfaltenos representam uma ameaça à garantia
de escoamento, principalmente em petróleos leves, porque são suscetíveis de precipitar
frente a variações de pressão, temperatura e composição (Ancheyta et al., 2009).
Asfaltenos são mais estáveis em petróleos pesados pois esses possuem uma fração
menor de componentes alifáticos. A precipitação e posterior deposição dessa fração
pode gerar problemas de entupimento em toda a cadeia da Indústria do Petróleo, da
produção ao refino.
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A caracterização de asfaltenos, bem como os mecanismos de precipitação e
deposição destes, não são compreendidos completamente e continuam sendo um desafio
para pesquisadores do mundo inteiro (Vargas et al., 2009). A precipitação de asfaltenos
é uma condição necessária à sua deposição. Por outro lado, a não solubilidade de
asfaltenos em uma solução não implica em sua adesão às superfícies. A precipitação de
asfaltenos é descrita pela Termodinâmica do Equilíbrio enquanto a deposição inclui
mecanismos que dependem das características da superfície, comportamento das fases,
regime de escoamento e reologia. Os fatores mais significativos na precipitação de
asfaltenos são mudanças composicionais e diminuição de pressão. A priori, não é
possível prever o comportamento dos asfaltenos sem dados experimentais e um modelo
termodinâmico, pois o comportamento dessa fração depende do petróleo e das
condições de temperatura, pressão e composição. Fenômenos aparentemente
antagônicos podem ser observados, sendo possível a precipitação devido a um
incremento ou uma diminuição da pressão (Li et al., 2010).
Acredita-se que a autoassociação constitui a principal causa da agregação de
asfaltenos. Entretanto, a associação cruzada com outros componentes polares no
petróleo, tais como aromáticos e resinas, pode evitar a formação de agregados de
asfaltenos e estabilizar estes no óleo (Kontogeorgis e Folas, 2009). Portanto, espera-se
que um modelo que contabilize esses fenômenos tenha maior poder de correlação do
comportamento dos petróleos, especialmente para determinação das condições de
precipitação de asfaltenos.
Equações de estado cúbicas são as mais empregadas na Indústria de Petróleo,
devido à sua simplicidade, boa predição do comportamento de misturas de
hidrocarbonetos, ampla disponibilidade de dados e implementação prévia em diversos
simuladores. Apesar de as equações cúbicas não possuírem termos de associação, elas
são usualmente empregados para a determinação das condições de precipitação de
asfaltenos, provocando desvios significativos, mesmo com o uso de métodos de
parametrização complexos para minimizar estes desvios (Kontogeorgis e Folas, 2009).
A inclusão de um termo de associação em equações cúbicas resulta numa nova equação
conhecida como CPA (Cubic Plus Association) e pode representar um avanço
significativo na descrição do comportamento de fases de óleos que contenham
asfaltenos.
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I.2 – Objetivos
Neste trabalho, propõe-se usar uma equação de estado CPA para estudar as
condições de precipitação de asfaltenos em óleos vivos, com diferentes condições de
composição, pressão e temperatura. Para componentes ou misturas que não apresentem
associação a CPA recai numa equação cúbica tradicional. A abordagem a ser utilizada é
similar à empregada por Li e Firoozabadi (2010), usando a Equação de Estado PengRobinson (PR) com um termo associativo derivado da teoria de perturbação
termodinâmica de Wertheim, presente na Equação de Estado SAFT (Statistical
Associating Fluid Theory, Teoria Estatística do Fluido Associativo). Os parâmetros da
Equação PR utilizados são os de Li e Firoozabadi enquanto os parâmetros da
associação, volume de associação e energia de associação, serão estimados. Como
contribuição deste trabalho destaca-se: 1) a implementação de um código para
determinação de envelopes de fases contendo a precipitação de asfalteno e 2) propostas
e testes de diversos arranjos de associação. Entenda-se por arranjo de associação a
definição dos componentes sujeitos a associação, na forma autoassociação ou
associação cruzada, número de sítios de associação e tipo de sítios. É importante
enfatizar que se pretende aprimorar o desempenho quantitativo da equação de estado
CPA, testando hipóteses do comportamento do sistema em nível molecular.
Sumarizando os objetivos específicos:


Modelar os limiares de precipitação superior e inferior de asfaltenos, assim
como o ponto de bolha de óleo vivos. O algoritmo elaborado deve ser robusto.



Propor arranjos de associação e comparar o desempenho da equação de estado
CPA em termos de capacidade de correlação de dados experimentais.

I.3 – Organização do trabalho
O trabalho está organizado da seguinte maneira: O Capítulo II apresenta uma
revisão bibliográfica sucinta sobre asfaltenos e as principais abordagens de modelagem
termodinâmica para descrever a fase precipitada. O Capítulo III apresenta uma
descrição da equação CPA utilizada. No Capítulo IV, são mostrados os sistemas
estudados, assim como uma descrição detalhada dos procedimentos de cálculo de
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equilíbrio de fases e da estratégia de estimação de parâmetros. Este capítulo também
descreve as premissas dos arranjos associativos utilizados. O Capítulo V mostra os
resultados obtidos para os sistemas investigados e apresenta uma análise crítica destes
resultados, incluindo-os como uma análise de sensibilidade paramétrica. Por fim, um
resumo dos principais pontos estudados seguido pelas conclusões e sugestões para
estudos futuros é apresentado no Capítulo VI.
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Capítulo II – Revisão Bibliográfica
A economia mundial continua fortemente dependente de combustíveis fósseis.
Apesar de crescentes esforços, a participação de fontes renováveis na matriz energética
mundial é pequena, sendo, portanto, o uso racional e eficiente do petróleo de grande
valia nesse cenário. Talvez a maior pressão para a eficiência energética não seja de
ordem ambiental, mas econômica. O homem com o passar do tempo vem esgotando as
fontes fósseis mais fáceis de extrair, e, portanto, mais baratas. Nesse contexto, observase grandes investimentos na exploração de jazidas de óleo e gás que antes seriam tidas
como tecnicamente e/ou economicamente não viáveis, como por exemplo:


Reservas off-shore, e cada vez mais profundas



Reservas de betume



Reservas de xisto, ou mais comumente shale oil e shale gas



Reservas de óleo ultrapesado

É importante ressaltar que as reservas mencionadas na lista acima são
majoritariamente de óleo pesado, tido como menos nobre, principalmente pelo maior
custo de processamento e a menor produção de derivados de maior valor, como nafta,
gasolina e diesel. Esses petróleos também são mais ricos em asfaltenos, agravando os
problemas de entupimento em equipamentos e dutos. Compreender as condições e os
mecanismos de precipitação de asfaltenos constitui uma contribuição significativa para
a indústria de produção e processamento de óleos pesados. Mas afinal o que é asfalteno?

II.1 – Asfaltenos
A definição mais utilizada para asfaltenos é feita em termos de sua solubilidade
em solventes. Assim define-se asfaltenos como a fração de petróleo insolúvel em
alcanos lineares, tais como n-pentano, n-hexano, e n-heptano ou cadeias maiores, mas
solúveis em solventes aromáticos tais como tolueno (Roberts et al.; 1996; Speight et al.,
2006; Aske et al., 2002). Ao utilizar alcanos lineares mais leves que o n-pentano maior
quantidade de precipitado é obtida, porque, neste caso, não somente os asfaltenos
precipitam, mas também parte das resinas (Strausz et al., 2002). n-heptano é o solvente
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alifático mais utilizado porque o uso de alcanos mais pesados não acarreta numa
variação significativa do precipitado, enquanto o emprego de alcanos mais leves
aumentam a massa de precipitado (Andersen, 1994). Não existe um consenso quanto à
estrutura de asfaltenos. Sabe-se, no entanto, que os asfaltenos:


Possuem núcleos de anéis aromáticos policondensados



Possuem cadeias alifáticas



Possuem heteroátomos, principalmente S, O e N, eventualmente metais



São mais pesados e polares que resinas



Possuem mais heteroátomos que resinas



Apresentam comportamento autoassociativo, formando agregados

Mesmo com essas informações há muitas configurações possíveis para os
monômeros de asfaltenos, sendo duas famílias destacadas na literatura, a continental e a
arquipélago, ilustradas respectivamente nas Figuras II-1 e II-2. A estrutura continental é
definida por uma grande região aromática central enquanto a arquipélago é definida por
núcleos aromáticos menores unidos por pontes de alcanos (Merdrignac et al., 2006).

Figura II-1: Exemplo de estrutura média do tipo continental
(ZHAO et al., 2001)
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Figura II-2: Exemplo de estrutura média de asfalteno do tipo arquipélago
(SHEREMATA et al., 2004, apud ANCHEYTA et al, 2009)

Em adição à definição por critério de solubilidade, que engloba inúmeros compostos
diferentes, a associação entre moléculas de asfaltenos, formando agregados, torna difícil
estabelecer suas diversas propriedades químicas. Uma dessas propriedades é
fundamental para a determinação da estrutura, a massa molecular, sendo reportados na
literatura valores de 150 a 140000 g/mol (Vellut et al., 1998). Essa grande variação se
deve a efeitos indesejados, como por exemplo, considerar o agregado como a espécie
molecular ou fragmentar as moléculas de asfalteno, usando diversas técnicas
experimentais, o que leva a resultados diferentes, conforme mostrado na Tabela II-1.
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Tabela II-1: Comparação de massas moleculares de asfaltenos obtidas por
diferentes métodos
Método
Criometria
Osmometria de Pressão de Vapor
Osmometria de Pressão de Vapor
Osmometria (Osmometria de membrana)
Viscosimetria
Viscosimetria
Cromatografia por exclusão de tamanho
Cromatografia por exclusão de tamanho
Ultracentrifugação
Ultrafiltração
Espectroscopia de Difração
Espectroscopia de Difração
Espectroscopia de Difração
Espectrometria de Massas

Faixa PM
g/mol
600-10000
1000-5000
1000-10000
80000
5000-50000
7000
10000-30000
800-11000
2500
80000-140000
4000-134000
4000-134000
16000-89000
200-450

Referência
Moschopedis et al. (1976)
Moschopedis et al. (1976)
Briant and Hotier (1983)
Moschopedis et al. (1976)
Reerink (1973)
Briant and Hotier (1983)
Reerink and Lijzenga (1975)
Dabir et al. (1996)
Lemerle et al. (1984)
Speight et al. (1985)
Gottis and Lelanne (1989)
Espinat et al. (1984)
Espinat (1991)
Bouquet and Brument (1990)

Adaptado de Vellut et al.,1998, apud Ancheyta et al.,2009, p.45
Apesar desta variação, grande parte dos autores acredita que a massa molecular de
asfaltenos se situe entre 2000 g/mol e 1000 g/mol ou menos (Ancheyta et al.,2009; Li et
al.,2010). No entanto, para efeitos de estudo de precipitação, mais importante do que a
estrutura molecular são as variáveis que afetam a precipitação de asfaltenos.
II.1.1 – Variáveis que afetam a precipitação de asfaltenos

A precipitação de asfaltenos depende principalmente da natureza do petróleo, de
variações composicionais, da temperatura, da pressão e do tempo de exposição às
condições favoráveis à precipitação (Speight et al., 1984; Andersen e Birdi, 1990). Do
ponto de vista de uma modelagem pela termodinâmica do equilíbrio, como é o caso do
presente trabalho, o tempo de contato é indiferente.
A localização geográfica do reservatório assim como a profundidade do poço de
onde o petróleo é extraído são fatores de grande influência nas características e
quantidade dos asfaltenos do óleo extraído (Speight e Moschopedis, 1981). A Figura
II.3 apresenta algumas frações mássicas de asfaltenos para diferentes reservatórios.
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Figura II-3: Frações mássicas de asfaltenos para diferentes petróleos. Não foi
especificado quais os solventes utilizados
(Ancheyta et al, 2009)

A precipitação de asfaltenos é influenciada pela natureza do meio solvente,
quanto mais alifáticos no óleo, mais instáveis serão os asfaltenos, enquanto resinas e
compostos aromáticos os estabilizarão. É possível precipitar asfaltenos somente pela
adição de solventes alifáticos no meio, assim como os solventes utilizados na
caracterização pelo método SARA influenciam a quantidade e características dos
asfaltenos precipitados. A figura II-4 ilustra as diferentes massas de asfalteno obtidas de
acordo com o solvente alifático utilizado e razão solvente-óleo.
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Figura II-4: Porcentagem mássica de asfalteno precipitado a 20ºC usando
diferentes solventes alifáticos e razões solvente-óleo. (▲)n-C5;(■) n-C6;(●)n-C7;(◊)
n-C8; (□) n-C9; (○) n-C12.
(Hu e Guo, 2001)
Na Literatura existem relatos de tendências opostas quanto ao efeito da
temperatura na precipitação de asfaltenos. Alguns autores reportam que o aumento da
temperatura diminui a precipitação de asfaltenos (Fuhr et al, 1991; Hu e Guo, 2001)
enquanto outros reportam um aumento da precipitação com a temperatura (Leontaritis e
Mansoori, 1988; Kabir e Jamaluddin, 1999). Por um lado, o aumento de temperatura
favorece a solubilização de asfaltenos no óleo por efeito entrópico, por outro lado pode
diminuir o efeito de interações polares e da associação cruzada entre asfaltenos e
resinas, interações responsáveis pela estabilização dos asfaltenos (Ancheyta et al. 2009).
Se as interações entre os asfaltenos foram perturbadas pelo aumento da temperatura, os
grupos polares nessas moléculas ficam expostos ao meio apolar, levando à separação de
fases.
Li e Firoozabadi reportam efeitos opostos da influência da pressão na
estabilidade de asfaltenos no petróleo. Tais efeitos são explicados pela variação
composicional do óleo durante a diminuição da pressão. A partir da pressão do
reservatório, uma queda de pressão provoca a formação de uma fase rica em frações
pesadas (asfaltenos) até alcançar o ponto de bolha da mistura onde uma subsequente
queda de pressão passa a solubilizar os asfaltenos de novo, isso devido a formação de
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uma terceira fase vapor. A medida que a pressão decresce, alcanos leves migram da fase
óleo para a vapor, aumentando a aromaticidade do petróleo e seu poder de solubilizar
asfaltenos. Neste contexto, é difícil separar o efeito da pressão do efeito composicional
ao avaliar a precipitação de asfaltenos na fase óleo. Existem, portanto, duas pressões de
precipitação de asfaltenos, uma pressão acima do ponto de bolha, em que a diminuição
da pressão precipita asfaltenos, e uma abaixo do ponto de bolha da mistura, em que a
diminuição da pressão solubiliza asfaltenos. Para óleos mortos, livres de voláteis,
comportamento oposto é relatado por Li e Firoozabadi (2010), e por Hirschberg et al.
(1984), onde uma queda de pressão leva à precipitação de asfaltenos.

II.2 – Modelagem termodinâmica da precipitação de asfaltenos
As abordagens teóricas mais empregadas no estudo da precipitação de asfaltenos
podem ser classificadas em duas categorias principais, liofílicas e liofóbicas,
correspondendo a duas diferentes hipóteses sobre os mecanismos de precipitação e
estabilização de asfaltenos conforme mostrado na Figura II-5.

Figura II-5: Representações esquemáticas dos modelos liofílico e liofóbico
À esquerda, representação segundo uma equação cúbica, asfaltenos em preto,
resinas em cinza e demais componentes em cinza claro. A direita o sistema
asfalteno-óleo tratado como um colóide com formação de micelas, as resinas
apresentam comportamento anfifílico, representadas por uma parte com afinidade
pelos asfaltenos (preta) e uma pelo restante do óleo (cinza claro).
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A proposta liofílica inclui a teoria do modelo de solubilidade, equações de
estado cúbicas e modelos baseados no formalismo da Equação SAFT. Nessa abordagem
os asfaltenos são solúveis no petróleo e sua precipitação é consequência da diminuição
da solubilidade em função da assimetria molecular e das forças de atrações e de
dispersão presentes no petróleo. A separação de asfaltenos do petróleo é descrita como
um equilíbrio líquido-líquido ou sólido-líquido.
A proposta liofóbica inclui a teoria coloidal, a teoria da miscelização e a teoria
de McMillan-Mayer-SAFT (Kontigeorgis et al.; 2010; Li et al.; 2010). Nestes modelos,
os asfaltenos são insolúveis no petróleo, mas podem ser estabilizados por resinas,
através da formação de micelas. As resinas teriam características químicas
intermediárias entre os asfaltenos e o restante dos componentes do petróleo,
apresentando comportamento anfifílico. A precipitação de asfaltenos é devido à
dessorção de resinas da superfície dos aglomerados de asfalteno (Ancheyta, 2009).
As duas abordagens têm sido utilizadas para correlacionar e prever os limiares
de precipitação e a quantidade de asfalteno precipitado em vários fluidos de petróleo.
No entanto, algumas limitações podem comprometer sua aplicação. Em alguns modelos
(Kontogeorgis, G.M., Folas, G.K., 2010; Li et al.; 2010) o petróleo é representado como
uma mistura binária formada por asfaltenos e resinas ou por asfaltenos e solvente. Essa
abordagem é simplória e não teve êxito para uso em simuladores de reservatórios
composicionais. Outra limitação decorre do fato de que a maioria desses modelos não
consegue descrever as fases gás, óleo e asfaltenos sozinhos, sendo necessário acoplar
com outros modelos (Kontogeorgis, G.M., Folas, G.K., 2010; Li et al.; 2010). Por fim,
uma parte significativa dos métodos contêm equações complexas com vários parâmetros
ajustáveis (Kontogeorgis, G.M., Folas, G.K., 2010; Li et al.; 2010), o que compromete a
sua capacidade preditiva.
As equações de estado cúbica e os modelos do tipo SAFT são as abordagens
com grande potencial para descrever o comportamento de fases de asfaltenos em óleo,
dado que podem descrever as fases condensadas e gás simultaneamente e são facilmente
extensíveis para misturas multicomponentes. As equações cúbicas são mais simples e
difundidas na indústria petroquímica e se encontram em diversos simuladores. No
entanto, a ausência de um termo de associação faz que seu uso para sistemas
envolvendo asfaltenos seja limitado. As equações tipo SAFT, apesar de contabilizarem
o efeito da associação, tem seu uso pouco difundido na indústria de produção de
petróleo e em cálculos de engenharia de reservatórios, devido ao fato destas equações
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não conterem nenhuma informação do ponto crítico em seus parâmetros, diferentemente
das equações de estado cúbicas como Peng-Robinson (PR) e Soave-Redlich-Kwong
(SRK). Desse dilema surgiu um modelo híbrido para descrever misturas associativas e
com interações polares, pela adição do termo de associação da SAFT a uma equação
cúbica, dando origem à Equação de Estado CPA (Cubic Plus Association), Kontigeorgis
et al, (2010). Diversos trabalhos recentes têm demonstrado vantagens da abordagem
CPA na descrição da precipitação de asfaltenos (Shirane et al.,2010; Pedrosa et al.,
2013; Fahim et al, 2005; Li e Firoozabadi, 2010).
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Capítulo III – Equação de Estado CPA
A Equação CPA é formada de uma equação cúbica (Peng-Robinson, SoaveRedlich-Kwong) e de um termo associativo proveniente da Equação SAFT. Neste
trabalho, será utilizada a Equação Peng-Robinson (PR) como parte cúbica.

III.1 – Equação Peng-Robinson
A forma original da Equação de Peng-Robinson (1976) é dada por:
𝑅𝑇

𝑎

𝑃 = 𝑉−𝑏 − 𝑉(𝑉+𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)

(III-1)

em que,

𝑎=

0,45724𝑅 2 𝑇𝑐2
𝑃𝑐

𝑏 = 0,07780

(1 + 𝑓(𝜔, 𝑇𝑟 ))2

𝑅𝑇𝑐
𝑃𝑐

(III-2)
(III-3)

Nas Equações III-2 e III-3, Tc e Pc representam respectivamente as temperatura e
pressão críticas do componente puro e f(ω,Tr) é função do fator acêntrico (ω) e da
temperatura reduzida (Tr),
𝑓(𝜔, 𝑇𝑟 ) = (0,3764 + 1,5422𝜔 − 0,2699𝜔2 )(1 − 𝑇𝑟0,5 )

(III-4)

A extensão da equação para sistemas multicomponentes é comumente feita
usando as regras de misturas do tipo van der Waals:
𝑎 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝑎𝑖𝑗

(III-5)

𝑏 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝑏𝑖𝑗

(III-6)

e as regras de combinação,
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𝑎𝑖𝑗 = ((𝑎𝑖 𝑎𝑗 )0,5 )(1 − 𝑘𝑖𝑗 )

(III-7)

𝑏𝑖𝑗 = 0,5(𝑏𝑖 + 𝑏𝑗 )(1 − 𝑙𝑖𝑗 )

(III-8)

em que, kij e lij são parâmetros de interação binária, geralmente obtidos a partir de dados
experimentais de equilíbrio.

III.2 – Termo associativo
O termo de associação foi proposto por Chapman et al. (1988) e é dada em
termo da energia livre de Helmholtz. Para compostos puros, a contribuição associativa
na energia livre de Helmholtz é dada por:
𝐴𝑎𝑠𝑠
𝑅𝑇

= ∑𝐴(𝑙𝑛𝑋 𝐴 −

𝑋𝐴
2

1

)+ 2𝑀

(III-9)

Onde, M é o número de sítios associativos e XA é a fração molar de moléculas não
ligadas ao sítio A, dada por:
1
𝐵 𝐴𝐵
∑
𝑎𝑣 𝐵 𝜌𝑋 𝛥

𝑋 𝐴 = 1+𝑁

(III-10)

AB é a força de associação estimada por Chapman et al. (1988) como:
Ԑ𝐴𝐵

𝛥𝐴𝐵 = 𝜎 3 𝑔𝑖𝑖 𝜅 𝐴𝐵 (exp ( 𝑘𝑇 ) − 1)

(III-11)

onde, AB e AB representam, respectivamente, o volume de associação e a energia de
associação do par AB. A força de associação depende do diâmetro dos segmentos () e
da função de correlação de pares avaliada no ponto de contato (gii).
Assumindo os segmentos como esferas rígidas, para compostos puros, a função
de correlação de pares é dada pela Expressão de Carnahan e Starling (1969):
1
2

1− 𝜂

𝑔𝑖𝑖 = (1−𝜂)3

(III-12)
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onde, para a CPA:
𝑏

𝜂 = 4𝑉

(III-13)

III.2.1 – Mistura

A energia livre de Helmholtz de associação para misturas é uma média linear em
relação às frações molares das energias de Helmholtz de associação dos componentes
puros (Chapman et al., 1990):

𝐴𝑎𝑠𝑠
𝑅𝑇

= ∑𝑖 𝑥𝑖 [∑𝐴𝑖 (𝑙𝑛𝑋𝐴𝑖 −

𝑋 𝐴𝑖
2

1

) + 𝑀𝑖 ]

(III-14)

2

onde, Mi é o número de sítios de associação da molécula i, X

Ai

é a fração molar de

moléculas i não ligadas ao sítio A. O somatório sobre Ai representa a soma sobre todos
os sítios de associação da molécula i:

𝑋𝐴𝑖 = [1 + 𝑁𝑎𝑣 ∑𝑗 ∑𝐵𝑗 𝜌𝑗 𝑋𝐵𝑗 𝛥 𝐴𝑖 𝐵𝑗 ]

−1

(III-15)

onde, Nav é número de Avogadro.

X Ai depende da densidade molar j, obtida através da Equação;
𝜌𝑗 = 𝑥𝑗 𝜌

(III-16)

A força de associação 

Ai B j

𝐴 𝐵
Ԑ 𝑖 𝑗

𝛥 𝐴𝑖 𝐵𝑗 = 𝑔𝑖𝑗 [exp (

𝑘𝑇

é dada por:

) − 1] (𝜎𝑖𝑗 )3 𝑘 𝐴𝑖 𝐵𝑗

(III-17)

onde,
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𝜎𝑖𝑗 =

𝜎𝑖𝑖 +𝜎𝑗𝑗

(III-18)

2

Como pode ser observado através da Equação III-15, X

Ai

não é definida de

forma explícita e só pode ser obtida numericamente na maioria das vezes. No entanto,
em muitos casos específicos, relações explícitas podem ser deduzidas mediante algumas
aproximações ou simplificações (Huang e Radosz, 1990). Por exemplo, ligações
hidrogênio diferentes são assumidas como equivalentes, ou seja, AC  BC , o que
significa que 2 sítios A e B diferentes formam ligações equivalentes com o mesmo sítio
C. Aproximações analíticas, bem como soluções numéricas robustas, são propostas por
Kraska (1998) para uma variedade de modelos de fluidos. A Figura III-1 mostra
esquema de possíveis arranjos de associação para uma molécula de água.

Figura III-1: Representação de possíveis arranjos de associação para uma
molécula de água.
(Kontogeorgis et al., 2010)
A nomenclatura e as equações apresentadas nesta Seção são relativas à Equação
SAFT, entretanto há pequenas diferenças com relação a Equação CPA. A equação III17 é empregada na CPA na seguinte forma, segundo Kontogeorgis et al, 2010:
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𝐴 𝐵
Ԑ 𝑖 𝑗

𝛥 𝐴𝑖 𝐵𝑗 = 𝑔𝑖𝑗 [exp (

𝑘𝑇

) − 1] (𝑏𝑖𝑗 )3 𝛽 𝐴𝑖 𝐵𝑗

(III-19)

Onde o símbolo do volume de associação κ é substituído pelo β, e em vez do uso
do diâmetro de segmento combinado (σij) é empregado o covolume combinado bij, o
mesmo que é empregado na equação Peng-Robinson. No restante desse trabalho será
empregado o símbolo β para o volume de associação.
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Capítulo IV – Metodologia
IV.1 – Sistemas estudados
A Figura IV.1 apresenta o comportamento típico do equilíbrio de fases em óleos
vivos contendo asfalteno. Para uma dada temperatura, a partir de uma pressão na região
monofásica, uma diminuição gradativa da pressão levará à precipitação de asfaltenos,
formando uma fase líquida rica nessas moléculas. A pressão correspondente é conhecida
como Limiar de Precipitação Superior (LPS). Uma diminuição subsequente de pressão
provocará um aumento do número de mols da fase rica em asfaltenos. Essa tendência só
é revertida quando a pressão do ponto de bolha (PB) da mistura é atingida, a partir da
qual a diminuição da pressão aumenta o número de mols da fase vapor e reduz o
número de mols da fase rica em asfaltenos. Essa solubilização dos asfaltenos continua
com a queda da pressão até alcançar a pressão que corresponde ao Limiar de
Precipitação Inferior de asfaltenos (LPI). Em pressões inferiores ao LPI a fase rica em
asfaltenos, precipitado, não é mais estável, porém pode persistir devido à cinética lenta
da solubilização. Existem, portanto, dois efeitos, o da pressão e o da variação
composicional, via a migração de componentes da fase vapor para a líquida e viceversa. Os componentes voláteis podem levar a precipitação de asfaltenos, especialmente
os hidrocarbonetos leves e CO2 (Li et al, 2010).

Figura IV-1: Comportamento típico do equilíbrio de fases de óleos vivos com
asfaltenos
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O estudo do comportamento de fases de óleos vivos é importante porque, tanto
nas rochas reservatório quanto na produção, o óleo contém substâncias leves (óleo
vivo), perdendo os componentes voláteis no transporte até a superfície e durante o
processamento na plataforma.
Os sistemas investigados neste trabalho são formados por quatro 4 óleos vivos,
de diferentes composições e origens, conforme mostrado na Tabela IV-1.
Tabela IV-1: Composições molares dos fluidos utilizados no presente trabalho.
Componente

Fluido A

Fluido X1

Fluido C1

Fluido Y3

N2

0,0049

0,0009

0,0091

0,0047

CO2

0,1137

0,0102

0,0157

0,0159

H2S

0,0322

0,0005

0,0539

0,0144

C1

0,2736

0,4241

0,2402

0,3222

C2

0,0941

0,1078

0,1009

0,1242

C3

0,067

0,0692

0,0958

0,1029

iC4

0,0081

0,0155

0,0183

0,0203

nC4

0,0317

0,0292

0,0483

0,0487

iC5

0,0122

0,0147

0,0227

0,0222

nC5

0,0198

0,0182

0,0274

0,0271

C6

0,0249

0,0286

0,0477

0,0412

C7

0,0287

-

-

-

C8

0,0314

-

-

-

C9

0,0274

-

-

-

C10

0,0232

-

-

-

C11

0,019

-

-

-

Asfalteno
Resina

0,00064
0,18752

0,00017
0,28093

0,0024
0,3176

0,0014
0,2548

Dados compilados por Li e Firoozabadi., 2010 das seguintes fontes: Buenrostro et
al.; 2004; Fahim et al., 2007; Jamaluddin et al.,2002; Srivastara et al., 1995;
Szewczyk et al., 1998, 1999
Esses fluidos são óleos vivos, pois apresentam componentes voláteis, como
hidrocarbonetos leves, CO2, H2S e N2. A fração mássica de asfaltenos, não presente na
Tabela IV-1, varia de 0,04% no óleo X1 até 3,8% no óleo C1, quantidades suficientes
para gerar problemas de escoamento. Portanto são sistemas instáveis, sujeitos a
formação de uma fase vapor e à precipitação de asfaltenos. Os componentes de C6 em
diante são pseudo-componentes, agregando diversas moléculas e possuindo parâmetros
médios representativos dessa fração.
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Para efeito de modelagem termodinâmica usando a Equação CPA, além de
avaliar o número de sítios de associação em asfaltenos e resinas, diversas hipóteses
quanto a associação de componentes nos petróleos foram testadas, como por exemplo:
o Mistura sem associação
o Somente autoassociação de asfaltenos
o Somente associação cruzada entre asfalteno e resina
o Autoassociação de asfaltenos e associação cruzada entre asfalteno e
resina
o Autoassociação de asfaltenos e resinas e associação cruzada entre
asfalteno e resina
o Avaliar a regra de combinação que melhor se adequa para obtenção dos
parâmetros de associação cruzada entre asfalteno e resina.
As Tabelas IV-2, IV-3 e IV-4 apresentam os demais parâmetros obtidos da
literatura utilizados no presente trabalho.
Tabela IV-2: Parâmetros físicos de componentes puros, pseudo-componentes (C6+)
e asfaltenos
Comp

Tc(K)

N2

126,21

33,90 0,039

28,0

CO2

304,14

73,75 0,239

44,0

H2S

373,20

89,40 0,081

34,1

C1

190,56

45,99 0,011

16,0

C2

305,32

48,72 0,099

30,1

C3

369,83

42,48 0,153

44,1

iC4

407,80

36,04 0,183

58,1

nC4

425,12

37,96 0,199

58,1

iC5

460,40

33,80 0,227

72,2

nC5

469,70

33,70 0,251

72,2

C6

507,40

30,12 0,296

86,2

C7

556,48

26,75 0,294 100,0

C8

574,76

25,24 0,418 114,0

C9

593,07

23,30 0,491 128,0

C10

617,07

21,55 0,534 142,0

C11

638,24

19,74 0,566 156,0

Asfalteno 1474,00

Pc(bar)

6,34

ω

Mw

2,000 1800,0

(Li et al., 2010; Database of RERI Flash Computation Software Package.)
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Tabela IV-3: Parâmetros físicos dos componentes pesados (resinas) dos fluidos
estudados
Fluido Tc(K) Pc(bar)

ω

Mw

A

823,2

9,8

1,28 332,9

X1

721,3

15

0,8 208,5

C1

788,6

11,7

1,28 323,6

Y3

689,9

15,7

1,01

276

(Li e Firoozabadi, 2010)

Tabela IV-4: Coeficientes binários utilizados no presente trabalho para os fluidos
estudados
Fluido

C1-HC

N2-HC CO2-HC H2S-HC

A

0,0289+1,633*10-4*Mw
-4

0,1

0,15

0,1

X1

0,0289+1,633*10 *Mw

0,1

0,15

0,1

C1

0,0289+1,633*10-4*Mw

0,1

0,15

0,1

0,1

0,15

0,1

Y3

-4

0,0289+1,633*10 *Mw

(Li et al, 2010; Firoozabadi, 1999.; Arbabi et al, 1995)

IV.2 – Arranjos associativos
Existe uma infinidade de arranjos associativos possíveis, por isso é necessário
avaliar com cautela a escolha de arranjos a serem testados. Esta avaliação pode ser feita
usando informações empíricas sobre o comportamento do sistema estudado. Como
apresentado no Capítulo II, sabe-se que existe associação entre asfaltenos, gerando
agregados e sendo, portanto, determinante na precipitação. No entanto, o uso do termo
associativo da CPA requer a escolha do tipo do sítio de associação, em qual componente
este sitio se encontra e com quais outros sítios interage. Quanto ao tipo de sítio, para a
auto-associação, um único tipo já é o suficiente, uma vez que este pode se associar
consigo mesmo. Esta abordagem representa uma simplificação, pois é possível que haja
mais de um tipo de sítio de associação em asfaltenos como é o caso da água que possui
um tipo de sítio doador de elétrons e outro receptor. A Figura IV-2 apresenta algumas
combinações de tipos de sítio para asfaltenos e resinas.
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Figura IV-2: Tipos de sítios e forças de associação não nulas para os sistemas
estudados
Asfaltenos em preto, resinas em cinza e sítios de associação em branco.

Quanto ao número de sítios, a escolha de um único sítio por molécula de
asfalteno só permitiria a formação de dímeros, impossibilitando a formação de
oligômeros maiores e agregados. A escolha de dois sítios leva a formação de oligômeros
na forma de cadeias, enquanto três sítios ou mais permitem a formação de estruturas
como redes tridimensionais. A Figura IV-3 apresenta exemplos de estruturas possíveis
para cada número de sítios de associação de asfaltenos (Na) do monômero.
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Figura IV-3: Representação de moléculas de asfaltenos e agregados para número
de sítios de associação de 0 a 3.
Oligômeros escolhidos de forma a utilizar todos os sítios de um dos monômeros.
Asfaltenos em preto e sítios de associação como círculos brancos.
No caso das resinas, responsáveis por estabilizar e evitar a agregação de
asfaltenos, um único sítio capaz de se associar a asfaltenos pode ser o suficiente (Figura
IV-4). Um número de sítios de associação maior tornaria possível a formação de
oligômeros, de tamanho indeterminado, entre asfaltenos e resinas, o que é menos
favorável a estabilização de asfaltenos na fase óleo.

Figura IV-4: Resinas com mais de um sítio de associação abrem a possibilidade de
formação de oligômeros com de alto peso molecular envolvendo asfaltenos e
resinas.
Asfaltenos em preto, resinas em cinza e sítios de associação em branco.

Neste contexto, para efeito de modelagem, este trabalho considera a associação
do tipo asfalteno-asfalteno e asfalteno-resina. A inclusão de mais arranjos associativos
levaria a um tempo computacional muito grande para o cálculo do termo de associação.
Portanto, o arranjo associativo mais simples para o sistema em estudo requer dois tipos
de sítios associativos, o sítio A presente nos asfaltenos e o R presente nas resinas. O
sítio A se associa a outro sítio A ou a um sítio R, enquanto o sítio R não se associa a
outro sítio R. O número de sítios A é igual a dois para permitir a formação de agregados
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de asfaltenos, enquanto o número de sítios R é de um, o suficiente para o efeito de
associação cruzada. A Figura IV-5 representa esse arranjo, que embora possa não ser a
realidade molecular, apresenta o formalismo mínimo adequado para modelar a
precipitação de asfaltenos. Em um futuro trabalho, utilizar dois tipos de sítios de
associação permitirá implementar simplificações propostas por Kraska et al. (1996 e
1998), que permitem soluções analíticas para o sistema de equações de X ki, frações de
moléculas k não ligadas pelo sítio i, evitando a resolução de um sistema não-linear em
diversos loops internos dos cálculos de flash e estabilidade.

Figura IV-5: Representação de equilíbrio entre fase condensada rica em asfaltenos
e fase óleo pobre em asfaltenos. Foi escolhido o arranjo de associação mais simples
que descreveria o sistema, NA=2, NR=1.
Asfaltenos em preto, resinas em cinza, restante do óleo em cinza claro.
Esse modelo será testado após testes preliminares com arranjos em que NA=4 e
NR=4, de forma a facilitar a comparação com a abordagem empregada por Li e
Firoozabadi, arranjo 4, que já foi previamente refinado. O arranjo associativo proposto,
permite analisar as seguintes hipóteses:


Mistura sem associação



Somente auto-associação de asfaltenos (A-A)
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Somente associação cruzada entre asfaltenos e resinas (A-R)



Auto-associação de asfaltenos (A-A) e associação cruzada de asfaltenos e
resinas (A-R)



Auto-associação de asfaltenos (A-A) e resinas (R-R) e associação cruzada entre
asfaltenos e resinas (A-R)



Regras de combinação

Para determinar qual o melhor arranjo associativo, o fluido A foi escolhido e vários
tipos da associação foram testados conforme mostrado na Tabela IV-5.

Tabela IV-5: Primeiros arranjos de associação a serem testados.
Fluido

NA

NR

A

0

0

A

4

0

A

4

4

A

4

4

A

4

A
A

A-A

A-R

R-R

RC*

Arranjo

-

1

-

2

X

-

3

X

X

-

4

4

X

X

2

5

4

4

X

X

3

6

4

4

X

X

1

7

X

X

*Regra de combinação
A Tabela IV-3 apresenta os parâmetros para o termo de associação empregados
para fluido A. Os valores foram obtidos de Li e Firoozabadi (2010).

Tabela IV-6: Parâmetros obtidos da literatura e a serem estimados.
Arranjo

ԐAA

βAA

ԐAR

βAR

ԐRR

1

-

-

-

-

-

-

-

-

nº parâmetros
0

-

-

-

-

a, b

βAA

3

AR

3

2
3
4
5
6
7

a+b*T 0,01a
-

-

2000a 0,01a

a+b*T

0,01

-

-

a, b

β

a+b*T

0,01a

-

-

aª, bª

ԐAA, βAA, βAR

AA

Ԑ /2

a+b*T

-

-

Ԑ , a, b

a+b*T 0,01a

ԐAA/2

0,01a

-

-

a, b

2000

0,01
a

a

Literatura

a

a

Ԑ

AA

βRR Estimados*

AA

AA

RR

0,01 (Ԑ +Ԑ )/2 0,01

a

a+b*T 0,01

b

a, b

β

AA

4

βAA, βAR
AA

AA

Ԑ , β , β

5
4

AR

5

(a) Valores obtidos de Li e Firoozabadi, 2010.
(b) Arbitrado neste trabalho como igual ao parâmetro do asfalteno
*a e b são os coeficientes angular e linear de retas de ajuste dos parâmetros frente
à temperatura
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Os valores dos coeficientes a e b foram estimados para cada arranjo, com
exceção do arranjo 4, em que foi empregado os valores já estimados por Li e
Firoozabadi, 2010, para o fluido A. Para a utilização do arranjo 4 em outros petróleos,
ou em temperaturas fora da faixa de temperatura usada na estimação, será necessária a
reestimação dos parâmetros a e b.
IV.2.1 – Regras de combinação

Neste trabalho foram usadas três regras de combinação, a regra de combinação
proposta por Folas et al. (2006) (RC-2) é apresentada nas Equações IV-1 e IV-2, sendo
voltada para componentes que apresentam associação cruzada. Nesta regra, o volume da
associação cruzada βAiBj é ajustado a dados experimentais, enquanto a energia de
associação cruzada ԐAiBj é a metade da energia de associação do composto associativo.
Na realidade se trata de uma modificação da regra de combinação RC-1, difundida na
literatura (Grenner et al., 2007, Gross et al., 2002, Wolbach et al., 1998). A RC-1 está
sistematizada nas Equações IV-3 e IV-4. Nota-se que a Equação IV-1 (RC-2) pode ser
obtida da Equação IV-3 (RC-1) se ԐRR=0, apesar de RC-1 e RC-2 não se aplicarem aos
mesmos sistemas. A RC-2 é relativa a dois componentes associativos, a RC-1 a um
componente associativo e a um que apresenta associação cruzada. Entretanto a Equação
IV-3 foi feita somente para combinar as energias de associação de componentes
associativos, a extensão para sítios que apresentem somente associação cruzada é uma
informação física a mais (Equação IV-1), também há implícito que essa equação não
pode ser utilizada para componentes não associantes. Se a equação IV-1 for utilizada
para um par de sítios AB, em que A é associante e B não apresenta associação com os
sítios A ou B, gerar-se-ia um parâmetro para uma associação cruzada que não existe.
Isso é importante, porque tanto no caso do sítio R apresentar somente associação
cruzada, quanto no caso do sítio R não apresentar nenhuma associação, ԐRR=0.
Cabe ressaltar que no uso da RC-1, o parâmetro ԐRR é considerado dependente
da temperatura enquanto o parâmetro ԐAA foi considerado igual aquele proposto por Li e
Firoozabadi (2010).

Ԑ𝐴𝑅 =

Ԑ𝐴𝐴
2

𝛽 𝐴𝑅 = 𝑎 + 𝑏. 𝑇

(IV-1)
(IV-2)
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Ԑ𝐴𝑅 =

Ԑ𝐴𝐴 +Ԑ𝑅𝑅

(IV-3)

2

𝛽 𝐴𝑅 = √𝛽 𝐴𝐴 . 𝛽 𝐴𝑅

(IV-4)

A RC-2 (Equações IV-1 e IV-2) assume explicitamente que o volume de
associação cruzada é função da temperatura, aproximando esse comportamento da
forma mais simples possível, uma reta.
Além destas duas, uma terceira regra de combinação (RC-3) foi testada neste
trabalho, similar à RC-2, porém, neste caso, o volume de associação cruzada é
considerado independente da temperatura.

Ԑ𝐴𝑅 =

Ԑ𝐴𝐴

(IV-5)

2

𝛽 𝐴𝑅 = 𝛽 𝐴𝐴

(IV-6)

IV.3 – Estimação de parâmetros
A função objetivo a ser minimizada na estimação dos parâmetros mostrados na
Tabela IV-3 é dada pela Equação IV-7

1

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑖 −𝑃𝑒𝑥𝑝

𝐸𝑟𝑟𝑜 = 𝑛 . ∑𝑛1 |

𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑖

𝑖

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 −𝑃𝑒𝑥𝑝

| = 〈|

𝑃𝑒𝑥𝑝

|〉

(IV-7)

Sendo n o número de pontos experimentais
Essa função foi definida no presente trabalho como a média dos módulos dos erros
relativos das pressões calculadas que são:


A pressão de limiar de precipitação superior para asfaltenos (LPS)



A pressão de ponto de bolha (PB)



A pressão de limiar de precipitação inferior para asfaltenos (LPI)

Em termo de desempenho computacional, foi testada uma rotina de busca global
(enxame) e de busca local (Newton-Rhapson). Destaca-se que, para ambos os casos, o
tempo computacional para cálculo das pressões LPS, PB e LPI é muito alto, como será
discutido posteriormente com mais detalhes na Seção V.6. Portanto foi necessária
estabelecer outra abordagem de estimação.
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Como estratégia, a priori, foi estimado um parâmetro de cada vez. Nos casos em
que fosse necessário estimar dois parâmetros simultaneamente, as iterações foram
alternadas de forma que apenas um parâmetro é estimado por vez.
O segundo passo é escolher uma faixa de valores a ser explorada, podendo ser a
faixa fisicamente possível ou a faixa provável de encontrar o valor ótimo.
O terceiro passo consiste em escolher cinco valores equidistantes dessa faixa do
parâmetro, de forma a obter cinco valores da função dada pela Equação IV-7.
O quarto passo é aproximar esta função por uma parábola, e encontrar o valor
mínimo. Uma nova iteração é então iniciada, porém com a faixa de valores a ser testado
centrado no valor encontrado, com uma largura equivalente a um quinto da faixa
anterior. Todos os sistemas estudados apresentaram comportamento unimodal para a
função erro e com um ponto de mínimo local, indicando o sucesso da estratégia adotada.
Ressalva-se que o somatório dos termos (Pcalc-Pexp) terá comportamento próximo
ao de uma parábola (unimodal, simétrico) caso o erro experimental apresente
distribuição normal, porém não há garantia de que a função erro apresentada na
Equação IV.7 apresente comportamento próximo ao parabólico frente a uma variável
como, por exemplo, os parâmetros de associação. Entretanto a interpolação sucessiva
por parábolas é um método numérico utilizado em funções contínuas e unimodais para a
busca de um extremo local, não havendo a necessidade de que a função seja parabólica,
embora seja desejável.

IV.4 – Cálculo do envelope de precipitação e do ponto de bolha
O código utilizado é baseado naquele implementado por Li e Firoozabadi
(2010). Esse código calcula para cada ponto, com composição global z, pressão P e
temperatura T especificados, o número de fases formadas, assim como suas
composições. Esse código aceita para uma dada composição z, uma lista de n condições
P e T como entrada, dando origem a n resultados. Adicionalmente, há necessidade de se
conhecer para cada componente i os parâmetros não-associativos (Tci, Pci e ωi),
associativos (Ԑi,i, βi,i) e, a depender do caso estudado, os parâmetros de interação binária
kij e os de associação cruzada (Ԑi,j, βi,j).

29

Diferentemente de uma equação cúbica, a CPA pode apresentar mais do que 3
raízes (volumes) para uma dada isoterma-isopleta, sendo necessário um método
específico para o cálculo das raízes. A outra questão, comum entre a CPA e as equações
cúbicas, é o cálculo do número de fases estáveis presentes. A abordagem aqui, e no
código de Li e Firoozabadi (2010), utiliza rotinas de estabilidade de fases e de cálculo
de flash. O código pode realizar testes de estabilidade de sistemas monofásicos e
multifásicos, além dos cálculos de flash contendo duas ou três fases. Nessa abordagem,
as variáveis primárias são os logaritmos neperianos das razões entres as composições
das fases em equilíbrio (Ki). Para garantir robustez, primeiramente, adota-se múltiplos
chutes iniciais tanto nos testes de estabilidade quanto nos cálculos de flash. Nos testes
de estabilidade, todas as estimativas iniciais devem ser avaliadas para localizar os
pontos estacionários do Plano Tangente de Gibbs. Nos cálculos de flash, uma vez que
uma solução correta é encontrada, o cálculo é parado, sem necessidade de avaliar as
demais estimativas iniciais. Para a resolução de equações não lineares resultantes, foi
usado o método numérico de Picard, um procedimento clássico para a solução numérica
de equações diferenciais, baseado no Teorema de Picard-Lindelöf. O fator de
compressibilidade de cada fase foi obtido pelo método da bissecção. Segundo Li e
Firoozabadi, essa abordagem é robusta para a maior parte das condições típicas de
precipitação de asfaltenos (pressão, temperatura e composição), embora isso possa
resultar em algum custo computacional. Mais detalhes sobre o procedimento anterior
podem ser encontrados no trabalho de Firoozabadi, 1999. A Figura IV.6 esquematiza o
funcionamento do algoritmo. É interessante observar que caso haja mais de 3 fases
simultâneas no sistema, elas não serão calculadas. Para os sistemas estudados, espera-se
a presença de no máximo 3 fases (vapor, líquida pobre em asfaltenos e líquida rica em
asfaltenos).
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Figura IV-6: Funcionamento geral da rotina de Li e Firoozabadi (2010)
Os dados experimentais disponíveis para cada temperatura e composição global
especificada, são as pressões de ponto de bolha e as pressões de limiares de precipitação
de asfaltenos. Para óleos vivos existem tipicamente duas pressões de limiar de
precipitação, uma pressão acima da pressão de ponto de bolha (PB) denominada de
Limiar de precipitação Superior (LPS) e outra abaixo da pressão de ponto de bolha,
conhecida como Limiar de Precipitação Inferior (LPI).
Neste trabalho, uma modificação do algoritmo de Li e Firoozabadi (2010) foi
implementada com o objetivo de encontrar as três pressões de interesse. O código
original foi utilizado para calcular a distância do plano tangente de Gibbs de cada fase,
além do número de fases para uma condição especificada de z, P e T. A distância d do
plano tangente da fase menos estável é uma função da pressão utilizada. Sabe-se que
para d ≥ 0 as fases consideradas são estáveis, caso contrário deverá haver modificação
do número de fases, portanto o cálculo de d é uma forma de determinar as pressões em
que há mudança de fase. Usando o método de Newton-Rhapson, foi elaborada uma
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rotina que calcula a pressão em que existe mudança do número de fases, LPS, PB e LPI.
A Figura IV-7, mostra o esquema utilizado neste trabalho.

Figura IV-7: Comportamento do equilíbrio de fases e de d1f e d2f frente a pressão
IV.4.1 – Procedimentos

Primeiramente, precisa-se de uma estimativa inicial para LPS e LPI. A partir da
estimativa de LPS, busca-se uma pressão em que o sistema monofásico é estável, com
um passo fixo. Uma vez encontrada essa região o método de Newton-Rhapson é
utilizado para encontrar a pressão em que o sistema monofásico não é mais estável, ou
seja, o LPS. Para achar o LPI, parte-se de uma estimativa inicial para determinar uma
região em que apenas 2 fases (líquido e vapor) são estáveis. Uma vez encontrada essa
região o método de Newton-Raphson é utilizado para encontrar uma pressão em que o
sistema bifásico não é mais estável, iniciando a região trifásica, esse é o LPI. Para o
cálculo do ponto de bolha, a estimativa inicial é a média entre LPS e LPI, que
corresponde a uma região bifásica do envelope de fases pelo fato de PB estar mais
próximo de LPI. Usando o método de Newton-Raphson, a pressão em que o sistema
bifásico não é mais estável é encontrada, iniciando a região trifásica, que corresponde
ao PB. Na prática, para convergência rápida é preciso haver boas estimativas iniciais.
Em todo caso, se as estimativas iniciais forem distantes, para haver convergência no
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caso do LPS e PB, a pressão deve estar acima desses pontos. Já para o caso de LPI deve
estar abaixo. Esse algoritmo está resumido na Figura IV-9.

Figura IV-8: Algoritmo de cálculo das regiões de LPS, PB e LPI
Os parâmetros não associativos e de interação binários utilizados são os de Li e
Firoozabadi, enquanto os parâmetros da associação e associação cruzada foram
estimados. A metodologia de estimação de parâmetros está descrita na Seção IV.3,
Todas as rotinas empregadas foram redigidas em Fortran.

Comentários

O fluido A foi escolhido como referência para o estudo de melhor arranjo
associativo, por ser o fluido com a composição mais detalhada e por apresentar dados
experimentais para as três pressões de interesse (LPS, PB, LPI). Quanto às
composições, vide a Seção IV.1. O melhor arranjo, será implementado juntamente com
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o arranjo 4 nos demais fluidos estudados. O arranjo 4 é um padrão de comparação, pois
foi o proposto por Li e Firoozabadi (2010), sendo usado aqui com os mesmos
parâmetros propostos pelos autores. O critério de definição dos melhores arranjos será o
valor da função erro, equação IV-7.
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Capítulo V – Resultados e discussão
O critério adotado para avaliação dos resultados é o da média dos módulos dos
erros relativos das pressões calculadas, conforme definido na Equação IV-7.

V.1 – Escolha do melhor arranjo de associação
A Tabela V-1 mostra os erros dos arranjos associativos propostos na secção
IV.2, para cada uma das pressões (LPS, PB e LPI).
Para o arranjo 1, observa-se que sem associação não há precipitação de
asfaltenos, somente equilíbrio líquido-vapor, demonstrando a necessidade do uso de
modelos associativos para descrição adequada do equilíbrio de fases de misturas com
asfaltenos. É interessante observar que o ponto de bolha calculado nesse arranjo teve um
erro similar aos demais, isso ocorre porque são os componentes voláteis do fluido os
mais relevantes para o equilíbrio líquido vapor (ELV), e não os asfaltenos, além da
fração molar de asfaltenos ser pequena nos casos analisados.
Os cálculos usando o arranjo 3, somente associação A-R, não foram feitos pois
como não houve precipitação no arranjo 1, onde não foi considerada a associação, não
haveria precipitação no arranjo 3. Considerar apenas a associação cruzada entre
asfalteno e resina, desconsiderando a auto-associação entre asfaltenos, torna a
precipitação menos provável do que no caso sem associação. Nesse caso, aumenta-se a
estabilidade do sistema devido as interações cruzadas asfaltenos-resinas. Sem o cálculo
do LPS e LPI, e frente à pouca sensibilidade do PB, a estimação dos parâmetros
associativos torna-se impeditiva.

Tabela V-1: Média dos módulos dos erros relativos dos arranjos 1 ao 7.
Arranjo Erro LPS Erro PB Erro LPI Erro total
1

-

1,5%

-

-

2

4,8%

1,4%

15,6%

21,9%

4

5,6%

1,4%

14,9%

21,8%

5

5,0%

1,4%

15,3%

21,7%

6

5,5%

1,4%

15,2%

22,2%

7

5,1%

3,1%

15,3%

23,5%
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O arranjo 7 se destaca por apresentar erro consideravelmente maior no cálculo
de ponto de bolha, sendo esses resultados piores do que os calculados com o arranjo 1.
Entretanto, o modelo foi capaz de descrever as regiões LPS e LPI, com erros similares
aos demais arranjos. Esses resultados indicam que a hipótese de auto-associação entre
resinas não é adequada pois tornou o modelo mais complexo sem nenhum ganho. A
influência no cálculo da pressão do ponto de bolha se deu porque a resina, apesar de ser
pouco volátil, possui uma fração molar grande no fluido estudado, de cerca de 18,75%,
afetando de forma sensível a fugacidade dos componentes na fase líquida em equilíbrio
com a vapor.
O arranjo 2 considera apenas a precipitação de asfaltenos, seu bom desempenho
é surpreendente, porém, sabe-se que a energia de associação dos asfaltenos é altamente
influenciada pelo meio solvente, portanto o ԐAA estimado pode ser limitado à
composição do fluido usada na estimação. Esse resultado sugere que a resina pode não
ser relevante para o fenômeno de precipitação de asfaltenos, entretanto, como isso vai
contra a literatura atual, optou-se por não escolher esse arranjo no presente trabalho,
deixando essa investigação para trabalhos futuros. Seria interessante modelar ԐAA como
função da composição em trabalhos futuros. Cabe ressaltar que foi encontrada uma
fraca dependência de ԐAA com a temperatura, sendo praticamente uma constante na
faixa estudada (360,93 K a 422,04 K).
Os arranjos 2, 4 e 5 tiveram desempenhos próximos, enquanto o 6 teve um
desempenho um pouco inferior. Os modelos 4 e 5 ajustaram os parâmetros de
associação cruzadas, ԐAR e βAA com a temperatura, encontrando uma dependência
significativa. O desempenho inferior do modelo 6 pode ser atribuído à dependência de
ԐAA e ԐAR com a temperatura (ԐAR = ԐAA/2 e ԐAA = ԐAA (T)), pois ԐAR apresenta uma
dependência mais significativa com relação a T do que ԐAA.
O menor erro foi apresentado pelo arranjo 5, similar ao 4 (abordagem de Li e
Firoozabadi, 2010), porém com a introdução da regra de combinação RC-2. Este fato
confirma que a hipótese de ԐAR = ԐAA/2 é aceitável. O arranjo 5 é interessante pois
permite o cálculo da energia de associação para os asfaltenos de cada petróleo,
descartando a simplificação de ԐAA constante para todos os asfaltenos, e, ao mesmo
tempo, considera que as propriedades das resinas de um dado petróleo são
correlacionadas com as dos asfaltenos. O modelo 5, utiliza 2 parâmetros (a e b), para
ajustar as energias de associação ԐAA e ԐAR específicas para cada petróleo, enquanto o
modelo 4, com os mesmos 2 parâmetros, ajusta apenas ԐAR, sendo ԐAA constante para
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todos os asfaltenos. Cabe ressaltar que no arranjo 4, ԐAA pode ser um parâmetro
ajustável, mas com frequência é assumido constante para a maior parte dos petróleos.
Uma indagação que pode ser feita é como o arranjo 4 pode apresentar um bom
desempenho ao considerar todos os asfaltenos iguais, quando se sabe que suas
propriedades apresentam grande variação entre diferentes reservatórios, e inclusive em
pontos distintos de um mesmo reservatório. No processo de estimação de parâmetros,
foi verificado que ao variar o ԐAA no arranjo 4, sempre foi possível ajustar ԐAR de forma
a manter o erro no mesmo patamar. Portanto existe certa arbitrariedade na escolha do
ԐAA no modelo 4, demonstrando que o sistema está “super-parametrizado”, o que
explica de forma plausível sua capacidade de modelar petróleos diversos como o mesmo
parâmetro ԐAA. Além dos três parâmetros associativos para cada componente (Ԑ ou β,
a,b), há três parâmetros não associativos para a equação Peng-Robinson (PC, TC, ω) e
um parâmetro de interação binária (bij).
Para o modelo 5, como ԐAA e ԐAR estão correlacionados, caso o comportamento
da função a ser minimizada (Equação IV-7) seja possuir um único mínimo, haverá
apenas um valor ótimo para cada um desse parâmetros. Durante a estimação de
parâmetros não foi encontrado nenhum indício de que a função erro possuísse mais de
um mínimo. Contudo, os parâmetros não foram varridos em toda a faixa fisicamente
possível (valores experimentais para ligações de hidrogênio), somente na faixa de
valores típicos de Ԑ (Ԑ/kb entre 300 K e 6000 K) e β (β de 0,001 a 0,02).
Um fato comum a todos os arranjos foi a maior capacidade de correlacionar os
dados de ponto de bolha do que os limiares superior e inferior de precipitação (LPS e
LPI). Todos os erros relativos das pressões calculadas tiveram o mesmo peso na função
objetivo, porém o somatório dos erros relativos dos LPS ficaram na faixa de 5 % e os de
LPI 15%, sendo o erro do PB e do LPS razoáveis para uso na Engenharia. Este fato
pode ser atribuído ao modelo, que representa melhor sistemas envolvendo equilíbrio
líquido-vapor (LPI e PB) do que sistemas envolvendo apenas líquido-líquido (LPS)
Nesta seção, conclui-se então que a modelagem de óleos vivos contendo
asfaltenos é melhor modelada considerando a auto-associação de asfaltenos e a
associação cruzada de asfaltenos e resinas. Adicionalmente, verificou-se que a regra de
combinação RC-2 encontra amparo nos dados experimentais, além de trazer vantagens
para a modelagem, permitindo um ajuste melhor a cada sistema. Na próxima seção
serão expostos os resultados com testes considerando a variação do número de sítios de
associação.
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V.1.1 – Testes com variação do número de sítios de associação

Buscou-se avaliar o desempenho do arranjo mais simples capaz de descrever o
sistema modelo (Fluido A), apresentado na Seção IV.2, com 2 sítios de associação para
asfaltenos e 1 sítio de associação para as resinas. Na seção anterior, foi demonstrada que
considerar as associações asfalteno-asfalteno e asfalteno-resina é o que melhor se ajusta
aos dados experimentais. Como a mudança no número de sítios altera de forma bastante
significativa os valores de ԐAA e ԐAR, primeiro estimou-se o valor de ԐAA pelo arranjo 8,
sendo esse valor utilizado na estimação de ԐAA e ԐAR no arranjo 9, cujos valores foram a
estimativa inicial para o cálculo de ԐAA e ԐAR no arranjo 10. O arranjo 10 é baseado no
arranjo 5, escolhido na seção anterior. Já o arranjo 4 de Li e Firoozabadi (2010) não deu
origem a nenhum arranjo modificado, sendo ԐAA = 2000 obtido de outros autores. Os
arranjos 11 e 12 testaram a hipótese de 3 sítios de associação para asfaltenos. A Tabela
V-2 esquematiza o exposto e a Tabela V-3 apresenta os parâmetros de associação
considerados.

Tabela V-2: Novos arranjos a serem testados.
Fluido

NA

NR

A-A

A

2

0

X

A

2

1

X

A

2

1

X

A

3

0

X

A

3

1

X

A-R

R-R

RC

Arranjo

-

8

X

3

9

X

2

10

-

11

2

12

X

Tabela V-3: Parâmetros obtidos da literatura e a serem estimados para os novos
testes.
Arranjo

ԐAA

βAA

ԐAR

βAR

-

-

8

a+b*T 0,01a

9

a+b*T 0,01a ԐAA/2 0,01a

10
11
12

a

AA

a+b*T 0,01a

-

Ԑ
Ԑ

AA

AA

0,01 Ԑ /2 a+b*T
a

AA

-

0,01 Ԑ /2 a+b*T

ԐRR βRR Estimados Literatura nº par.ass
a, b
βAA
3
-

-

a, b
AA

-

-

Ԑ , a, b

-

-

a, b

-

-

AA

Ԑ , a, b

βAA, βAR

4

AA

4

βAA

3

AA

4

β
β

(a) Valores obtidos de Li e Firoozabadi, 2010.
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Os erros de cada abordagem estão sumarizados na Tabela V-4. Nota-se
novamente bom desempenho dos arranjos que consideram apenas a auto-associação de
asfaltenos, sendo o modelo 8 o que apresentou o menor erro total. Fazendo coro ao dito
anteriormente, em teoria os parâmetros de associação estimados para essas abordagens
são restritos à composição utilizada, porém o bom desempenho dessa hipótese abre
espaço para estudos futuros contabilizando variações composicionais. Observa-se os 3
arranjos já testados com associação asfalteno-asfalteno, arranjos 2, 11 e 8, com
respectivamente NA=4, 3 e 2 e erros totais 21,9%, 21,4% e 20,7%; nota-se uma queda
do erro à medida em que NA decresce para 2. Esse é um indício a favor de considerar o
número de sítios de associação para asfaltenos igual a 2. Também pode indicar a
possibilidade de o fenômeno investigado não ser a associação, mas interações π-π
stacking, não abordado na revisão bibliográfica do presente trabalho.
Porém o desempenho dos arranjos com NA=2 e NR=1 foram inferiores ao do
arranjo 5 (NA=4, NR=4), indicando que estão mais distantes da realidade ou que os
parâmetros não estão otimizados, não há razão, portanto para a não utilização do arranjo
5, já que foi o que teve melhor desempenho. O arranjo com NA=3 e NR=1 teve um
desempenho inferior aos arranjos 9 e 10.

Tabela V-4: Média dos módulos dos erros relativos dos arranjos 1 ao 12.
Caso Erro LPS Erro PB Erro LPI Erro total NA NR
1

-

1,5%

-

-

0

0

2

4,8%

1,4%

15,6%

21,9%

4

0

4

5,6%

1,4%

14,9%

21,8%

4

4

5

5,0%

1,4%

15,3%

21,7%

4

4

6

5,5%

1,4%

15,2%

22,2%

4

4

7
8
9
10
11
12

5,1%
4,3%
5,1%
5,2%
4,6%
5,2%

3,1%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%

15,3%
15,0%
15,4%
15,5%
15,3%
15,7%

23,5%
20,7%
21,9%
22,1%
21,4%
22,3%

4
2
2
2
3
3

4
0
1
1
0
1

A Tabela V-5 apresenta os parâmetros estimados para os 12 arranjos testados:
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Tabela V-5: Parâmetros estimados para os arranjos 1 a 12.
Caso

ԐAA

a

b

1

-

-

-

2

-

968,35

0,252

4

-

-

-

5

1764,5 2,1E-05 0,00211

6

-

2718

-2,5768

7

-

504,69

1,5494

8

-

1711,3

0,176

9
10
11
12

2072,5 -0,0673
2057,4
1212,1 0,3437
1491,2

O restante deste Capítulo será dedicado à análise dos resultados do arranjo 5, o
escolhido, e do 4, Li e Firoozabadi, frente aos resultados experimentais. A composição
dos fluidos A, X1, C1 e Y3 encontra-se na Seção IV.1. Os arranjos envolvendo somente
associação entre asfaltenos (2, 8 e 11) são promissores porém serão investigados em
trabalho futuro. O arranjo 9, com 2 sítios de associação para asfaltenos e 1 para resinas
foi bem trabalhado do ponto de vista teórico no presente trabalho, porém o erro
encontrado foi superior ao de diversos arranjos testados.

V.2 – Fluido A
Na Figura V-1 estão plotados os pontos experimentais e as curvas calculadas
paras as pressões de bolha, pressão de limiar superior de precipitação de asfaltenos e
pressão de limiar de precipitação inferior de asfaltenos do fluido A. O erro total do
arranjo 5 foi de 21,7%, resultado ligeiramente melhor do que o do arranjo 4, de 21,9%.
Na escala da Figura V-1, escolhida de forma a apresentar todas as curvas calculadas, só
é possível notar diferença significativa entre as curvas de LPS 4 e LPS 5, podendo-se
notar que a curva de LPS 5 se ajusta melhor aos 4 pontos experimentais disponíveis.
Mais detalhes ficarão evidentes nas Figuras V-2 e V-3, ampliações da Figura V-1.
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Figura V-1: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação superior (LPS) e
inferior (LPI) para o fluido A
Na Figura V-2, mesmo com ampliação não há diferença perceptível entre as
curvas de PB 4 e PB 5, ambas ficaram com erro total de 1,4% frente aos dados
experimentais, apresentando erro absoluto máximo de -3,5 bar e -3,7 bar
respectivamente. Quanto ao LPI, ao olhar os pontos experimentais nota-se uma maior
dificuldade para o ajuste da curva, pois logicamente há erros experimentais bem
significativos na avaliação das pressões ou o comportamento de LPI seria compatível
com uma função oscilante. Inclusive no ponto experimental de 383,15 K o LPI é de 188
bar, enquanto o PB é de 186,17 bar, indicando que antes mesmo do fim da fase vapor, e
portanto, da incorporação completa dos componentes leves na fase óleo, inicia-se a
precipitação de asfaltenos. Embora seja completamente possível, é um fato incomum
frente ao comportamento de fases esperado, e portando deve ser considerado com a
devida cautela. Em estudos futuros a obtenção de mais dados experimentais para cada
fluido e dos erros experimentais é essencial para uma melhor modelagem, além de um
tratamento estatístico desses erros durante a estimação de parâmetros. Nessa escala é
possível notar uma diferença entre as curvas de LPI 4 e LPI 5, que apresentaram
respectivamente erro total de 15,0 % e 15,3%, e erros absolutos máximos de 32,0 bar e
de 35 bar.
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Figura V-2: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação inferior (LPI) para
o fluido A
Na Figura V-3, percebe-se o melhor ajuste de LPS 5 aos 4 pontos experimentais,
enquanto LPS 4 se ajusta melhor aos pontos de menor e maior temperatura. Os erros
totais de LPS 4 e LPS 5 foram respectivamente de 5,5% e de 5,0%, sendo os maiores
erros absolutos de 28,33 bar e 15,66 bar, respectivamente.

Figura V-3: Pressões de precipitação superior (LPS) para o fluido A
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Portanto as predições dos arranjos 4 e 5 foram similares, com desempenho
levemente superior do arranjo 5. Cabe ressaltar que o arranjo 5 foi superior ao 4 no
cálculo do LPS, similar no cálculo do PB e ligeiramente inferior no cálculo do LPI.

V.3 – Fluido X1
Na Figura V-4 estão plotados os pontos experimentais e as curvas calculadas
para o PB, LPI e LPS do fluido X1. Tanto o arranjo 4 quanto o arranjo 5 não
apresentaram um bom desempenho para este fluido, sobretudo na correlação do LPI. O
erro total do arranjo 5 foi de 69,5%, enquanto o do arranjo 4 foi de 70,7%. Na escala da
Figura V-4 é possível observar uma diferença significativa entre as curvas de LPS 4 e
LPS 5, podendo-se constatar a tendência da curva de LPS 5 de se afastar da curva de
LPS 4 em temperaturas acima e abaixo da faixa experimental. Ambos os arranjos
testados foram incapazes de prever satisfatoriamente os LPI experimentais. Mais
detalhes podem ser verificados nas Figuras V-5 e V-6.

Figura V-4: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação superior (LPS) e
inferior (LPI) para o fluido X1
Na Figura V-5 novamente as curvas PB 4 e PB 5 são praticamente coincidentes,
apresentando ambas erro total de 2,3%. O maior desvio absoluto do PB foi de -10,10 bar
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para o arranjo 4 e -10,06 bar para o arranjo 5. Foi no cálculo do LPI que incidiu a maior
parte do erro das abordagens, com erro de 65,6% para a abordagem 4 e 63,6% para a
abordagem 5, com os maiores erros absolutos de 73,0 bar e de 70,67 bar
respectivamente.

Figura V-5: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação inferior (LPI) para
o fluido X1
É importante salientar que o fluido X1 possui a maior razão resinas/asfalteno dentro
dos fluidos analisados, conforme pode ser verificado na Tabela IV-01. Sabe-se que a
energia de associação de asfaltenos e resinas dependem da composição do meio (Li et
al, 2010), portanto considerar um único ԐAA e ԐAR constantes para a mesma temperatura
na verdade é uma simplificação, pois tanto o LPI quanto o LPS dos asfaltenos estão em
fases líquidas com composições distintas. No LPI existe uma fase vapor e uma fase óleo
antes do aparecimento da fase rica em asfaltenos com o aumento da pressão, enquanto
no LPS existe uma única fase do sistema antes da formação de uma fase rica em
asfaltenos com a queda de pressão. A quantidade de resinas presente pode mudar
drasticamente o parâmetro ԐAA estimado. Na fase vapor se concentram compostos
voláteis como as parafinas leves, metano e CO2, compostos que levam à precipitação de
asfaltenos, por isso é de se esperar que ԐAA seja maior no LPS do que no LPI, indicando
uma maior tendência de auto-associação. Entretanto, na estimação de valores, o LPS,
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PB e LPI tiveram os mesmos pesos. Portanto, surgem três hipóteses, para o cálculo do
LPI dos fluidos A e X1:
1) o modelo empregado possui alguma limitação que o impede de correlacionar
corretamente o LPI;
2) o LPI apresenta maiores erros, devido às dificuldades experimentais esperadas;
3) foi encontrado um mínimo local da função objetivo, podendo existir valores para
os parâmetros estudados em que o erro do LPS fosse sistematicamente maior do
que o erro do LPI.
A segunda hipótese é mais plausível, uma vez que encontrar a pressão de transição
líquido-líquido-vapor para líquido-vapor, em altas pressões, envolve na maior parte das
vezes problemas de transferência de massa, podendo a condição real de equilíbrio levar
tempo para se estabelecer. Portanto é essencial a obtenção dos erros experimentais.

Figura V-6: Pressões de precipitação superior (LPS) para o fluido X1
Na Figura V-6 novamente há a tendência do arranjo 4 correlacionar melhor os
pontos experimentais correspondentes à menor e à maior temperatura, enquanto o
arranjo 5 busca correlacionar igualmente todos. Nesse caso, como no fluido A, isso
pode ser resultado da função objetivo utilizada na estimação de parâmetros. O arranjo 4
está utilizando os parâmetros reportados por Li e Firoozabadi, enquanto os parâmetros
do arranjo 5 foram estimados nesse trabalho, dando igual peso a todos os pontos
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experimentais. Adiantando o fato, essa tendência se mantém nos 4 fluidos estudados. O
erro da curva de LPS 4 foi de 2,8%, enquanto o da LPS 5 foi de 3,6%, sendo o maior
desvio absoluto da curva LPS 4 de -57,00 bar e da LPS 5 de -42,98 bar.
Novamente a abordagem 5 apresentou desempenho melhor no erro total do que a
abordagem 4, porém o caso 4 foi ligeiramente superior no cálculo do LPS.

V.4 – Fluido C1
A Figura V-7 mostra os resultados obtidos para o fluido C1. Ambas as curvas
LPS 4 e LPS 5 ajustam bem os pontos experimentais, mais com uma tendência de
divergirem entre si fora da faixa experimental utilizada.

Figura V-7: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação superior (LPS) e
inferior (LPI) para o fluido C1
Na Figura V-8, novamente as curvas de PB 4 e PB 5 apresentaram
comportamentos praticamente iguais, porém o cálculo do ponto de bolha deste fluido
possui maior erro total entre os fluidos estudados (3,6%). Os maiores desvios absolutos
de PB 4 e PB 5 foram respectivamente de 8,42 bar e 8,22 bar. Não há dados
experimentais de LPI, porém LPI 4 e LPI 5 apresentam comportamento semelhante de
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350 K a 440 K, destoando em temperaturas abaixo de 350 K, com LPI 5 permanecendo
praticamente constante.

Figura V-8: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação superior inferior
(LPI) para o fluido C1

Figura V-9: Pressões de precipitação superior (LPS) fluido C1
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Na Figura V-9, percebe-se que ambas as curvas LPS 4 e LPS 5 se aproximam
dos pontos experimentais, ainda que a curva LPS 5 seja mais aberta e tenda a divergir
de LPS 4 para temperaturas fora da faixa dos dados experimentais. O erro total da
abordagem 4 no cálculo do LPS foi de 1,3%, enquanto o da 5 foi de 2,5%, portanto
ambos tiveram um bom desempenho, mas a abordagem 4 foi superior. O maior desvio
absoluto do LPS 4 foi de -8,45 bar e o do LPS 5 foi de -10,67 bar.
A abordagem 4 teve melhor desempenho do que a abordagem 5 para o fluido
C1, com um erro total de 4,9% contra a um de 6,1%. Foi no fluido C1 em que o modelo
empregado encontrou o maior erro total no PB e o menor erro do LPS.

V.5 – Fluido Y3
Na Figura V-10 estão plotados os pontos experimentais de PB e LPS, assim
como as curvas calculadas para PB, LPS e LPI do fluido Y3. Nessa escala as
abordagens 4 e 5 geraram curvas semelhantes. As Figuras V-11 e V-12 apresentam os
dados em maiores detalhes.

Figura V-10: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação superior (LPS) e
inferior (LPI) para o fluido Y3
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Na Figura V-11 constata-se que as curvas de PB 4 e PB 5 são praticamente
coincidentes, ambas apresentam erro total de 2,3%. Os maiores desvios absolutos foram
de -7,84 bar para PB 4 e 7,88 bar para PB 5. Não há dados experimentais para o LPI.
LPI 4 e LPI 5 apresentam valores próximos, com a curva LPI 5 apresentando um
comportamento mais oscilante.

Figura V-11: Pressões de ponto de bolha (PB) e de precipitação inferior (LPI) para
o fluido Y3
Na Figura V-12 as curvas de LPS 4 e LPS 5 ainda se apresentam bem próximas.
O erro total do arranjo 4 foi de 5,6% e o do arranjo 5 foi de 5,8%. O maior desvio da
curva de LPS 4 foi de -78,56 bar, enquanto o da LPS 5 foi de -75,49 bar. Esses maiores
desvios ocorreram em relação ao ponto experimental de T=393,15 K, que destoa dos
demais pontos, porém, devido aos poucos dados disponíveis e ao desconhecimento do
erro experimental, este ponto não foi desconsiderado.
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Figura V-12: Pressões de precipitação superior (LPS) para o fluido Y3
Os arranjos 4 e 5 tiveram um desempenho estatisticamente equivalente, com um
erro total de 7,9% e 8,2%, respectivamente.

V.6 – Análise dos resultados
Antes dos cálculos dos LPS e LPI e PB, foi necessário escolher o arranjo com o
melhor desempenho, descartando as hipóteses com piores correlações dos dados
experimentais. Entre as hipóteses descartadas pode-se citar:


Associação resina-resina



Somente associação cruzada entre asfaltenos e resinas



Regra de combinação 1



NA=2 e NR= 1



NA=3 e NR= 1
Entretanto, no que diz respeito ao número de sítios de associação, devido ao

grande número de possibilidades, a questão não foi esgotada. O arranjo 5, que teve o
melhor desempenho, possui NA=4 e NR=4. Mas isso não implica que o número de sítios
igual a 4 gere os melhores resultados. Nos testes com variação do número de sítios, por
exemplo, não foram feitas tentativas com NA=NR=2 e NA=NR= 3. No estudo dos
arranjos associativos (Seção IV.2) não foram contemplados os arranjos com NA=NR e
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NR>NA porque as evidências são de que asfaltenos possuem mais heteroátomos, maior
tamanho e mais tendência de associação do que as resinas. Ao final foi escolhido o
arranjo 5 por ser o que obteve melhores resultados, desconsiderando os arranjos 8 e 11.
Alguns resultados interessantes foram obtidos:


Sem associação a Equação CPA, com os parâmetros não associativos
empregados, não prevê precipitação de asfaltenos



ԐAA pouco varia com a temperatura



ԐAR varia de forma aproximadamente linear com a temperatura



Diferentes asfaltenos apresentaram diferentes ԐAA estimados



ԐAR variou de forma distinta com a temperatura, para cada petróleo



Arranjos apenas com associação A-A tiveram bons resultados (2, 8 e 11)



A regra de combinação 2 correlaciona bem os dados experimentais



Arranjo 5 foi o escolhido para o estudo dos casos

Essas cinco primeiras observações já são reportadas na literatura, a questão
relevante foi a capacidade do modelo capturar essas nuances. Quanto ao bom
desempenho de arranjos apenas com associação A-A, como esse resultado vai contra
literatura, ao desconsiderar a associação entre asfaltenos e resinas, optou-se em
investiga-los em um trabalho futuro mais aprofundado. O sucesso da regra de
combinação 2 é notável para componentes tão longe da idealidade como asfaltenos e
resinas, reduzindo o número de parâmetros a serem estimados e relacionando o
comportamento de asfaltenos e resinas de um mesmo petróleo. Esse resultado é um dos
mais interessantes desse trabalho, a RC-2 está reproduzida abaixo como foi exposta na
Seção IV.2.1:

RC-2:
Ԑ𝐴𝑅 =

Ԑ𝐴𝐴
2

𝛽 𝐴𝑅 = 𝑎 + 𝑏. 𝑇 (ajustado aos dados)

(IV-3)
(IV-4)

As hipóteses presentes no arranjo 5 são:


Associação asfaltenos-asfaltenos



Associação cruzada entre asfaltenos-resinas



2 tipos de sítios de associação: A e R
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Sítios A estão presentes em asfaltenos e só se associam com sítios A



Sítios R estão presentes em resinas e só se associam com sítios A



NA=4 e NR=4



RC-2 para ԐAR e βAR



ԐAA constante com a temperatura



3 parâmetros associativos a serem estimados ԐAA, a, b

A média dos módulos dos erros para as pressões de PB, LPI e LPS, assim como
o erro total para os fluidos avaliados se encontram na Tabela V-6. O arranjo 5 mostrou
desempenho ligeiramente superior para os fluidos A e X1, enquanto o arranjo 4 foi
ligeiramente superior para os fluidos C1 e Y3. Portanto não é possível estabelecer a
superioridade nem do arranjo 4 ou 5 para a descrição de precipitação de asfaltenos em
óleos vivos. Porém, constata-se que o arranjo 5 tem pelo menos um desempenho igual
ao arranjo 4, abordagem de Li e Firoozabadi, o que implica que a regra de combinação 2
é válida para os sistemas estudados.

Tabela V-6: Comparação entre o arranjo escolhido (5) e o utilizado por Li e
Firoozabadi (4).
Fluido Arranjo Erro LPS Erro PB Erro LPI Erro total
A

4

5,5%

1,4%

15,0%

21,9%

A

5

5,0%

1,4%

15,3%

21,7%

X1

4

2,8%

2,3%

65,6%

70,7%

X1

5

3,6%

2,3%

63,6%

69,5%

C1

4

1,3%

3,6%

-

4,9%

C1

5

2,5%

3,6%

-

6,1%

Y3

4

5,6%

2,3%

-

7,9%

Y3

5

5,8%

2,3%

-

8,2%

Na Tabela V-6, constata-se que o desempenho dos arranjos na predição do LPS
e PB é adequado para aplicações de Engenharia, enquanto a predição do LPI foi
inadequada. Esse mal desempenho na predição do LPI indica uma limitação do modelo,
pois na minimização da função objetivo, em tese seria possível aumentar o erro de LPS
e minimizar o de LPI, isso caso o modelo possui-se capacidade para descrever
adequadamente ambos os fenômenos. Sabe-se que a composição da fase óleo, da qual
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os asfaltenos precipitarão, tem composições distintas no LPS e LPI, e que a associação
de asfaltenos é muito influenciada pela composição do meio.
Ao analisar os erros para cada ponto experimental, há indícios de que os
parâmetros da abordagem 4, Li e Firoozabadi, foram estimados minimizando o erro das
pressões de interesse para somente dois pontos experimentais, os de menor e de maior
temperatura. Os parâmetros foram estimados nesse trabalho de forma a minimizar os
erros de todos os pontos experimentais, essa mudança na estimação de parâmetros por si
só já seria responsável por diferenças nos valores previstos para LPS, PB e LPI.
Na Tabela V-7 encontram-se os parâmetros estimados para as abordagens 4 e 5.
Cabe ressaltar que a e b são parâmetros da reta que descreve o comportamento de βAR
com a temperatura no arranjo 5, enquanto no arranjo 4 são os parâmetros da reta que
descreve o comportamento de ԐAR frente a T. Por isso os valores de a e b são tão
distintos entre os arranjos.

Tabela V-7: Parâmetros utilizados por Li e Firoozabadi (a) e os estimados neste
trabalho.
Fluido Arranjo
a

A

4

A

5
a

ԐAA
2000

a

6,66E+02 1,01E+00

1764,5 2,14E-05
2000

b

R²
-

2,11E-03 0,600

X1

4

1,31E+03 -8,84E-01

-

X1

5

C1

4

a

2000

1,26E+03 -1,25E+00

C1

5

5667

1,43E-05

Y3

4a

2000

4,23E+02 2,01E+00

Y3

5

765,2

4,74E-05 -6,55E-03 0,447

2078,4 -2,34E-05 1,83E-02 0,837
-

3,47E-03 0,982
-

Percebe-se pelo sinal de b, coeficiente angular das retas de ajuste, diferentes
tendências de ԐAR e βAR em cada fluido. Nos fluidos A e Y3, ԐAR cresce com a
temperatura, enquanto nos fluidos X1 e C1 decresce. Já βAR cresce com a temperatura
nos fluidos A, X1 e C1, e decresce com o aumento de T em Y3. Os parâmetros do
arranjo 4 foram obtidos da literatura, portanto não é possível determinar o coeficiente de
determinação R2 dessa correlação, já para a abordagem 5, nota-se que βAR, para os
fluidos X1 e C1, apresenta de fato um comportamento próximo do linear frente à
temperatura, enquanto para A e Y3 este comportamento não é linear.

Portanto o

comportamento dos asfaltenos frente à temperatura é bastante variável, como reportado
na literatura. A Figura V-13 apresenta graficamente os βAR experimentais calculados
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para o arranjo 5. Nos cálculos utilizados nesse trabalho foram utilizados os valores
obtidos das aproximações lineares.

Figura V-13: βAR experimentais calculados para o arranjo 5, assim como as
aproximações lineares
V.6.1 – Tempo Computacional

O código original de Li e Firoozabadi (2010) (cálculo de estabilidade mais
cálculo de flash), no computador utilizado neste trabalho (laptop, marca ASUS®,
sistema operacional Windows 8.1, processador Intel® CoreTM i7 2,00 GHz 2,50 GHz,
8,00 GB de RAM) demora de 20 segundos a 1 minuto para o cálculo de uma condição
de P, T e composição global. Esse tempo depende do número de fases, da pressão e da
composição do fluido. Cálculos em condições em que apena uma fase é estável são mais
rápidos. No caso da rotina desenvolvida no presente trabalho, dada a temperatura e
composição global, as pressões dos pontos LPS, PB e LPI são obtidas de forma
recursiva. O código foi elaborado de forma a encontrar os pontos de interesse com o
mínimo de pressões avaliadas possíveis. O resultado final é que para o cálculo das 3
pressões de interesse numa dada temperatura, levam-se de 40 minutos a 1 hora. Assim,
para as 4 temperaturas, o tempo é de 12h. Ou seja, para conseguir o erro total de um
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arranjo com determinado parâmetro que está sendo estimado, são necessários 12h.
Tipicamente, na maior parte dos parâmetros estimados no presente trabalho, foram
calculados 10 valores, seguindo a metodologia da Seção IV.3. Isso representa até 120 h
para o cálculo do valor. Isso deixa claro o quanto o algoritmo de cálculo precisa ser
melhorado para se realizar um estudo mais completo.
Um dos aspectos do código que podem ser melhorados é empregar soluções
analíticas aproximadas apresentadas por Kraska et al., 1996 e 1998, em vez de resolver
um sistema de equações não linear para o cálculo de XA e XR. Kraska et al.
demonstraram que para arranjos associativos com até dois componentes associativos e
até três tipos de sítios é possível encontrar soluções analíticas para o cálculo das frações
molares dos monômeros não ligadas a um determinado sítio de associação.

55

Capítulo VI – Conclusão
No presente trabalho foi utilizada uma equação de estado CPA para a
modelagem da precipitação de asfaltenos e traçado o diagrama de fases de óleos vivos
em ampla faixa de pressão. Os óleos vivos foram caracterizados em componentes,
pseudo-componentes, resinas e asfaltenos. Na Equação CPA (cubic plus association) o
termo cúbico contabiliza os efeitos de repulsão de esferas rígidas e atrações por
dispersão, enquanto o termo de associação contabiliza as associações correspondentes a
interações localizadas, tipo pontes de hidrogênio.
Foram utilizados os parâmetros não associativos e a Equação CPA
implementada por Li e Firoozabadi (2010), sendo o foco do presente trabalho a busca de
um arranjo de associação que melhor descrevesse o sistema. As contribuições de
energia livre dispersa da Equação CPA foram contabilizadas via Equação PengRobinson e as contribuições de energia livre de associação via termo similar ao da
Equação SAFT.
O arranjo proposto, que considera a associação asfalteno-asfalteno e asfaltenoresina foi o que apresentou o melhor desempenho, apresentando resultados equivalentes
ao arranjo proposto por Li e Firoozabadi (2010). No arranjo proposto aqui, a energia de
associação asfalteno-asfalteno é diretamente relacionada à energia de associação
asfalteno-resina e o volume de associação é dependente de temperatura, diferentemente
do arranjo proposto por Li e Firoozabadi (2010), em que a energia de associação
asfalteno-resina depende da temperatura e o volume de associação asfalteno-resina é
constante.
A regra de combinação RC-2, com ԐAR = ԐAA/2 e βAR ajustado a dados
experimentais (βAR = a + b*T), mostrou-se adequada para descrever o comportamento
de fases de sistemas envolvendo compostos complexos como asfaltenos e resinas. O uso
da RC-2 permite reduzir o número de parâmetros a serem estimados, relacionando a
energia de associação cruzada de asfaltenos e resinas com a energia de associação entre
asfaltenos, permitindo estimar apenas ԐAA. Ao estimar ԐAA para cada petróleo estudado,
a especificidade de cada asfalteno está sendo contabilizada. No arranjo proposto por Li
e Firoozabadi (2010), ԐAA era uma constante para todos os asfaltenos e o ԐAR ajustado
aos dados experimentais.

56

A Equação CPA, tanto com o arranjo de associação proposto aqui quanto o de Li
e Firoozabadi (2010), mostrou-se adequada para descrever, de forma satisfatória, em
nível de engenharia, a pressão limiar de precipitação superior de asfaltenos e da pressão
de ponto de bolha de óleos complexos contendo hidrocarbonetos pesados, compostos
leves, asfaltenos e resinas. Entretanto, o desempenho no cálculo da pressão limiar de
precipitação inferior de asfaltenos foi apenas qualitativo. Os resultados indicam a
necessidade estudo complementares para melhorar o modelo descrito neste trabalho.

VI.1 – Sugestões para trabalhos futuros
Ao longo do presente trabalho várias questões foram levantadas, que podem ser
objetos de futuros trabalhos, como, por exemplo:


Otimização e automatização da estratégia de estimação de parâmetros (ԐAiBj,
βAiBj) com a varredura de toda a faixa dos valores fisicamente possíveis para
ligações de hidrogênio



Buscar o melhor arranjo para cada fluido estudado. Não há garantias que a
abordagem que funciona melhor em um fluido possa ser generalizada para todos
os fluidos.



Testar mais possibilidades de arranjos com NA entre 2 e 4 e NR entre 1 e 4, com
destaque para arranjos com NA=NR.



Estudar sistemas em que a precipitação de asfaltenos seja causada por variações
composicionais, predição da quantidade de asfaltenos precipitada.



Implementar soluções analíticas para o cálculo de XA e XR, frações de espécies
não ligadas, respectivamente, pelos sítios A e R. Estudos neste sentido foram
propostos por Kraska et al. (1996 e1998).



Modelar ԐAA e/ou ԐAR como função da composição do sistema. Como sugestão
essa dependência poderia se dar com relação a um ou poucos componentes.
Componentes de natural interesse seriam resinas, metano, CO2 e alcanos lineares
leves.



Realizar estudos similares com a Equação PC-SAFT e SAFT-𝛾 (Avendano et al.
2011)
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