
      

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

E DE MATERIAIS  

NÚCLEO DE ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

 

 

 

GINO NOEL DELGADO DEXTRE 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO NUMÉRICO PARA A 

SIMULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE HIDRATOS EM PAREDES DE 

TUBULAÇÕES 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA  

2017



      

GINO NOEL DELGADO DEXTRE 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO NUMÉRICO PARA A 

SIMULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE HIDRATOS EM PAREDES DE 

TUBULAÇÕES 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

à obtenção do título de Mestre em Engenharia, 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica e de Materiais, Área de Concentração 

em Engenharia Térmica, do Departamento de 

Pesquisa e Pós-Graduação, do Campus de 

Curitiba, da UTFPR. 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique Dias dos 

Santos. 

Co-orientador: Prof. Dr. Rigoberto Eleazar 

Melgarejo Morales. 

 

 

 

CURITIBA  

2017





  

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

     

 

 TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO Nº 311 

 

 

A Dissertação de Mestrado intitulada: Desenvolvimento De Um Modelo Numérico Para A Simulação 

Da Formação De Hidratos Em Paredes De Tubulações, defendida em sessão pública pelo Candidato 

Gino Noel Delgado Dextre, no dia 24 de novembro de 2017, foi julgada para a obtenção do título de 

Mestre em Engenharia, área de concentração: Engenharia Térmica, e aprovada em sua forma final, 

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais – PPGEM. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof. Dr. Paulo Henrique Dias  dos Santos - Presidente - UTFPR 

Prof. Dr. Moisés Alves Marcelino Neto - UTFPR 

Prof. Dr. Luiz Fernando de Lima Luz Júnior - UFPR 

 

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, contendo a 

assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho. 

 

Curitiba, ____de _______________de 20___. 

 
 
 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Programa 
 

  
 
 

_______________________________________________



    iii 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi querida madre Santa M. Dextre 

Chavez. 

 

 



    iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 A minha mãe, Santa Maruja Dextre Chavez, a quem devo todas as minhas 

conquistas, devido ao amor incondicional, incentivo, educação e dedicação. 

 Aos meus orientadores, Prof. Paulo Henrique e Prof. Rigoberto, pela paciência, 

incentivo, compartilhamento de seus conhecimentos, e por me confiar a realização 

deste trabalho. 

 Ao professor Amadeu Sum, do Colorado School of Mines (EUA), pelo 

conhecimento transmitido nas reuniões realizadas ao longo do projeto. 

 À família Zolnir, Jonas, Marcia, Gabriel, Guilherme, pelo apoio incondicional em 

momentos difíceis na minha estadia no pais. 

 Aos meus amigos do Núcleo de Escoamento Multifásico - NUEM, por toda a 

amizade, incentivo, compreensão e pelos momentos de lazer que me proporcionaram. 

Em especial aos meus amigos Guilherme Mühlstedt, Alex Machado, Thales Sirino, 

Fernando Castillo, Celina Kakitani, Amanda Zorzi, Ernesto Mancilla, Erlend Straume, 

por todas as horas de discussões e ajudas para realizar esta pesquisa.  

 À UTFPR, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de 

Materiais (PPGEM) e ao Núcleo de Escoamento Multifásico (NUEM), pela 

disponibilização do espaço e profissionais de qualidade que permitiram realizar este 

trabalho. 

 À REPSOL/Sinopec pelo incentivo à pesquisa e apoio financeiro destinado ao 

projeto.  

 

 

 

  



    v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando quieras emprender algo, habrá 

mucha gente que te dirá que no lo hagas; 

cuando vean que no pueden detenerte, te 

dirán cómo tienes que hacerlo; y cuando 

finalmente vean que lo has logrado, dirán que 

siempre creyeron en ti. 

JOHN CALVIN MAXWELL 

 

 

 

 



    vi 

DEXTRE, G.N.D., Desenvolvimento de um modelo numérico para a simulação da 

formação de hidratos em paredes de tubulações, 2017, Dissertação (Mestrado em 

Engenharia) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 111p. 

 

RESUMO 

 Ao longo dos anos a formação dos hidratos têm sido um desafio constante para 

a indústria do óleo e gás, que tem buscado entender os processos envolvidos na 

formação hidratos através do desenvolvimento de modelos semi-empíricos para 

predizer o crescimento do hidrato. Esses modelos consideram que o fenômeno é 

regido pela transferência de calor e de massa e cinética química, mas o fato de não 

se ter um modelo que relacione esses três efeitos representa uma limitação no 

entendimento do processo do crescimento do hidrato para sistemas com substâncias 

em diferentes estados e/ou composições. Portanto, no presente trabalho é proposto 

um modelo matemático para predizer a taxa de crescimento do hidrato considerando 

uma relação entre a transferência de calor e de massa e cinética química. Além disso, 

uma nova abordagem é considerada ao incluir a porosidade do hidrato mediante uma 

estratégia matemática-numérica implementada no software ANSYS/FLUENT. Os 

efeitos devido ao crescimento do hidrato são considerados pela taxa de crescimento 

que é acoplada aos termos fontes das equações constitutivas do problema. É 

importante salientar que a taxa de formação do hidrato e a equação de conservação 

da massa do hidrato são implementados via funções definidas pelo usuário (User 

Defined Functions). O modelo proposto foi validado com os resultados experimentais 

da formação de hidratos de THF diluído na relação estequiométrica de 1:17 numa 

célula estática cilíndrica. Pretende-se que este modelo matemático sirva de base 

teórica para modelos futuros para a predição da formação e crescimento de hidratos 

nas linhas de transporte de óleo e gás.  

 

Palavras-chave: Hidratos de THF, porosidade do hidrato, transferência de calor e 

massa, cinética química, modelo matemático. 
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of hydrates in pipe walls, 2017, Dissertation (Master in Engineering) - Programa de 
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ABSTRACT 

Over the years, the formation of hydrates has been a constant challenge for the oil and 

gas industry. It has been sought to understand the different processes involved on 

hydrates formation, in that way, the development of semi-empirical models has been 

carried out. These models consider that main phenomenon is governed both heat and 

mass transfer and chemical kinetics. However, the lack of a model that relates these 

three effects represents a limitation in the understanding of the process of hydrate 

growth, mainly for systems where substances are in different states and / or 

compositions. Therefore, in the present work a mathematical model to predict the 

hydrate growth rate considering the relations between heat and mass transfer and 

chemical kinetics is proposed. In addition, a new approach is considered, in which is 

including hydrate porosity through a mathematical-numerical strategy implemented in 

the ANSYS / FLUENT software. The effects due to hydrate growth are considered by 

a growth rate coupled to the source terms of the constitutive equations of the problem. 

It is important to mention that the hydrate formation rate and the hydrate mass 

conservation equation were implemented via user defined functions (User Defined 

Functions). The proposed model was validated by comparing with the experimental 

results of THF hydrate formation diluted in a stoichiometric ratio of 1:17 in a cylindrical 

static cell. It is intended that the mathematical model proposed serves as a theoretical 

basis for future models for predicting formation and growth of hydrates in oil and gas 

transport pipes. 

 

 

Keywords: Hydrates, hydrate porosity, grow rate, heat and mass transfer, chemical 

kinetics, mathematical model. 

  



    viii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 - Formação de hidratos no escoamento multifásico ................................. 18 

Figura 1.2 - Esquema geral de formação de hidratos em atividades de produção 

Offshore (Sistema agua dominante – sem óleo) ................................................ 19 

Figura 1.3 - Mecanismos corretivos para a remediar a formação de hidratos ........... 21 

Figura 1.4 - Danificação da linha de transporte pela presencia do plugue de hidrato 

(SLOAN, 2000 - Adaptado). ............................................................................... 21 

Figura 1.5 - Remoção do plugue de hidrato (Adaptado-

http://hydrates.mines.edu/CHR/FlowAssurance.html). ....................................... 22 

Figura 1.6 - Características de dos tipos de plugue sendo removidos (BOXALL et all. 

2011- Adaptado). ............................................................................................... 23 

Figura 1.7 - As três estruturas comuns de hidratos de gás e suas cavidades 

constituintes. ...................................................................................................... 24 

Figura 1.8 - Processo de formação dos plugues de hidratos para um sistema agua 

dominante (sem óleo)......................................................................................... 25 

Figura 2.1 - Condições de contorno assumidas no modelo de Englezos et al. (1987).

 ........................................................................................................................... 34 

Figura 2.2 - Representação das considerações do modelo de Skovborg e Rasmussem 

(1994). ................................................................................................................ 38 

Figura 2.3 - Representação das considerações do modelo de Khoshsray et al. (2015).

 ........................................................................................................................... 40 

Figura 2.4 - Condições de contorno assumidas por Uchida et al. (1999), (FONTE: 

UCHIDA et al. 1999 – Adaptado). ...................................................................... 42 

Figura 2.5 - Taxa de propagação da frente de hidrato, 𝑉𝑓, em função de T , (Fonte: 

UCHIDA et al. 1999)........................................................................................... 43 



    ix 

Figura 2.6 - Condições de contorno assumidas por Freer et al.(2001), (FONTE: 

FREER et al., 2001 – Adaptado) ........................................................................ 44 

Figura 2.7 - Descrição do problema estudado por Gans (2016). (FONTE: GANS, 

2016). ................................................................................................................. 46 

Figura 2.8 - Esquema da adsorção das moléculas formadoras de hidratos na interface 

hidrato-solução ................................................................................................... 48 

Figura 2.9 - Bolhas de gás reportadas por Uchida et al. (1999) (FONTE: UCHIDA et 

al. 1999 – Adaptado). ......................................................................................... 50 

Figura 3.1 - Identificação das diferentes escalas de comprimento no meio poroso .. 53 

Figura 3.2 – Interface hidrato – solução .................................................................... 56 

Figura 3.3 – Processo de adsorção no meio poroso de hidrato. ............................... 57 

Figura 3.4 – Volume elementar representativo (VER). (a) VC em coordenadas 

cartesianas. (b) VC em coordenadas cilíndricas ................................................ 57 

Figura 3.5 – Representação do VER no modelo de VC ............................................ 58 

Figura 3.6 – Processo de adsorção no crescimento do hidrato de gás em um sistema 

água dominante. ................................................................................................ 59 

Figura 3.7 – Processo de adsorção para um diferencial de volume na interface. ..... 61 

Figura 3.8 – Processo de crescimento de hidratos num sistema água dominante. ... 63 

Figura 3.9 – Crescimento do hidrato de THF ( THF THF

sol H
x x ) ........................................... 64 

Figura 3.10 – Representação do avanço da interface hidrato - solução. .................. 65 

Figura 3.11 – Relação molar das moléculas de Água e THF na direção do crescimento 

do Hidrato de THF (1:17) (WU et al. 2014- Adaptado) ....................................... 66 

Figura 3.12 Modelo experimental (MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado) ................. 70 

Figura 3.13 – Comportamento da temperatura dos termopares ao longo do processo 

de formação de hidratos de THF (1:17). Temperatura do banho a 1°C 

(MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado). .............................................................. 71 



    x 

Figura 3.14 – Condições de iniciais e de contorno consideradas na modelagem 

numérica. Temperatura do banho a 1°C (MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado)

 ........................................................................................................................... 72 

Figura 3.15 – Domínio computacional 2D axisimétrico implementado no software 

ANSYS/FLUENT-Student®. ............................................................................... 75 

Figura 3.16 – Fluxograma do modelo de crescimento do hidrato de THF (1:17). ..... 76 

Figura 4.1 – Teste do parâmetro cinético  em comparação com os dados 

experimentais do termopar T4. ........................................................................... 77 

Figura 4.2 – Simulação numérica nos primeiros 800s do crescimento do hidrato de 

THF: (a) K= 1.0E-06 m/s, (b) K = 6.0E-06 m/s e (c) Experimental. .................... 78 

Figura 4.3 – Temperatura experimental do termopar T4 e numérica para M1, M2, M3 

e M4. .................................................................................................................. 79 

Figura 4.4 – Porosidade da frente do hidrato de THF para as malhas M1, M2, M3 e 

M4. ..................................................................................................................... 80 

Figura 4.5 – Caraterística da frente do hidrato no processo de crescimento (1:17). . 80 

Figura 4.6 – Frente do hidrato de THF. Malha M1 (tempo=10000s). ........................ 81 

Figura 4.7 – Frente do hidrato de THF. Malha M2 (tempo=10000s). ........................ 81 

Figura 4.8 – Frente do hidrato de THF. Malha M3 (tempo=10000s). ........................ 82 

Figura 4.9 – Frente do hidrato de THF. Malha M4 (tempo=10000s). ........................ 82 

Figura 4.10 – Estudo do passo de tempo. ................................................................. 83 

Figura 4.11. Temperatura do banho a 1.0ºC. Termopar T4. ...................................... 85 

Figura 4.12. Temperatura do banho a -1.0ºC. Termopar T4. ..................................... 86 

Figura 4.13. Temperatura do banho a -3.0ºC. Termopar T4. ..................................... 87 

Figura 4.14. Temperatura do banho a 1.0ºC. Termopar T5. ...................................... 88 

Figura 4.15. Temperatura do banho a -1.0ºC. Termopar T5. ..................................... 89 

Figura 4.16. Temperatura do banho a -3.0ºC. Termopar T5. ..................................... 89 



    xi 

Figura 4.17. Aplicação caso 3°C - Comportamento na temperatura registrado pelos 

termopares. ........................................................................................................ 92 

Figura 4.18 Caso 3°C – Crescimento do hidrato e THF (1:17). ................................. 93 

Figura 4.19 Efeito do sub-resfriamento no crescimento do hidrato de THF (1:17). ... 95 

Figura A.1 Célula cristalina sII (1:17). ..................................................................... 101 

Figura A.2 UBH - Célula cristalina sII (1:17). ........................................................... 102 

Figura B.1. Caso 2°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 103 

Figura B.2. Caso 1°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 103 

Figura B.3. Caso 0°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 104 

Figura B.4. Caso -1°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 104 

Figura B.5. Caso -2°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 105 

Figura B.6. Caso -3°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares.

 ......................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 



    xii 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 - Valores calculados dos parâmetros na expressão da taxa de consumo 

(Eq.2.11). ........................................................................................................... 33 

Tabela 2.2 - Valores calculados dos parâmetros na expressão da taxa de formação 

para o etano ....................................................................................................... 34 

Tabela 3.1- Propriedades e parâmetros do problema. .............................................. 74 

Tabela 4.1 – Parâmetros considerados no teste de malha ....................................... 79 

Tabela 4.2 – Parâmetros para a validação do problema. .......................................... 84 

Tabela 4.3 – Validação do modelo Parâmetro cinético K=6.0E-06 (Termopar T4) .... 87 

Tabela 4.4 – Validação do modelo. Parâmetro cinético K=6.0E-06 (Termopar-T5) ... 90 

Tabela 4.5 Parâmetros considerados na aplicação do modelo numérico proposto

 ........................................................................................................................... 91 

Tabela 4.6 Parâmetros considerados na aplicação do modelo numérico proposto .. 93 

Tabela A.1 Parâmetros considerados no cálculo da densidade do hidrato ............... 93 

 

 

 

 



    xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CFD 

FH 

Computational Fluid Dynamics 

Formador de hidrato 

NUEM Núcleo de Escoamento Multifásico 

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A. 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

UBH Unidade Básica do Hidrato 

UDF User Defined Function 

 

 
 

  

 

 

 



    xiv 

LISTA DE SÍMBOLOS 

NOTA IMPORTANTE 

  

Como não há uma conformidade das variáveis usadas na literatura, a listagem a seguir 

é referente apenas ao que foi utilizado no modelo matemático proposto para estudo 

que está apresentado no Capítulo 3 desta dissertação. A nomenclatura das variáveis 

contidas nos modelos da literatura são apresentadas no texto na sequência do seu 

aparecimento. 

Descrição Unidade 

effA  Área efetiva entre fase hidrato e a solução 2( )m  

C  Concentração molar 3( )mol m
 

FHD  Coeficiente de difusão binária do FH na agua 2( )m s  

E  Energia especifica ( )J kg  

vce  Espessura do VC  ( )m  

0G  Energia livre de Gibbs  ( )J mol  

0H  Entalpia  ( )J mol  

K  Fator cinético de adsorção ( )m s  

k  Condutividade térmica ( )W m K  

efk  Condutividade térmica efetiva ( )W m K  

L  Calor latente de formação de hidrato  ( )/J mol  

vcl  Comprimento do VC ( )m  

M  Massa molar ( )kg mol
 

r  Posição da interface efetiva relativo ao VC ( )m
 

HR  Taxa de crescimento do hidrato de THF 3( )mol m s
 

R  Constante universal dos gases  1 1( . . )J mol K
 

0S  Entropia ( )J mol  

t  Tempo ( )s
 

T  Temperatura  ( )K
 



    xv 

V  Volume 3( )m
 

H  Volume especifico moldar do hidrato 3( )m mol hidrato
 

 

Letras Gregas 

  Variação  ( )  

  Porosidade do hidrato  ( )  

  Densidade  3( )kg m
 

 

Subscritos 

eq  Relativo ao equilíbrio 

H  Relativo à fase hidrato 

S  Relativo à fase liquida (solução de THF e agua) 

VC  Relativo ao volume de controle 

 



    xvi 

SUMÁRIO 

RESUMO.................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ............................................................................................................... vii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ viii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. xii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................................................... xiii 

LISTA DE SÍMBOLOS .............................................................................................. xiv 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 17 

1.1 Objetivo ................................................................................................................................. 25 
1.2 Justificativa ............................................................................................................................ 26 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 28 

2.1 Cinética química do processo ............................................................................................... 28 
2.2 Crescimento limitado pela Transferencia de Massa. ............................................................ 38 
2.3 Crescimento limitado pela Transferencia de Calor ............................................................... 41 
2.4 Considerações gerais ............................................................................................................ 47 

3 MODELO MATEMÁTICO DE CRESCIMENTO DE HIDRATOS DE THF(1:17)
  ............................................................................................................................ 53 

3.1 Equações constitutivas .......................................................................................................... 53 
3.2 Taxa de Crescimento de Hidratos ......................................................................................... 56 

3.3 Condição Inicial e de Contorno do Problema ........................................................................ 70 

3.4 Metodologia Numérica .......................................................................................................... 74 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 77 

4.1 Verificação do parâmetro cinético K ...................................................................................... 77 
4.2 Estudo de malha e do passo de tempo ................................................................................. 79 
4.3 Validação do Modelo ............................................................................................................. 85 

4.4 Aplicação ............................................................................................................................... 90 

5 CONCLUSÕES ................................................................................................... 95 

6 TRABALHOS FUTUROS .................................................................................... 96 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 97 

APÊNDICE A – Cáculo das propriedades do hidrato de THF (1:17) ....................... 101 

APÊNDICE B – Aplicação do modelo numérico ...................................................... 103 

APÊNDICE C – UDF-Modelo numérico de crescimento de hidratos de THF(1:17) 106 

APÊNDICE D– Fluxograma do mecanismo de crescimento de hidratos de THF (1:17)
  ................................................................................................................................ 
 110 

 

 

 



Capítulo 1 Introdução 17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Na indústria do óleo e gás, em operações Offsshore, as linhas de transporte de 

fluidos estão expostas a condições ambientais extremas, onde altas pressões e baixas 

temperaturas são registradas, principalmente na linha compreendida entre a cabeça 

de poço e o riser. Nessas condições, e na presença de gás e água associadas aos 

fluidos transportados, podem ocasionar a formação de hidratos. Os hidratos são 

sólidos responsáveis por ocasionar o bloqueio das linhas de transporte de óleo e gás, 

gerando perdas econômicas e problemas de segurança. 

 Em resposta, a indústria de petróleo faz uso de mecanismos de remediação 

para prevenir e/ou corrigir a formação de hidratos. Entre os mecanismos de prevenção 

encontra-se o uso de inibidores, os quais podem ser classificados em três tipos: 

termodinâmicos, cinéticos e anti-aglomerantes. Os inibidores termodinâmicos 

introduzem desordem entre as moléculas de agua, reduzindo a probabilidade de 

formar hidratos. Os inibidores cinéticos cumprem a função de interferir no início do 

processo de formação do hidrato, diminuindo a taxa de formação. Por último, os 

inibidores anti-aglomerantes são responsáveis de evitar a aglomeração de hidratos 

que poderiam terminar bloqueando a linha de transporte de óleo e gás. Portanto, um 

melhor conhecimento do que representa o fenômeno da formação de hidratos é 

essencial para decidir como evitar tal formação e/ou um potencial bloqueio da linha 

de transporte de óleo e gás.   

 A formação de hidratos é considerada como um processo de cristalização, onde 

as moléculas de água se interconectam através de forças intermoleculares (ligações 

de hidrogênio), formando cavidades livres que permitem a oclusão de uma molécula 

hospedaria/ou formadora de hidrato até atingir a estabilidade da estrutura cristalina. 

Assim, os hidratos representam compostos complexos que concentram gás em 

condições de altas pressões e baixas temperaturas, por exemplo, 1 m3 de hidrato de 

metano pode conter aproximadamente 163 m3 de gás metano a condições padrões 

de 1 atm e 273K (SLOAN, 2004). Entre os formadores de hidratos mais comuns nas 

linhas de transporte de óleo e gás se tem: metano, etano, propano e o dióxido de 

carbono (SLOAN e KOH, 2007). Esta variedade de gases somada as altas pressões 

hidrostáticas e baixas temperaturas das profundezas do mar representam as 
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condições essenciais para a formação de hidratos nas linhas de transporte de óleo e 

gás, cuja relação pode ser representada na curva de equilíbrio de fases de formação 

de hidratos para cada tipo de gás. 

 O fluido transportado nas atividades da indústria de óleo e gás Offsshore 

podem ser composto pela combinação de sustâncias em diferentes estados. 

Dependendo da atividade que desempenhe a linha de transporte de fluido, o estudo 

da formação de hidratos em escoamentos multifásicos pode ser classificado em três 

sistemas (SLOAN e KOH, 2007): Sistema óleo dominante, Sistema água dominante e 

Sistema gás dominante. 

 A Figura 1.1 mostra um esquema dos três sistemas estudados em escoamento 

multifásicos na prevenção de hidratos nas linhas de transporte de óleo e gás. Observe 

que para o primeiro sistema óleo dominante da Figura 1.1(a), se tem a presencia de 

gás, óleo e agua com predominância do óleo (holdup maior a 50% em volume); no 

qual, a agua emulsiona como gotículas no óleo e vice-versa. Também, pode se ter a 

fase gás em padrão de bolhas na agua. Neste sistema, a formação do hidrato se dá 

predominantemente nas interfases em presencia de gás e agua. 

 

Figura 1.1 – Formação de hidratos no escoamento multifásico. 
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 Entanto no sistema agua dominante a agua disponível do sistema pode 

representar um holdup maior a 70% em volume. No caso da Figura 1.1(b), se observa 

apenas a fase gás em padrão de bolhas, onde a formação do hidrato é predominante 

na interface dessas duas fases. E por fim na Figura 1.1(c) é apresentado o sistema 

gás dominante onde se tem pequenas quantidades de hidrocarbonetos líquidos e/ou 

agua. Esses sistemas possuem poucos dados documentados por bloqueios 

associados à formação de hidratos. 

 Na Figura 1.2 é representada a curva de equilíbrio de fases de formação de 

hidratos junto com a curva de operação da linha de transporte. 

 

Figura 1.2 – Esquema geral de formação de hidratos em atividades de produção Offshore 
(Sistema agua dominante – sem óleo). 
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 Na Figura 1.2 se tem representado o processo de formação de hidrato ao longo 

da linha de produção de petróleo para um sistema água dominante, onde: (a) 

representa a condição de temperatura e pressão na saída da cabeça de poço (e.g., 

70°C e 128 bar, respectivamente); (b) representa a diminuição da temperatura do 

fluido até a temperatura de formação de hidrato, devido ao contato térmico da linha 

com as baixas temperaturas do fundo do mar. Neste ponto a formação do hidrato inicia 

com o processo de nucleação, onde os primeiros cristais são formados numa região 

de metaestabilidade (eventos estocásticos); (c) representa o processo de crescimento 

do hidrato; (d) representa o decréscimo da pressão e temperatura saindo da região 

de formação de hidratos e (e) representa as condições de operação na plataforma de 

produção.  

 De acordo com a Figura 1.2, a região da linha de produção com riscos 

associados à formação de hidratos será a compreendida entre os pontos (c)-(d), onde 

os mecanismos preventivos mencionados anteriormente deverão ser selecionados 

estrategicamente para evitar a formação e/ou qualquer eventual bloqueio das linha de 

transporte de óleo e gás. 

 No caso em que, os problemas associados à formação de hidratos sejam 

impossíveis de prevenir, como o bloqueio não previsto da linha por um plugue de 

hidrato, mecanismos do tipo corretivo deverão ser executados para solucionar o 

problema. Entre os principais mecanismos corretivos pode-se citar: despressurização 

da linha, aquecimento elétrico direto e remoção dos hidratos com o uso de pigs. 

 Na Figura 1.3 são mostrados os principais mecanismos empregados na indústria 

do óleo e gás para solucionar problemas associados a formação de hidratos. 

 A Figura 1.3a representa a despressurização da linha para dissociar o hidrato 

formado. Com a queda de pressão, as condições em que o hidrato se encontra estável 

deixam de coexistir. Na Figura 1.3b é representado o processo de dissociação por 

aquecimento elétrico direto da linha. E na Figura 1.3c o processo de remoção de 

hidratos pelo uso de pigs. Estes são empregados quando os hidratos encontrassem 

aglomerados (e.g. sludge hydrate) e não representam maior problema em relação aos 

outros dois casos. 
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Figura 1.3 – Mecanismos corretivos para a remediar a formação de hidratos. (a) 
Despressurização da linha (Fonte: Própria). (b) Aquecimento direto da linha (Fonte: 
Própria). (c) Remoção do hidrato pelo uso de pigs (Fonte: PASCHOA, 2013). 

 

 Além do problema de bloqueio das linhas de transporte pelo plugue de hidrato, 
também pode acontecer o impacto destes sólidos com os acessórios da linha, 
causando severos danos na estrutura dos sistemas de produção. Na Figura 1.4 é 
representada três situações onde a linha é danificada pela presença do plugue de 
hidrato. 

 

Figure 1.4 – Danificação da linha de transporte pela presencia do plugue 
de hidrato (SLOAN, 2000 - Adaptado). 



Capítulo 1 Introdução 22 

 

 Na Figura 1.4a é mostrado o impacto do plugue de hidrato transportado a alta 

velocidade na mudança de direção da linha. Na Figura 1.4b é apresentada uma 

repentina despressurização para dissociar o plugue de hidrato, ocasionando o 

desprendimento do plugue que logo impacta com um equipamento em seu passo. Por 

fim, uma explosão da linha de transporte pode ser vista na Figura 1.4c. Neste caso, o 

acidente foi ocasionado pelo uso incorreto do mecanismo de aquecimento elétrico 

direto no intuito de dissociar o plugue de hidrato.   

 A Figura 1.5 mostra a remoção de um plugue de hidrato. Esse tipo de hidrato 

pode ter comprimentos caraterísticos entre 7 até 70 m (e.g. plugues removidos no 

campo DeepStar Wyoming, 1997), e ser transportados a velocidades entre 18 até 83 

m/s (SLOAN e KOH, 2007). 

  

 

Figure 1.5 – Remoção do plugue de hidrato (Adaptado-
http://hydrates.mines.edu/CHR/FlowAssurance.html). 

 

 Devido ao perigo que os plugues de hidratos representam, vários grupos de 

pesquisa no mundo vêm trabalhando no entendimento de sua formação e das 

características físicas que eles possuem, relacionados ao tipo de fluido transportado 

nas linhas de óleo e gás.  

 Estudos de laboratório dos plugues removidos do campo de Tommeliten Gamma 

(1994-1997) reportaram como principal característica a alta porosidade do plugue 

hidrato, a qual chegava a ser maior do que 50% (SLOAN e KOH, 2007). Também se 

reportou que a porosidade favorecia no processo de dissociação por 

despressurização, o qual foi verificado pela queda de pressão constante ao longo do 

plugue. Por outro lado, trabalhos atuais de laboratório reportaram altas porosidades 

http://hydrates.mines.edu/CHR/FlowAssurance.html
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do hidrato (>80%) relacionados com o aumento do sub-resfriamento ao que estão 

expostos ao longo de sua formação (STRAUME, 2017).   

 Os fatores que refletem nas características dos plugues hidratos são a 

composição do gás no sistema, quantidade de agua disponível (water cuts) e as 

condições de operação da linha de transporte de óleo de gás. A Figura 1.6 mostra 

dois tipos de plugues de hidrato, na qual para a Figura 1.6(a) se tem um plugue de 

consistência sólida e na Figura 1.6(b), um plugue de consistência pastosa, sludge. 

 

 

Figura 1.6 – Características de dos tipos de plugue sendo removidos (BOXALL et 
all. 2011- Adaptado). 

 

 Essas diferenças podem estar relacionadas com a quantidade de água 

disponível no sistema ou com a composição dos gases, que a nível molecular 

determinarão o tipo de gás a ser ocluído nas cavidades livres de água, e assim 

definindo a estrutura cristalina que representará propriedades de equilíbrio distintas 

para cada tipo de gás (SLOAN, 2004).  

 Em função do gás/ou formador de hidrato, na Figura 1.7 é mostrado os três tipos 

de estruturas cristalinas principais sI, sII, e sH, nos quais os hidratos se encontram de 

maneira estável. 
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Figure 1.7 – As três estruturas comuns de hidratos de gás e suas cavidades 
constituintes (ERLEND 2017- Adaptado). 

 

 A cavidade comum nas três estruturas é do tipo 512, onde 5 representa o número 

de lados por face e 12 o número de faces. Porém, as cavidades 512 não podem ocupar 

espaços na estrutura cristalina sem tensões que aliviem os esforços produzido pelo 

arranjo cristalino (SLOAN, 2004). Estes esforços são aliviados por outras cavidades 

que contem faces hexagonais além das pentagonais, as quais são do tipo 51262 (doze 

faces pentagonais, mas duas faces hexagonais). As diferentes combinações das 

cavidades da Figura 1.7 formarão as células unitárias das três estruturas cristalinas. 

Como é mostrado na Figura 1.7, a célula unitária sI consiste de 46 moléculas de água 

formada pela combinação de dois cavidades do tipo 512 e seis do tipo 51262. A célula 

unitária sII com 136 moléculas de água arranjadas em dissésseis cavidades do tipo 

512 e oito do tipo 51264. E por último a célula unitária sH, formada por 34 moléculas de 

água dispostas em três cavidades do tipo 512, dois do tipo 435663, e uma do tipo 51268.  

 Dependendo da composição do gás, as propriedades termodinâmicas de 

equilíbrio de pressão e temperatura para a formação dos hidratos são distintas, 

influenciando no processo de formação dos plugues nas linhas de transporte de óleo 

e gás. 
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 O processo de formação dos plugues de hidrato pode ser considerado como um 

processo de cristalização seguido da aglomeração e/ou deposição dos hidratos 

previamente formados. Na Figura 1.8 é mostrado um esquema dos processos 

envolvidos na formação do plugue de hidrato para um Sistema água dominante. 

 

 

Figura 1.8 – Processo de formação dos plugues de hidratos para um sistema agua 
dominante (sem óleo). 

 

 Também na Figura 1.8 é representado os tipos de formação do hidrato que 

poderiam acontecer no interior da linha de transporte num sistema água dominante 

(e.g., parede, no meio do fluido, na interface líquido-gás e na fase gás) antes de 

aglomerar-se e/ou depositar-se e formar o plugue de hidrato.  

 Trabalhos relacionados ao processo de crescimento de hidratos, tem proposto 

modelos semi-empíricos para predizer a taxa de crescimento e/ou consumo do 

formador de hidrato. Esses modelos são baseados nas correlações empíricas dadas 

pela transferência de massa (SKOVBORG e RASMUSSEM, 1994; KHOSHSRAY et 

al., 2015) ou na cinética química (VYNIAUSKUS e BISHNOI, 1983; VYNIAUSKUS e 

BISHNOI, 1985; ENGLEZOS et al.,1987) ou na transferência de calor (UCHIDA et al., 

1999; FREER et al., 2001). 

 De acordo com o conhecimento do autor, não há um modelo matemático que 

explique a relação desses três processos: transferência de massa, cinética química e 

transferência de calor. Diante disso, observou-se a necessidade do desenvolvimento 

de um modelo que possa predizer o crescimento de hidrato relacionando esses três 

fenômenos (transferência de massa, cinética química e transferência de calor). 
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1.1 Objetivo  

 O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo 

matemático para predizer o crescimento de hidratos levando em consideração uma 

relação entre os processos de transferência de calor e de massa e cinética química.  

 Os objetivos específicos são:  

 Desenvolvimento de um modelo matemático bidimensional axisimétrico para 

ser resolvido numericamente utilizando o software ANSYS. 

 Implementação do modelo numérico no software de ANSYS/FLUENT; 

 Implementação, via funções definidas pelo usuário (UDFs), dos sub-modelos 

para a simulação dos fenômenos relacionados à formação de hidrato. 

 Validação do modelo numérico através da comparação com os resultados 

experimentais obtidos com um sistema água dominante com THF diluído.  

 

1.2 Justificativa  

 

 A demanda de energia e altos preços dos hidrocarbonetos tem promovido nos 

últimos anos a exploração e produção de óleo e gás em ambientes cada vez mais 

profundos. Neste cenário, a produção nos campos do pré-sal no Brasil tem 

representado uns dos principais desafios a serem superados pela indústria do óleo e 

gás no país. As linhas de transporte de óleo e gás desses campos passam pelo fundo 

do mar, cuja profundidade pode exceder os 2 km. A camada de sal presente nos 

campos favorece a transferência de calor, portanto, os fluidos transportados são 

afetados por temperaturas inferiores às normalmente observadas em outros campos. 

A combinação das baixas temperaturas do fundo do mar, altas pressões hidrostáticas, 

e a presença de água e gás são condições favoráveis para a formação de hidratos de 

gás natural. 

 Através dos anos, os hidratos de gás natural têm representado um sério 

problema para a indústria do óleo e gás devido aos constantes bloqueios ocasionados 

pelos plugues formados nas linhas de transporte. A remoção desses sólidos das linhas 

de produção do óleo e gás tem elevado custo para indústria petrolífera (SLOAN, 

2005). Também, a perda de vidas em tarefas de manutenção ou/operação das linhas 
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de transporte como o acidente acontecido na planta de gás de Victorian Esso-

Longford (Setembro 1998), onde duas pessoas morreram resultado da explosão de 

um plugue de hidrato (REPORT OF THE LONGFORD ROYAL COMMISSION, 1999).  

 Em compensação, são vários os métodos para prevenir a formação de hidratos 

empregados de maneira paralela as atividades de produção de óleo e gás. Esses 

mecanismos podem representar um custo entre 5 até 8% do custo total da planta 

(ENGLEZOS, 1995). Portanto, o maior conhecimento que envolva o tema da formação 

de hidratos levará ao melhor aproveitamento dos recursos e cuidados na segurança 

que representam as operações de produção de óleo e gás. 

 Devido ao problema que representam a formação dos hidratos, vários grupos de 

pesquisa trabalham no desenvolvimento de modelos matemáticos para predizer a 

formação de hidratos. Esses modelos consideram de forma isolada apenas a 

transferência de massa ou a cinética química ou a transferência de calor no processo 

de formação de hidratos. Isto representa uma limitação no entendimento do processo 

de formação pelas diferentes abordagens e nenhuma explicação de como elas 

estariam relacionadas. Logo, o presente trabalho apresenta um desenvolvimento de 

um modelo matemático, que é resolvido numericamente, para a predizer a formação 

de hidratos que leve em consideração, de maneira acoplada, a transferência de calor 

e de massa, e a cinética química inerente ao processo de formação de hidrato de gás.   

 No presente trabalho, o modelo proposto para o crescimento de hidratos será 

aplicado para um Sistema água dominante com THF diluído (1:17). Esses sistemas 

são comumente usados para estudos experimentais relacionados à compressão do 

processo de formação e dissociação de hidratos; devido ao tipo de estrutura em que 

cristalizam sII são comuns entre os hidrocarbonetos presentes nas linhas de 

transporte de óleo e gás. Também está sua simplicidade em relação aos sistemas de 

hidratos de gás, os quais requerem de altas pressões e além de ser muito caros. 

Espera-se que, o modelo contribuía com um novo enfoque na compressão dos 

fenômenos envolvidos no processo de crescimento de hidratos, e ao mesmo tempo 

ser utilizado em trabalhos futuros relacionados a sistemas reais de transporte de óleo 

e gás.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A formação dos hidratos é considerada como um processo de cristalização, no 

qual primeiramente ocorre o processo de nucleação, e uma vez que o núcleo do 

hidrato já está formado, o seguinte processo é o de crescimento do hidrato. Estudos 

relacionados ao processo de crescimento vem sendo realizados por vários grupos de 

pesquisa, os quais baseiam suas hipóteses nas seguintes correlações: 

 

1. Cinética química do processo. 

2. Transferência de massa. 

3. Transferência de calor. 

 

 Considerando apenas o processo de crescimento, neste capítulo em um primeiro 

momento serão apresentados trabalhos baseados nas correlações da cinética 

química do processo, transferência de massa e de calor (SLOAN e KOH, 2007). E no 

final do capítulo, complementando a parte bibliográfica, serão apresentadas as 

considerações gerais que servirão para o entendimento da físico-química envolvida 

no processo de crescimento dos hidratos. 

 

2.1 Cinética química do processo 

 

 Os modelos semi-empíricos de formação de hidratos relacionados à cinética 

química do processo têm como principal propósito registar o consumo do gás durante 

o processo de formação do hidrato. Os primeiros de trabalhos de cinética química de 

formação de hidratos foram realizados por Bishnoi nos quais era proposto um método 

experimental que é usado até a atualidade. O procedimento experimental consiste de 

um sistema gás-água em um reator pressurizado que é submerso em um banho a 

temperaturas abaixo da temperatura de equilíbrio de formação de hidratos. 
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Modelo de Vysniauskus e Bishnoi (1983) 

 

 O trabalho de Vyniauskus e Bishnoi (1983) foi um dos primeiros a apresentar 

estudos cinéticos da formação de hidratos de gás. O objetivo deste trabalho foi propor 

um modelo cinético para a formação de hidrato de metano. 

 Para o ensaio foi utilizado um reator a alta pressão, mantido sob condições 

isotérmicas e isobáricas. As faixas de temperatura e de pressão utilizadas nos 

experimentos foram de 274,2 a 284,0 K e 1 a 3 MPa, respectivamente. O reator foi 

operado a pressão constante, e isso foi alcançado através da alimentação de gás de 

um reservatório à alta pressão, à medida que o gás era consumido. A taxa de gás 

fornecida pelo reator foi calculada pela queda de pressão no reservatório. 

 Vyniauskus e Bishnoi (1983) propuseram um mecanismo de formação de hidrato 

que, de forma geral, consiste primeiramente na formação de núcleos (estruturas 

estáveis) na interface gás-água, seguido pelo crescimento de cristais.  

 A Equação (2.1) representa o início da formação do hidrato mediante o 

agrupamento de três estruturas: G (molécula de gás), H2O, (H2O)y-1. A estrutura 

(H2O)y-1 pode ser um monômero (y=2) ou uma pequena estrutura cristalina que é 

formada a partir da união de moléculas de água, que se conectam por ligação de 

hidrogênio. A estrutura resultante do agrupamento, G...(H2O)y, é termodinamicamente 

instável, podendo se dissociar no processo de cristalização. 

 


  2 2 1 2( ) ...( )y yG H O H O G H O      (2.1) 

 

 A estrutura resultante da Equação (2.1) continua crescendo pela adição de mais 

moléculas de água e gás até atingir um tamanho crítico, que é representado pela 

Equação (2.2). 

 

   2 2 2( ) ( )z CG H O G H O G H O      (2.2) 
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 A estrutura resultante desta parte é estável e passa a ser chamada de núcleo de 

hidrato. O tempo requerido para a formação do núcleo de hidrato depende das 

condições do sistema para alcançar a energia mínima requerida para formá-lo. 

Portanto, é razoável relacionar o tempo de indução para a formação do núcleo com o 

grau de sub-resfriamento e outros parâmetros cinéticos. 

 A partir do núcleo estável, o crescimento do cristal de hidrato continua de 

maneira irreversível pela adição de monômeros de água e de moléculas de gás na 

estrutura M(H2O)m, sendo esta etapa representada pela Equação (2.3). 

 

   2 2 2( ) ( )m nG H O G H O G H O      (2.3) 

 

 Vyniauskus e Bishnoi (1983) avaliaram os efeitos da agitação, pressão e 

temperatura na taxa de consumo do gás para a formção dos hidratos. Verificou-se que 

quanto maior a agitação, maior era a taxa de consumo. Esta tendência foi atribuída 

ao fato de um aumento de área de contato entre a água e o gás à medida que se 

aumenta a taxa de agitação. 

 Baseando-se nos resultados obtidos e no mecanismo de três reações em série, 

apresentado anteriormente, Vyniauskus e Bishnoi (1983) propuseram um modelo 

semi-empírico para a cinética de formação de hidratos. O modelo matemático 

proposto para a cinética do processo era função da área interfacial, temperatura, 

pressão e do grau de sub-resfriamento.  

 Para a obtenção do modelo cinético de formação de hidratos, partiu-se 

diretamente do mecanismo de formação, representando a taxa de consumo de gás 

para a formação de hidrato como função das concentrações do núcleo de hidrato, 

água e gás, e da área interfacial entre gás e água. Portanto, o modelo resultou 

inicialmente em: 

 

      2 2

m n q

r s C
r k a H O H O M     (2.4) 
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onde rk  é a constante de Arrhenius, sa  é a área interfacial entre gás e água (cm2), 

 2H O é a concentração molar da água,  2 C
H O é a concentração molar do núcleo de 

hidrato e  M  é a concentração molar de gás. Os parâmetros , ,m n q indicam a ordem 

de reação com respeito a cada componente. Todas as concentrações de espécies 

são referentes a região de interface entre água e gás. 

 Vyniauskus e Bishnoi (1983) consideraram para a concentração dos núcleos no 

processo de cristalização a distribuição de Boltzman da Equação (2.5), que 

correlaciona o grau de sub-resfriamento, a geometria do núcleo e um termo de energia 

interfacial para determinar a concentração dos núcleos de hidrato  2 C
H O  no processo 

de cristalização. Isto é, 

 

    2 2 exp C

C

F
H O D H O M

KT

 
  

 
     (2.5) 

 

onde D  é uma constante arbitrária, 0N
 
é o número de cristais formados por unidade 

de volume, K  é a constante de Boltzman ,  cF  é a mínima energia livre para formar o 

núcleo de hidrato e T  a temperatura em que se encontra o sistema. 

 Uma vez que a geometria dos cristais de hidratos não era conhecida, Vyniauskus 

e Bishnoi (1983) propuseram que o último termo dentro do exponencial da Equação 

(2.5) fosse modificado para o seguinte termo:  

 





C

b

F a

KT T
      (2.6) 

 

onde T  representa o grau de sub-resfriamento dado pela diferença da temperatura 

de equilíbrio e a temperatura do sistema, a* e b são parâmetros empíricos. 

Substituindo a Equação (2.6) na Equação (2.5) obtém-se: 
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2 2 exp
bC

a
H O D H O M

T
     (2.7) 

 

 Substituindo o termo de concentração na Equação (2.4), obtém -se: 

 

   2 exp
m n q nn

r s b

a
r k a D H O M

T

   
  

 
     (2.8) 

 

onde a  é o resultado do produto de 
a  e n . As concentrações de água e gás não 

eram possíveis de serem determinadas na interface. Independente disso, estas 

concentrações são função da temperatura e pressão.  

 Assim, a dependência da temperatura foi agrupada na constante rk  e a 

dependência da pressão foi expressa por um termo de pressão. Portanto, a Equação 

(2.8) é rearranjada obtendo-se a seguinte expressão: 

 

expn

r s b

a
r k a D P

T

 
  

 
      (2.9) 

 

onde   é a ordem global da reação, P  é a pressão total do sistema e a constante rk  

é calculada como função de Arrhenius: 

 

0 exp a
r

E
k k

RT

 
  

 
     (2.10) 

 

em que 0k  é a constante pré-exponencial,  aE  é a aparente energia de ativação de 

formação de hidrato.  
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Substituindo o valor da constante rk  da Equação (2.10) na Equação (2.9), 

tem-se finalmente, o seguinte modelo para taxa de consumo de gás devido à formação 

de hidrato: 

 

   
    

  
exp expa

s b

E a
r Aa P

RT T
    (2.11) 

 

onde A  é a constante pré-exponencial global do processo cinético de formação de 

hidrato. A Tabela 2.1 apresenta os parâmetros da Equação (2.11) obtidos a partir dos 

experimentos executados por Vyniauskus e Bishnoi (1983).  

 

Tabela 2.1 - Valores calculados dos parâmetros na expressão da taxa de consumo (Eq.2.11). 

 A ΔEa γ a b as 

 
(cm³/cm²-min-

bar) 
(kJ/gmol)  (K)  (cm²) 

Valor médio 4,554 x 10-26 -106,204 2,986 0,0778 2,411 

106 95% de 
intervalo de 
confiança 

±0,166 x 10-26 ±1,584 ±0,467 ±0,0693 ±1,189 

 

 Os resultados experimentais comparados com os calculados pela Equação 

(2.11) refletiram uma dispersão de erros menores ao 10 %, representando um bom 

ajuste do modelo proposto por Vyniauskus e Bishnoi (1983). 

 

Modelo de Vysniauskus e Bishnoi (1985) 

 

 Posteriormente, Vyniauskus e Bishnoi (1985) refizeram o experimento realizado 

em (1983), mas desta vez utilizaram gás etano ao invés de metano. Chegou-se à 

conclusão de que a cinética era similar para ambos gases formadores de hidratos e, 

portanto, verificou-se que o modelo proposto era consistente. 
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 A Tabela 2.2 apresenta os parâmetros obtidos a partir dos experimentos com o 

gás etano. Foram utilizados os mesmos valores dos experimentos com gás metano 

para os parâmetros a  e b ,  apresentado um bom ajuste entre os dados do ensaio e 

o modelo proposto pela Equação (2.11). 

 

Tabela 2.2 - Valores calculados dos parâmetros na expressão da taxa de formação para o etano. 

 A ΔEa γ a b as 

 
(cm³/cm²-min-

bar) 
(kJ/gmol)  (K)  (cm²) 

Valor médio 2,400 x 10-29 -133,015 2,804 0,0778 2,411 

106 95% de 
intervalo de 
confiança 

±0,210 x 10-29 ±20,790 ±0,406 − − 

 

 Os resultados calculados neste caso tiveram um desvio máximo do 23% em 

relação aos experimentais reportando um bom ajuste do modelo proposto. 

 

Modelo de Englezos et al. (1987) 

 

 Englezos et al. (1987) realizaram modificações nos experimentos de 

Vysniauskus e Bishnoi (1983) de forma a proporcionar as condições para uma 

nucleação homogénea. As faixas de temperaturas e pressões utilizadas experimentos 

foram de 274,0 a 284,0 K, e 0,636 a 8,903 Mpa, respectivamente. 

 Englezos et al. (1987) basearam-se no modelo de Karpinski (1980) para o 

crescimento de cristais em uma solução e propuseram um mecanismo de duas etapas 

para o crescimento do hidrato, conforme mostrado na Figura 2.1. 

 Na Figura 2.1 se observa a primeira etapa de difusão das moléculas formadoras 

de hidratos a partir da interface gás-líquido até a interface hidrato-solução através do 

filme delgado ao redor da partícula de hidrato. Logo, na interface hidrato-líquido ocorre 

a reação química de formação do hidrato, na qual o processo de adsorção é descrito 

pela incorporação das moléculas do gás dentro das cavidades livres formadas por 

moléculas de agua. 
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Figura 2.1 – Condições de contorno assumidas 
no modelo de Englezos et al. (1987).  

 

 Desde que não se tenha acúmulo das moléculas de gás na região de difusão no 

entorno da partícula, a taxa de consumo de gás pode ser expressa em termos da 

fugacidade do gás da seguinte maneira: 

 

( )p eq

p

dn
k A f f

dt

 
  

 
     (2.12) 

1 1 1

r dk k k
         (2.13) 

 

onde k  é o parâmetro cinético (mol / m2 Mpa s), rk  o parâmetro de reação (mol / m2 

MPa s), dk  o coeficiente de transferência de massa no entorno da partícula (mol / m2 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 36 

 

MPa s), 
pA a área da partícula  (m2, assumida esférica), f a fugacidade do gás (MPa) 

e eqf  é a fugacidade de equilíbrio das fases gás, liquido e hidrato.  

 Para formular a taxa de reação global de todas as partículas, Englezos et al. 

(1987) consideraram a seguinte reação global: 

 

( ) ( )y eqR t k f f       (2.14) 

 

 O parâmetro k  foi obtido a partir da integração sobre a distribuição do tamanho 

de todas as partículas, e resulta na seguinte expressão algébrica: 

 

24k k        (2.15) 

 

onde 2  é o segundo momento da distribuição do tamanho de partículas (PSD). 

 Englezos et al. (1987) adotando a teoria de dois filmes para a interface gás-

líquido aplicaram um balanço de massa para um filme de espessura dy obtendo as 

seguintes equações: 

 

2

2
( )eq

d C
D k f f

dy
        (2.16) 

0wc f
C

H
        (2.17) 

 

 Das condições de contorno da Figura 2.1 se tem: 

 

0 , gy f f        (2.18) 
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,L Ly y f f        (2.19) 

 

 Da solução analítica das Equações (2.16) – (2.19), a expressão final encontrada 

é descrita pela Equações (2.20) e (2.21): 

 

    *

( )
cosh

sinh

g eq b eqg l

L

f f f fD Adn

dt y






   

   
 

   (2.20) 

0wDc
D

H

   e 
g

g

P
H

x
     (2.21) 

 

onde D é o coeficiente de difusão de massa calculado pela equação de Wilke e Chang 

(1955) (m²/s), 0wc  é a concentração inicial das moléculas de água (mol/m³), H é a 

constante de Henry (Mpa), Pg é a pressão parcial na fase gasosa (MPa), xg é a fração 

molar de equilíbrio do gás na solução,dn dt  é o número de mols do gás consumido 

(mols/s), f é a fugacidade do gás (Mpa), L
y  é a espessura do filme (m), ( )g lA

  a área 

interfacial gás-líquido (m²),   é o número de Hatta (número adimensional que relaciona 

a reação química com a difusão).   

 O único parâmetro de ajuste foi a área interfacial gás-líquido. Para diversas 

condições testadas, a Equação. (2.20) foi bastante satisfatória e se ajustou bem aos 

dados experimentais. Com isto a teoria de cristalização e a transferência de massa 

ficam acopladas providenciando um modelo para descrever a taxa de consumo de gás 

na formação de hidratos. 
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2.2 Crescimento limitado pela Transferência de Massa  

 

Modelo de Skovborg e Rasmussem (1994) 

 

 Skovborg e Rasmussem (1994) verificaram que o consumo de gás nos 

experimentos de Englezos et al. (1987) para uma dada temperatura e pressão eram 

praticamente constantes ao longo do tempo. Assim, Skovborg e Rasmussem (1994) 

propuseram um modelo mais simples do que o modelo de Englezos et al. (1987), 

considerando o transporte das moléculas de gás da fase gasosa para a fase líquida 

como a etapa determinante no processo global de formação de hidrato, vide Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 – Representação das considerações 
do modelo de Skovborg e Rasmussem (1994). 

 

 Na Figura 2.x as considerações principais do modelo foram: 

 Na fase líquida, existe equilíbrio entre a água, o gás dissolvido e as 

partículas de hidratos; 

 Na interface entre a fase líquida e a fase gás, as fases estão em 

equilíbrio; 
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 O gás é transportado da interface gás-líquido através da fase água 

segundo a teoria do filme simples. 

 Assim obtiveram um modelo baseado no transporte de massa: 

 

( ) 0 int( )L g l w b

dn
k A c x x

dt


       (2.22) 

 

onde ( )g lA
 é a área interfacial gás-líquido (m2), 0wc  é a concentração inicial das 

moléculas de água (mol/m3), intx indica a fração molar do gás na interface gás-água 

em equilíbrio com a fase gasosa a pressão e temperatura do sistema (-), bx é a fração 

molar do gás diluído no equilíbrio com o hidrato (-), e Lk é o coeficiente de transferência 

de massa no filme liquido (m/s). 

 Para o cálculo da fração molar do gás na interface gás-água intx  Skovborg e 

Rasmussem (1994) consideraram apropriado utilizar a solubilidade do gás na água 

em condições de equilíbrio. 

 Para o hidrato de metano, a média do desvio absoluto entre as taxas calculadas 

pela Equação (2.22) e dos experimentos foram do 22%. Embora este desvio pode 

parecer alto; cabe mencionar a precisão dos dados experimentais os quais estavam 

entre a faixa do 10% e 20% o que pode influenciar no ajuste do modelo. Assim o 

modelo proposto por Skovborg e Rasmussem (1994) foi validado com um bom ajuste 

do modelo. 

 

Modelo de Khoshsray et al. (2015) 

 

 Khoshsray et al. (2015) propuseram um modelo cinético de formação de hidrato 

baseado no trabalho de Skovborg e Rasmussem, (1994), onde a formação do hidrato 

estava descrita em termos da transferência de massa.  
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 De acordo com Khoshsray et al. (2015) a consideração realizada por Skovborg 

e Rasmussem (1994) ao utilizar para a fração molar do gás na interface gás-água a 

fração molar do gás na água em condições de equilíbrio (solubilidade) estava errada. 

Investigações realizadas em sistemas água e gás (LI et al., 2008; LAFITTE et al., 

2010; MIQUEU et al., 2011; KHOSHARAY et al., 2014; KHOSHARAY e VARAMINIAN, 

2014) respaldaram essa observação de Khoshsray et al. (2015), demostrando que 

existe um enriquecimento de gás na interface gás-água pela adsorção das moléculas 

de gás na água, vide Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Representação das considerações 
do modelo de Khoshsray et al. (2015). 

 

 Foi com essa observação que o modelo de Skovborg e Rasmussem (1994) ficou 

corregido por Khoshsray et al. (2015), que sugeriram que o modelo poderia ser 

modificado para a seguinte forma:  

 

   0 int int( , ) ( , )eq

w i eq i

dn
k c x T P x T P

dt
    (2.23) 
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onde intx é a fracção molar do gás na interface gás-líquido a certa condição de pressão 

i
P  e temperatura T , int

eqx  a fracção molar interfacial em condições de equilíbrio ( i
P , 

eqT ) de formação de hidrato; 0wc  a concentração inicial do água (mol/m3), k o 

coeficiente cinético (m3/s). 

 Para a fração molar na interface gás-água, Khoshsray et al. (2015) utilizaram o 

modelo de Tjahjono e Garland (2010), o qual se baseia em um cálculo de tensões 

superficiais em sistemas gás-água a determinada pressão e temperatura para estimar 

a fração molar do gás int( , )
i

x T P . 

 

2.3 Crescimento limitado pela Transferência de Calor  

 

 Trabalhos de crescimento lateral de hidrato como os de Uchida et al. (1999), Mori 

(2001), Freer et al. (2001) e Mochizuki e Mori (2006) se referiam à transferência de 

calor como a principal responsável do processo de crescimento. Eles se basearam no 

processo exotérmico de formação do hidrato para relacioná-lo com a taxa de calor 

removida na frente do cristal. 

 Para os modelos de crescimento, o processo de nucleação é acelerado pelo grau 

de sub-resfriamento T (diferença entre a temperatura de equilíbrio de formação de 

hidratos e a temperatura do sistema). Conforme a temperatura vai diminuindo, ocorre 

o surgimento visível dos primeiros cristais e a partir destes sítios de nucleação é que 

o crescimento da frente de hidrato é registrado. 

 

Modelo de Uchida et al. (1999) 

 

 Uchida et al. (1999) teve como foco principal o crescimento do filme de hidrato 

em uma gota de agua destilada imersa em CO2 líquido com 99% de pureza sob 

diferentes condições de pressão e temperatura. A Figura 2.4 representa as condições 

de contorno assumidas no modelo proposto por Uchida et al. (1999), onde o filme de 
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hidrato de espessura h  (mm) se movimenta através da interface gás-água a uma 

velocidade 𝑉𝑓(mm/s).  

 

 

Figura 2.4 – Condições de contorno assumidas por Uchida et al. (1999), 

(FONTE: UCHIDA et al. 1999 – Adaptado). 

 

 Neste modelo a temperatura na superfície do cristal é a de equilíbrio 
eqT  (K) e 

na interface apresenta uma temperatura intT (K). A frente do filme de hidrato é 

modelada considerando-se uma geometria semicircular seguindo a relação 2 Ch r . 

 Uchida et al. (1999) basearam seu modelo em um balanço de energia levando 

em consideração o calor liberado entre a frente do filme de hidrato (superfície do 

cristal) e o calor removido por condução para descrever o crescimento do hidrato na 

interface gás-água. Com as condições de contorno apresentadas na Figura 2.4, eles 

obtiveram a seguinte expressão: 

 

 f eq

h C

V T T
L r




        (2.24) 

 

onde   é a condutividade térmica (J / s mm K), L  o calor latente de formação (J / g 

mol),T  a temperatura do sistema ( intT , K), e h  a densidade do hidrato (g mol / mm3). 
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 Os resultados da experiência de Uchida et al. (1999) são apresentados na Figura 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Taxa de propagação da frente de hidrato, f
V , em 

função de T , (Fonte: UCHIDA et al. 1999). 

 

 Na Figura 2.5 pode-se observar que à medida que a temperatura do sistema 

diminui, o valor de fV  aumenta ressaltando a relação direta entre o sub-resfriamento 

e a taxa de propagação da frente do hidrato. Esta constatação experimental foi 

amplamente usada em modelos posteriores relacionados à transferência de calor 

(MORI, 2001; FREER et al., 2001; MOCHIZUKI e MORI 2006). 

 

Modelo de Freer et al. (2001) 

 

 Freer et al. (2001) propuseram um modelo semi-empírico para a taxa de 

crescimento lateral do hidrato na interface água-metano (CH4) em uma célula 

pressurizada e sub-resfriada sob condições de formação de hidrato. Neste trabalho 

eles consideraram a transferência de calor por difusão como a principal responsável 

pelo crescimento do hidrato. Isto refletiu-se em uma notável disparidade entre o 

modelo matemático e o ensaio, com uma taxa de crescimento de 1 µm/s para o 

modelo matemático, enquanto que a taxa baseada nos dados experimentais foi de 21 

µm/s. 
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 Freer et al. (2001) afirmaram que a taxa adicional de calor removida da frente do 

hidrato devia ocorrer também por convecção a qual influenciava na rapidez de seu 

avanço. Logo, eles consideraram a transferência de calor por convecção e 

propuseram incorporar a cinética química do processo de crescimento na frente do 

cristal. 

 Na Figura 2.6 é mostrado o sistema estudado por Freer et al. (2001), onde a 

interface hidrato-solução encontra-se à temperatura de equilíbrio de formação do 

hidrato 
eqT  e a região fora dela à temperatura do fluido 

fT , entanto o avanço da frente 

é dado pela posição x. 

 

 

Figura 2.6 – Condições de contorno assumidas por Freer et al.(2001), 
(FONTE: FREER et al., 2001 – Adaptado). 

 

 A base do modelo de Freer et al. (2001) é um balanço de energia na frente do 

cristal entre a energia liberada do processo exotérmico de formação e o calor removido 

por convecção, como se expressa na Equação (2.25): 

 

    H H eq

dX
K T T

dt
     (2.25) 

1 1 1

K k h
        (2.26) 
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onde H  é a densidade do hidrato,  H  o calor latente de dissociação, X  a posição 

do filme, eqT  a temperatura de equilíbrio, T  a temperatura no fluido, K é a resistência 

total do processo, h o coeficiente de transferência de calor, e k  o coeficiente de taxa 

cinética para o hidrato, este último coeficiente é proposto da expressão dada por 

Arrhenius como segue: 

 

0 exp a

eq

E
k k

RT

 
   

 
     (2.27) 

 

 O balanço de energia da Equação (2.25) implica que a transferência de calor 

convectiva não pode exceder ao calor gerado pela frente móvel do hidrato. Porém, é 

possível ter uma cinética de crescimento lenta em relação ao transporte de calor. Ao 

comparar os resultados do modelo proposto e os do ensaio, reportaram um bom 

ajuste. 

 

Modelo de Gans (2016) 

 

 Gans (2016) estudou o crescimento do hidrato de gás em um sistema água 

dominante a partir da parede interna de um tubo. Ele propôs um modelo numérico 

baseado na transferência de calor acoplado à transferência de massa. Ele considerou 

para o hidrato uma porosidade constante sem o crescimento interno do hidrato, com 

um consumo do gás apenas na interface do mesmo. 

 Na Figura 2.7 é apresentada o diagrama esquemático do problema estudado por 

Gans (2016), onde água e gás (solução) escoa internamente em um tubo e o 

crescimento do hidrato é registrado a partir da parede interna com uma espessura 

𝛿(m). Para a interface hidrato-solução Gans (2016) definiu uma concentração de 

interface constante 𝑥𝑖 e uma temperatura de interface 𝑇𝑖 considerada a mesma à de 

equilíbrio de formação do hidrato. 
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Figura 2.7 – Descrição do problema estudado por Gans (2016). 
(FONTE: GANS, 2016). 

 

 Gans (2016) além de resolver a equação da energia tanto para a fase hidrato 

como a fase líquida, ele também realizou um balanço de energia na interface hidrato-

solução, Equação (2.28), devido à reação exotérmica do processo de crescimento do 

hidrato que, por sua vez, é controlada pela disponibilidade de gás na interface, 

Equação (2.29). 

 

h w

h w

T T
k k nL

r r

 
   

 
    (2.28) 

i

gw
gw

w r R δ

xρ
n D

M r  


 


    (2.29) 

 

onde hk  é a condutividade térmica do hidrato (W/m.k), wk  a condutividade térmica da 

solução (W/m.k), n  a quantidade de gás disponível (mol/s), L  o calor latente de 

formação (J/mol), gwD  o coeficiente de difusão binaria (m2/s), w a densidade da 

solução (kg/m³) e wM o peso molar da solução. 

 Gans (2016) concluiu que a disponibilidade do gás era decisiva para determinar 

as taxas de formação do hidrato. E sendo ela dependente da temperatura do fluido, 

notou que a temperaturas maiores forneciam menores taxa de formação do hidrato. 
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2.4 Considerações gerais 

 

 Nesta seção, complementando a revisão bibliográfica, será apresentada uma 

breve descrição dos principais fatores que influenciam o início da formação do hidrato 

e o processo de nucleação, que por sua vez é determinante no processo de 

crescimento do hidrato. Logo, aspectos específicos dos modelos revisados na seção 

anterior serão analisados e relacionados com trabalhos experimentais de equilíbrio de 

fases, o qual permitirá um melhor entendimento do modelo aqui proposto para o 

processo do crescimento do hidrato.  

 Estudos de sistemas bifásicos hidrocarboneto-água confirmam que o processo 

de nucleação de hidratos ocorre principalmente na região da interface hidrocarboneto-

água para os gases metano (HUO et al., 2001; ØSTERGAARD et al., 2001; TAYLOR, 

2006) e etano (KIMURO et al., 1993; FUJIOKA et al., 1994; HIRAI et al., 1995; MORI, 

1998), onde a fração molar do gás pode ser maior do que 0,15 em comparação às 

regiões afastadas da região com solubilidades para o gás da ordem de 0,001 (SLOAN 

e KOH, 2007). Portanto, a baixa concentração do gás em regiões fora da interface 

hidrocarboneto-água é o fator principal para não ter uma favorecida formação do 

hidrato. 

 Kashchiev e Firoozabadi (2002b) no estudo do processo de nucleação de 

hidratos de metano, concluíram também que o processo de nucleação a partir de uma 

superfície e/ou na região da interface gás-água é termodinamicamente favorável em 

relação àquela que ocorre no meio da solução. Porém, o caso da nucleação a partir 

de uma superfície não será favorecido se não tiver a disponibilidade do formador de 

hidrato na quantidade requerida para vencer a barreira energética do processo de 

nucleação e dar início ao processo de crescimento. Assim, o fator principal para o 

início da formação do hidrato será a disponibilidade do formador de hidrato, o qual é 

comparado com a relação molar na estrutura do cristal de hidrato (KASHCHIEV e 

FIROOZABADI, 2002a). 

 Os modelos cinéticos usados para predizer o consumo de gás na formação do 

hidrato consideram os efeitos do processo da nucleação, que é influenciada pelo sub-

resfriamento no modelo de Vyniauskus e Bishnoi (1983) e uma nucleação homogénea 
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dentro do filme de absorção do gás no modelo de Englezos et al.(1987). Isto 

representa um ponto forte desses modelos ao correlacionar ambos processos: 

nucleação e crescimento. Porém, deve-se levar em consideração da parte 

experimental, que, tanto o processo de adsorção do gás na interface água-gás como 

o processo de absorção do gás na água não são considerados nos mecanismos de 

cada modelo. 

 Portanto, é razoável pensar que a cinética do processo representada pelo ajuste 

dos parâmetros nas Equações (2.17) e (2.20) não se limita apenas ao processo de 

formação do hidrato. Além disso, dependendo do equipamento (e.g. reator 

pressurizado) os dados experimentais refletirão no parâmetro cinético de ajuste para 

cada caso. Por isso, não se poderá ter uma garantia de reprodução das condições 

reais de formação de hidratos em sistemas de transporte de óleo e gás pelos modelos 

propostos (SLOAN e KOH, 2007). 

 Observou-se na literatura pesquisada que os modelos cinéticos descrevem de 

forma satisfatória a formação dos hidratos, logo pode-se destacar a principal 

contribuição para o presente trabalho. Aqui nesta dissertação está se propondo um 

modelo que leva em consideração a transferência de calor e de massa, bem como a 

cinética química de formação do hidrato. Assim, levando em consideração o modelo 

proposto por Vyniauskus e Bishnoi (1983), no qual ocorre na interface hidrato-solução 

o processo de adsorção, onde as moléculas formadoras de hidrato são ocluídas nas 

cavidades livres de água. Este processo é mostrado esquematicamente na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Esquema da adsorção das moléculas formadoras de 
hidratos na interface hidrato-solução.  
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 Devido à reação exotérmica do crescimento do hidrato, Figura 2.8, o tipo de 

adsorção considerada é de natureza química. Então, o hidrato e as moléculas 

formadoras do hidrato atingem um equilíbrio na interface hidrato-solução. Este 

equilíbrio pode ser descrito pelas isotermas de adsorção de Langmuir, relacionando 

as concentrações em equilíbrio do formador de hidrato adsorvido 
eqq , adsorvato, e o 

formador de hidrato na interface hidrato-solução 
eqC , adsortivo. 

 Devido à cinética do processo de adsorção, garantir a sobressaturação do 

formador de hidrato na solução será crucial para o processo de crescimento. E 

dependendo da disponibilidade do formador de hidrato, o crescimento poderá ser 

limitado pela transferência de massa do formador de hidrato (SKOVBORG e 

RASMUSSEM, 1994; KHOSHSRAY et al., 2015; GANZ, 2016). 

 Por outro lado, trabalhos experimentais relacionados ao equilíbrio de fases 

(OHMURA e MORI, 1999; SERVIO e ENGLEZOS, 2001; SERVIO e ENGLEZOS, 

2002; GAUDETTE, 2007) demostraram que a concentração do formador de hidrato 

na interface hidrato–solução encontra-se relacionada com o sub-resfriamento no 

processo de crescimento do hidrato. 

 Esta relação entre o sub-resfriamento e a concentração da solução foi verificada 

experimentalmente por Gaudette (2007) para uma mistura de gases de metano e 

dióxido de carbono. Eles observaram que ocorria uma diminuição da concentração de 

cada gás na interface hidrato–solução com o aumento do sub-resfriamento. Esta 

tendência mostrou um comportamento oposto com as medidas tomadas na solução 

fora da região de formação de hidratos, onde ocorreu um aumento da concentração 

devido a um aumento do sub-resfriamento.  

 Caso contrário, o aumento da concentração do gás na interface hidrato–solução 

devido à diminuição do sub-resfriamento ou aumento da temperatura na região de 

formação seria a responsável pela dissociação e/ou impedimento das ligações de 

hidrogênio formadas entre as moléculas de água, o qual pode ser explicado por um 

aumento do movimento Browniano das moléculas de gás na solução. Este movimento 

dificultaria a interação das moléculas do formador de hidrato com as cavidades livres 

na interface hidrato–solução no processo de adsorção e, portanto, o processo de 

crescimento. 
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 Uchida et al. (1999) no estudo de crescimento lateral de hidratos de CO2 a partir 

de uma gota de água observaram a formação de bolhas de gás resultado da 

vaporização do CO2 líquido ao redor da gota de água. Isto foi relacionado com o 

aumento na temperatura da região devido à liberação de calor no processo do 

crescimento do hidrato de CO2 (processo exotérmico) CO2 que a sua vez é produto do 

aumento da concentração do CO2 na agua perto da interface água - CO2 em função 

do aumento do sub-resfriamento.  

 A Figura 2.9 apresenta três instantes do processo de crescimento do hidrato de 

CO2 ao redor da gota de agua vistas por Uchida et al. (1999). Na Figura 2.9(a) se 

observa um instante antes do hidrato fechar a gota de agua. Logo, na Figura 2.9(b) se 

aprecia o instante em que o hidrato chega a fechar a gota de agua com a formação 

de bolhas de gás de CO2 ao redor da mesma. E por último na Figura 2.9 (c), se tem o 

instante em que o hidrato de CO2 fechou por completo a gota de agua com o fim do 

processo de crescimento. 

 

 

Figura 2.9 – Bolhas de gás reportadas por Uchida et al. (1999) (FONTE: 

UCHIDA et al. 1999 – Adaptado). 
 

 Sistemas parecidos ao de Uchida et al. (1999) são usados para descrever o 

crescimento lateral do filme de hidrato a partir da interface água-formador de hidrato 
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considerando apenas o feito da transferência de calor (UCHIDA et al., 1999; MORI, 

2001; FREER et al., 2001; MOCHIZUKI e MORI, 2006).  

 Portanto, a alta liberação de calor no crescimento lateral do filme de hidrato, 

descrito pelos modelos de transferência de calor seria a responsável da instabilidade 

das forças intermoleculares e/ou aumento do movimento Browniano das moléculas na 

interface hidrato-solução retardando o crescimento do hidrato. 

 Para o processo de adsorção, significaria uma diminuição da quantidade de 

moléculas adsorvidas. Porém, é possível ter um transporte de calor o suficientemente 

eficiente (aumento do sub-resfriamento do sistema) para diminuir a energia das 

moléculas locais e ter um restabelecimento ou/aumento na cinética do processo de 

adsorção. 

 De acordo com Milonjic (2007), este comportamento pode ser descrito pela 

relação entre os parâmetros cinéticos de equilíbrio 
eqC  e eqq  na interface hidrato–

solução, e os parâmetros termodinâmicos como a variação da energia livre de Gibbs 

 0( )G , variação da entalpia  0( )H , e variação da entropia  0( )S  expressados nas 

seguintes equações: 

 

   0 ln sG R T K      (2.30) 

    0 0 0G H T S      (2.31) 

 

onde T  é a temperatura local (K), s
K  é a constante de equilíbrio no processo de 

adsorção (-) a qual é determinada pela relação da Equação (2.32). 

 

 1

2

eq

s

eq

q a
K

C a
      (2.32) 

 

onde s
K é a constante de equilíbrio (-), 1a  o coeficiente de atividade do adsorvato (-), 

e 2a o coeficiente de atividade do adsortivo na interface do cristal de hidrato.  
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 Das Equações (2.30) - (2.32) a concentração de equilíbrio na interface hidrato–

solução pode ser expressada da seguinte maneira: 

 

 
  
 

0

1

2

G

RT
eq eq

a
C q e

a
     (2.33) 

 

 Da Equação (2.33), considerando que a variação da energia livre de Gibbs  0( )G  

é negativa, por representar um processo espontâneo, e o termo entre parêntesis uma 

constante, pode se expressar a relação entre a temperatura local T  e a concentração 

de equilíbrio do formador de hidrato na interface hidrato–solução, que foi reportada 

nos trabalhos experimentais (OHMURA e MORI, 1999; SERVIO e ENGLEZOS, 2001; 

SERVIO e ENGLEZOS, 2002; GAUDETTE, 2007). 

 Baseando-se nesta revisão, de forma resumida, pode-se afirmar que a relação 

entre a termodinâmica e a cinética química do processo de adsorção encontra-se 

intrínseca ao processo de crescimento do hidrato descrito pelos modelos para 

sistemas bifásicos com hidrocarboneto-água, que são baseados na transferência de 

calor. Foi constatado que maiores taxas do crescimento são devido a um aumento do 

sub-resfriamento do sistema. Nestes modelos a alta disponibilidade do gás dentro da 

interface gás-água é a principal hipótese para o estudo do crescimento do hidrato 

(UCHIDA et al., 1999; MORI, 2001; FREER et al., 2001; e MOCHIZUKI e MORI, 2006), 

necessitando de altas pressões para providenciar as condições de formação dos 

hidratos. 

 Por outro lado, sistemas com THF líquido como formador de hidrato representam 

uma alternativa mais simples em relação aos sistemas bifásicos hidrocarboneto-água, 

principalmente pela alta afinidade do THF na água a pressão atmosférica. Diante 

disso, o atual estudo tem o intuito de relacionar os fenômenos dados pela cinética 

química do processo, transferência de massa e transferência de calor no processo de 

crescimento do hidrato. 
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3 MODELO MATEMÁTICO DE CRESCIMENTO DE HIDRATOS DE 
THF (1:17) 

 Neste capítulo serão apresentados primeiramente as equações de transporte 

empregadas na modelagem do crescimento de hidratos de THF. Na sequência, a 

descrição do modelo proposto para a taxa de crescimento de hidratos de THF. Logo, 

será apresentado a descrição do problema estudado por Muhlstedt et al. 2017, onde 

as condições de contorno e inicias são definidas para a modelagem numérica do 

problema aqui proposto. E por fim numa última seção será apresentado a metodologia 

numérica empregada neste trabalho. 

 

3.1 Equações constitutivas 

 

 Considerando a abordagem do crescimento do hidrato como um meio poroso no 

qual sua porosidade varia com relação ao tempo, as equações constitutivas da teoria 

de meios porosos são obtidas a partir de uma média espacial na escala microscópica 

do poro sobre um Volume Elementar Representativo do meio poroso (VER). Para isto, 

o VER deve ser o menor volume diferencial que resulte em propriedades médias locais 

significativas (KAVIANY, 1999), onde seu comprimento deve ser consideravelmente 

maior do que a escala dos poros e menor do que a escala do sistema (domínio 

computacional), vide Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Identificação das diferentes escalas de comprimento no 
meio poroso. 
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 Entre as equações constitutivas consideradas para o estudo do crescimento do 

hidrato de THF, sem movimento do fluido, são: a Equação da Conservação da Massa 

do Hidrato, a Equação da energia e a Equação de Conservação de Massa do Fluido 

(solução de THF).  

 A Equação de Conservação da Massa do Hidrato foi obtida a partir de um 

balanço de massa para a fase hidrato, Equação (3.1): 

 

[(1 ) ]H H HR M
t

 


 


,    (3.1) 

 

onde H  é a densidade do hidrato (kg/m3),   é a porosidade do hidrato (-), 
HM é a 

massa molar do hidrato (kg/mol) e 
HR  a taxa de crescimento de hidrato (mol/m3-s). 

 Do balanço de massa da Equação (3.1), o termo do lado esquerdo da 

desigualdade representa a variação temporal da massa do hidrato, enquanto que o 

termo do lado direito representa a taxa de formação de hidrato 
H HR M  (kg/m3-s) no 

processo de crescimento. 

 Para a parte fluida também é realizado um balanço de massa devido à 

transferência de massa das moléculas da solução (THF e água) na fase líquida para 

fase hidrato. Este efeito é considerado pelo termo fonte acoplado na Equação de 

Conservação de Massa do Fluido, Equação (3.2). 

 

 S H HR M
t



 


    (3.2) 

 

onde S  é a densidade da solução THF e água (kg/m3), 

 Como o processo de formação de hidrato é um processo lento, pode-se assumir 

a condição de equilíbrio térmico entre as fases líquida e sólida, de maneira que a 
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temperatura do hidrato HT  seja igual à da solução ST  dentro do meio poroso. Desta 

consideração, obtém-se para a Equação da Energia a seguinte expressão: 

 

     1 .S S H H ef HE E k T LR
t
  


       

,  (3.3) 

 

onde os subscritos S e H referem-se à solução e hidrato, respectivamente;  é a 

porosidade do hidrato (-),  é densidade (kg/m3), E  é a energia especifica (J/kg), L  é 

o calor latente de formação de hidrato (J/mol), 
HR é a taxa de crescimento do hidrato 

de THF (mol/m3-s) e efk  é a condutividade térmica efetiva (W/m-K) que, por a sua vez, 

é estimada pela seguinte expressão: 

 

(1 )ef S Hk k k    ,     (3.4) 

 

onde, 
Sk  e 

Hk  são, respectivamente, as condutividades térmicas da solução e do 

hidrato (W/K-m). 

 Como não há escoamento os termos convectivos da Equação da Energia não 

aparecem na Equação (3.3), logo a transferência de calor ocorre unicamente por 

difusão e o efeito do processo exotérmico de formação do hidrato é levado em conta 

no termo fonte HLR . 

 Como foi visto nesta parte, as Equações (3.1), (3.2) e (3.3) consideram o 

fenômeno do crescimento do hidrato através de termos fontes dependentes da taxa 

de crescimento do hidrato 
HR  (mol/m3-s). Diante disso, foi necessário propor um 

modelo matemático para determinar a taxa de crescimento do hidrato de THF. 
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3.2 Taxa de Crescimento de Hidratos 

  

 No intuito de relacionar os fenômenos de cinética química, transferência de 

massa e transferência de calor no processo de crescimento dos hidratos, a análise 

desta seção partirá do crescimento de hidratos de gás em um sistema água dominante 

para então estabelecer uma relação com o estudo do crescimento do hidrato de THF. 

Para, por fim, propor o modelo para a taxa de crescimento de hidratos de THF (
HR ). 

 Na literatura pesquisada foram encontrados trabalhos que descrevem a 

formação do hidrato como um meio continuo (UCHIDA et al., 1999; MORI, 2001; 

FREER et al., 2001; MOCHIZUKI e MORI, 2006).  

 Gans (2016) abordou esta problemática assumindo uma porosidade fixa para a 

fase hidrato, conforme mostrado na Figura 3.2(a). No presente trabalho o crescimento 

do hidrato será considerado como um meio poroso, no qual a sua porosidade varia ao 

longo do tempo em função das condições de formação, Figura 3.2(b). 

 

 

 Figura 3.2 – Interface hidrato – solução. 

 

 Na Figura 3.2(b), observa-se a representação do hidrato como um meio poroso, 

onde o processo de adsorção ocorre tanto na interface interna como na externa do 

meio poroso, conforme detalhado na Figura 3.3. 



Capítulo 3 Modelagem Matemática e Numérica 57 

 

 

 Figura 3.3 – Processo de adsorção no meio poroso de hidrato. 

  

 Para representar o meio poroso do hidrato se utilizará o conceito de volume 

médio definido por Whitaker (1999), que considera na escala do poro uma pequena 

variação das predições médias de pressões, velocidades e temperaturas do fluido. 

Macroscopicamente as predições e análises dessas quantidades médias são 

realizadas sobre um volume elementar representativo do meio poroso (VER). 

 Para o estudo numérico de formação de hidratos, o VER do domínio é 

reconhecido como o volume de controle do domínio computacional (VC), o qual pode 

tomar diferentes geometrias dependendo do caso. 

 Na Figura 3.4 é apresentada a distribuição do sólido de hidrato no interior do 

VER para dois tipos de domínios.  

 

 

Figura 3.4 – Volume elementar representativo (VER). (a) VC em 
coordenadas cartesianas. (b) VC em coordenadas cilíndricas. 
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 Na Figura 3.4 (a) é apresentado o domínio em coordenadas retangulares, 

enquanto que na Figura 3.4 (b) é apresentado o processo de crescimento do hidrato 

numa cavidade cilíndrica. 

 A primeira estratégia para determinar a taxa de formação de hidratos, será 

representar o meio poroso da Figura 3.4 (b) como um meio continuo dentro do VC. 

Logo, a área da interface hidrato–solução do VER será considerada por uma área 

efetiva no modelo VC, Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Representação do VER no modelo de VC. 

 

 A área efetiva eff
A (m2) do modelo VC influenciará na taxa de crescimento do 

hidrato devido à relação direta entre o número de moléculas que possam coexistir na 

interface.  

 É importante destacar que, o modelo numérico para taxa de formação de 

hidratos levará em conta aspectos geométricos do VC, como o comprimento vcl  e a 

espessura vce , vide Figura 3.6. Dentro deste VC o hidrato crescerá radialmente e a 

posição efetiva da interface hidrato–solução será descrita pelo parâmetro Hr . 

 O início do estudo do processo de crescimento de hidratos será aproveitado o 

sistema representado na Figura 3.6, o qual descreve o crescimento do hidrato de gás 

em um sistema água dominante. Desse tipo de sistema é importante observar que a 

relação molar dos gases na água é da ordem de 1:10000. Entretanto, na fase hidrato 

essa relação é aproximadamente de 1:6. Essa ampla diferença de relações molares 

permite entender o crescimento do hidrato de gás (Figura 3.6) associado a uma 
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transferência de massa, onde a solução é sobressaturada constantemente de 

moléculas de gás, que logo serão transportadas até a interface hidrato–solução 

(SKOVBORG e RASMUSSEM, 1994, KHOSHSRAY et al., 2015). 

 

 

Figura 3.6 – Processo de adsorção no crescimento do hidrato de gás 
em um sistema água dominante. 

 

 Na Figura 3.6 (a) é representado a transferência de massa do formador de 

hidrato da solução até a interface hidrato–solução, considerando a existência de uma 

região,  (m), na qual um gradiente de concentrações é estabelecido entre a solução 

sC (mol/m3) e a interface hidrato–solução 
eqC (mol/m3), Figura 3.6 (b), gerando 

potencial para um fluxo formador de hidrato na direção do cristal de hidrato descrito 

pela Lei de Fick, representada pela Equação (3.5): 

 

FH
eff FH

dN dC
A D

dt d
  ,    (3.5) 
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onde FHdN dt  é o fluxo em mols do hidrato formador (mol/s), FHD  é o coeficiente de 

difusão binaria do formador de hidrato (m2/s) e C  (mol/m3) é a concentração molar 

local do formador de hidrato diluído.  

 Considerando uma dependência linear da concentração C  ao longo da região 

 , o termo dC d  da Equação (3.5) foi aproximado para   s eqC C  e obteve-se a 

seguinte expressão para o fluxo molar do formador de hidrato: 

 

 



 

s eqFH
eff FH

C CdN
A D

dt
    (3.6) 

 

 A Equação (3.6) representa o fluxo do formador de hidrato devido ao gradiente 

de contrações entre a solução e a interface hidrato–solução no processo de 

crescimento do hidrato. Esse gradiente é imposto pelo processo de adsorção do 

formador de hidrato na interface hidrato–solução. A cinética química, influenciada pela 

temperatura nesta região, pode levar a uma saturação do formador de hidrato diluído 

( s eqC C ). Caso isso aconteça, o crescimento da camada de hidrato será limitado 

pela transferência de massa até que s eqC C . 

 Por outro lado, considerando o lento processo de crescimento do hidrato é 

possível ter na interface hidrato–solução um equilíbrio entre o fluxo expresso pela 

Equação (3.6) e a taxa de adsorção do formador de hidrato, a qual também representa 

a taxa de crescimento do hidrato. Portanto, do balanço estequiométrico de formação 

de hidratos, Equação (3.7),  

 

 2 21     1 .FH n H O FH nH O     (3.7) 

 

e do equilíbrio estabelecido na interface hidrato–solução, obtém-se a taxa de 

crescimento do hidrato expressa na Equação (3.8): 
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   FH H FH
eff s eq

dN dN D
A C C

dt dt
    (3.8) 

 

 Logo, para um avanço diferencial Hdr  da interface hidrato–solução, representado 

na Figura 3.7, é obtida a Equação (3.9): 

 

 H H H
eff H

dV dr dN
A

dt dt dt
,    (3.9) 

 

onde H  é o volume específico molar do hidrato (m3/mol-hidrato) e HdN dt  é a taxa 

das mols de hidrato formados (mol/s). 

 

 

Figura 3.7 – Processo de adsorção para um diferencial de volume na 
interface. 

 

 Ainda analisando a Figura 3.7, observa-se a dependência do volume de hidrato 

HV  com relação à porosidade e o volume do VC, tal que: 

 

  1-H VCV V ,    (3.10) 

 

onde   representa a porosidade do meio (-) e VCV  é o volume do VC (m3). 
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 Como resultado das Equações (3.8) - (3.10) são obtidas as seguintes expressões 

para o processo de crescimento do hidrato: 

 

 


 
VC

effH FH
s eq

VC

AdN D
C C

dt V
    (3.11) 

 


 H FH
H s eq

dr D
C C

dt
    (3.12) 

 





  eff FH
H s eq

VC

A Dd
C C

dt V
   (3.13) 

 

 A Equação (3.11) representa a taxa de crescimento do hidrato, a Equação (3.12) 

representa a velocidade da interface efetiva hidrato-solução (µm/s) e a Equação (3.13) 

representa a taxa de variação da porosidade no processo de hidratos (s-1). 

 Portanto da análise realizada nesta parte, é proposto um modelo assumindo que 

o crescimento de hidrato se dá pelo processo de adsorção, que é acelerado pela 

cinética química devido à diminuição da temperatura na região da interface hidrato–

solução.  

 A Figura 3.8 apresenta esquematicamente o processo de crescimento do hidrato 

em um sistema água dominante. A Figura 3.8(a) mostra o processo de crescimento 

do hidrato, onde no início a sobressaturação do formador de hidrato na solução 

( )s eqC C gera um transporte das moléculas formadoras do hidrato até a interface 

hidrato-solução. Logo, dependendo da disponibilidade do formador de hidrato na 

solução, a cinética química do processo de adsorção - acelerada pela remoção de 

calor da interface hidrato-solução - levará à saturação do formador de hidrato 

( )s eqC C , Figura 3.8(b). Isto representará uma limitação para o processo de 

crescimento do hidrato até ter a transferência das moléculas formadoras do hidrato de 

regiões vizinhas à região saturada, sobressaturando novamente a região, Figura 

3.8(c).  
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Figura 3.8 – Processo de crescimento de hidratos num sistema água 
dominante. 

 

 O caso representado na Figura 3.8 é verificado em sistemas água dominante, 

onde a concentração do formador de hidrato na solução é limitada por sua solubilidade 

(e.g. pela concentração da fase gasosa), dependendo geralmente de pressões altas 

para sobressaturar o sistema propiciando as condições de formação do hidrato. 

 Por outro lado, sistemas água dominante utilizando o THF líquido como formador 

de hidrato tem a vantagem do THF apresentar uma alta afinidade com a água, 

pudendo ser diluído completamente a pressão atmosférica. Além disso, a estrutura do 

hidrato na qual cristaliza (sII) é comum na maioria de hidrocarbonetos presentes na 

produção de óleo e gás. Portanto, o sistema água dominante com THF líquido 

representa uma alternativa mais simples e viável para o estudo de formação de 

hidratos em relação ao sistema representando na Figura 3.8. 

 O caso mais estudado envolvendo hidratos de THF é considerado para um 

sistema água dominante a relação molar do THF de 1:17. Nesse caso a concentração 

do THF na solução encontra-se na mesma relação molar que na estrutura cristalina 

de seu hidrato, vide Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Crescimento do hidrato de THF ( THF THF

sol H
x x ). 

 

 Nestes sistemas da Figura 3.9, as moléculas de THF interagem com as 

cavidades livres, ficando de maneira estável nas cavidades maiores (51264) e deixando 

as cavidades menores (512) vazias. Diante disso e da cinética do processo de 

adsorção, é possível assumir para a interface hidrato–solução uma concentração 

instantânea, 
eqC , sem a formação do gradiente de concentração,  anteriormente 

apresentado na Figura 3.7. Assim, ocorrerá um transporte local e/ou reordenamento 

das moléculas de THF que logo serão ocluídas nas cavidades livres de água, 

formando o hidrato. 

 Na Figura 3.10 é apresentado esquematicamente o avanço da interface do 

hidrato de THF para duas condições de concentração da solução. Analisando o 

sistema mostrado na Figura 3.10(a), observa-se que o crescimento do hidrato será 

limitado a um processo lento de transferência de massa, podendo ser descrito pelas 

Equações (3.11) - (3.13). Por outro lado, o crescimento do hidrato representado na 

Figura 3.10 (b) ocorre devido à transferência de massa sem a formação da região do 

gradiente de concentração que está associado ao processo de adsorção das 

moléculas de THF na interface hidrato-solução. Portanto, pela alta concentração do 

THF (1:17) processo de formação será mais rápido em relação aos casos limitados 

pela transferência de massa, representado nas Figuras 3.10(a). 
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Figura 3.10 – Representação do avanço da interface hidrato - solução. 

 

 Para o sistema representado na Figura 3.10(b) é ainda possível indagar que 

ocorra uma dessorção e/ou incremento da mobilidade das moléculas (movimento 

Browniano) de THF e água na interface hidrato–solução provocado pelo calor liberado 

no processo de crescimento do hidrato.  

 Por outro lado, reforçando a hipóteses da dessorção das moléculas de THF, Wu 

et al. (2014) no estudo realizado da dinâmica molecular do hidrato de THF reportou 

uma adsorção e posterior dessorção das moléculas de THF nas cavidades menores 

(512) para o sistema com THF na relação molar de 1:17, significando um passo 

limitante para o crescimento do hidrato. 

 Apesar que, os sistemas água dominante envolvendo THF são recorrentemente 

estudados de maneira experimental, ainda não se dispõe de informação específica 

referente ao processo de adsorção na interface hidrato-solução. Portanto, a hipótese 

do presente trabalho para o crescimento do hidrato de THF em um sistema água 

dominante (1:17) se baseará do observado do trabalho de Wu et al. 2014 para o 

processo de adsorção na interface hidrato-solução, onde o rearranjo das moléculas 
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no avanço do hidrato geraria uma concentração instantânea 
eqC  na região da interface 

hidrato–solução, produto da cinética química do processo de adsorção. 

 Na Figura 3.11 é mostrada de forma esquemática para a solução de THF e agua 

a relação molar do THF de 1:17, entretanto na interface hidrato-solução é verificado 

uma diminuição da quantidade de moléculas de THF; estabelecendo, desta forma, um 

gradiente local de concentrações entre a solução e a interface, provocando a adsorção 

das moléculas de THF nas cavidades livres. 

 

Figura 3.11 – Relação molar das moléculas de Água e THF na direção 

do crescimento do Hidrato de THF (1:17) (WU et al. 2014- Adaptado). 

 

 Considerando a descrição da Figura 3.11 e o conceitos termodinâmicos do 

processo de adsorção apresentados anteriormente, a concentração instantânea 
eqC  

na interface hidrato-solução será modelada matematicamente da seguinte maneira: 

 

 
  

 

0

expeq s

G
C C

RT
,     (3.14) 

 

onde, s
C é a concentração do THF na água (mol/m3-s) e substitui a constante pre-

exponencial da Equação (2.33) reapresentada aqui: 
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 Por outro lado, para a taxa de crescimento do hidrato de THF (1:17) serão 

aproveitadas as Equações (3.11) - (3.13), considerando a substituição do termo 


FH

D pelo fator cinético de adsorção K (m/s). Desta maneira, a equação preliminar 

que descreverá a taxa de crescimento do hidrato pode ser comparada com a proposta 

por Lagergen (1898) para o processo de adsorção aplicado a vários tipos de 

adsorventes (HO, 2004), Equação (3.16): 
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onde, VC

HdN dt  representa a taxa de crescimento do hidrato de THF (mol/m3-s), eff
A  é 

a área efetiva da interface hidrato-solução, e K  o parâmetro cinético do modelo. 

 Logo, substituindo a Equação (3.15) na Equação (3.16) obtém-se a seguinte 

expressão: 
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 Além disso, para o termo entre parêntesis da Equação (3.17) é utilizado as 

seguintes relações: 
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onde, a Equação (3.18) representa uma linearização do termo exponencial da 

Equação (3.18) e a Equação (3.19) é variação da energia livre de Gibbs para um 

processo de cristalização (MUILLIN, 2001). 

 Portanto, a expressão final para a taxa de crescimento do hidrato de THF (1:17) 

será: 

 

  


0VC
F eqeffH

s

VC eq

H T TAdN
K C

dt V RT T
    (3.20) 

 

onde,  0

F
H  é a entalpia de formação do hidrato (calor latente de formação) (J/mol) e o 

termo entre parêntesis representa o sub-resfriamento da região de crescimento do 

hidrato,   eqT T T .  

 Para uma concentração s
C  constante, a Equação (3.20) é semelhante à 

utilizada em processos de cristalização (MUILLIN, 2001). Em vista disto, o processo 

de formação de hidratos de THF (1:17) será considerado como uma mudança de fase 

com uma cinética associada ao processo de adsorção das moléculas de THF na 

interface hidrato-solução. 

 Assim, um modelo para a taxa de crescimento do hidrato de THF (1:17) foi obtida 

a partir de uma abordagem na qual foi relacionada a participação dos fenômenos de 

cinética química, transferência de massa e transferência de calor. Logo, as equações 

a serem empregadas na modelagem matemática para a taxa de crescimento de 

hidratos de THF (1:17) H
R  são as seguintes: 
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 Da modelagem matemática, a Equação de Conservação da Massa do Fluido 

aqui reapresentada: 

 

 


 


S H HR M
t

    (3.24) 

 

 Considerando a densidade da solução S  constante e igual à do hidrato H , a 

Equação (3.24) pode ser reescrita da seguinte maneira: 
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onde o termo entre parênteses da Equação (3.25) é o volume especifico do hidrato 

H  e a equação representa uma simplificação da Equação de Conservação da Massa 

do Hidrato, portanto seu balanço já é considerado. 

 Por fim, as equações constitutivas consideradas para descrever o crescimento 

do hidrato de THF (1:17) são: 
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3.3 Condição Inicial e de Contorno do Problema 

 

 Nesta seção serão apresentadas as condições iniciais e de contorno da 

modelagem numérica, as quais foram consideradas do trabalho de Muhlstedt et al. 

(2017) referentes ao estudo experimental de formação de hidratos de THF (1:17). 

 A metodologia desenvolvida por Muhlstedt et al. (2017) se baseou em um 

sistema água dominante dentro de uma célula cilíndrica com THF diluído na 

concentração molar de 0,055 ( THF THF

sol H
x x ). Na Figura 3.12 é mostrado uma vista 

transversal da célula desenvolvida por Muhlstedt et al. (2017).  

 O experimento é composto por um sistema de refrigeração, que mantém a 

temperatura do banho constante e abaixo da temperatura de equilíbrio para formação 

de hidrato, por uma célula cilíndrica feita de acrílico para facilitar a visualização, por 

um sistema supervisório no qual são medidas as temperaturas do banho, das paredes 

interna e externa da célula e da solução de forma radial, conforme pode ser visto na 

Figura. 3.12.  

 

Figura 3.12 Modelo experimental (MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado). 

 

 A célula não é completamente preenchida com a solução, deixando um volume 

ocupado com ar. Também, observa-se a disposição de 7 termopares (T1, T2, T3, T4, 

T5, T6, e T7) para o monitoramento da temperatura ao longo do processo de formação 

do hidrato, registrando apenas as temperatura das pontas submersas em contato com 

a solução. O crescimento do hidrato de THF foi observado por meio de uma câmera 
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localizada na para superior da célula, que para todos os casos reportou um 

crescimento a partir da parede. 

 A Figura 3.13 obtida por Muhlstedt et al. 2017 descreve o comportamento das 

temperaturas nos extremos dos termopares em contato com a solução ao longo do 

processo de formação do hidrato de THF (1:17) para o experimento com a temperatura 

do banho igual a 1°C.  

 

Figura 3.13 – Comportamento da temperatura dos termopares ao longo do 
processo de formação de hidratos de THF (1:17). Temperatura do banho a 1°C 
(MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado). 

 

 Da Figura 3.13 é observado uma queda acentuada na temperatura dos 

termopares localizados na parede da célula e dentro dela (T2 até T7). Em seguida, 

ocorre um aumento acentuado das temperaturas na parede interna da célula e dentro 

dela (T3 até T7) devido à liberação de calor inerente ao processo de formação de 

hidrato. Entretanto, não foi possível observar através deste experimento, pela captura 

das imagens, a formação dos cristais de hidrato nesta região.  

 Utilizando apenas a medições de temperatura, foi associado essa primeira etapa 

com o calor liberado no processo de nucleação do hidrato de THF, ab̅̅ ̅, onde a 

formação de núcleos do hidrato de THF se dá na parede do cilindro. Na sequência 

pode ser verificado um novo aumento na temperatura na região da parede T3. Nesse 

caso, o aumento na temperatura foi relacionado com o calor liberado no processo de 
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crescimento do hidrato suficiente para manter a temperatura dos termopares T4, T5, 

T6, e T7 perto da temperatura de equilíbrio 4,4 °C, ponto b. 

 Para o processo de crescimento da Figura 3.13, a queda na temperatura 

registrada pelos termopares T3, T4 e T5 está relacionada ao contato da frente de 

hidrato através de um crescimento lateral a partir da parede. E no caso da queda 

simultânea nas temperaturas registradas pelos termopares T6 e T7, foram associados 

a um crescimento desenvolvido a partir da base do cilindro, onde teve-se a formação 

dos primeiros núcleos de hidrato do sistema. Portanto, como o processo de nucleação 

não é tema do presente trabalho, o estudo numérico será realizado apenas até a 

chegada do hidrato aos termopares T4 e T5. Logo, o início do processo de crescimento 

(𝜑0 = 1) é considerado no instante em que o termopar T3 tem um aumento na 

temperatura pela segunda vez (ponto b), tomando como temperatura inicial do sistema 

𝑇0 a maior temperatura dos termopares T4, T5, T6, e T7. O detalhe destas temperaturas 

estão apresentados na Fig. 3.13(a). 

 

Figura 3.14 – Condições de iniciais e de contorno consideradas na modelagem 
numérica. Temperatura do banho a 1°C (MUHLSTEDT et al., 2017- Adaptado). 
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 Como a frente de hidrato cresceu de forma simétrica, foi considerado uma 

geometria axisimétrica, Figura 3.14b, como parte das condições de contorno que são 

representadas matematicamente da seguinte maneira: 
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     (3.35) 

 

onde para a parte superior da solução foi considerada uma condição de fluxo zero de 

calor, Equação (3.30). Para a temperatura da parede lateral do cilindro, foi definida 

uma função transiente usando os dados obtidos por Muhlstedt et al. 2017 do termopar 

T3, Equação (3.32). E para a temperatura da base do cilindro, foi considerado a 

temperatura do banho (termopar T1) com uma espessura da parede de acrílico e  de 

7 cm, Equação (3.34). 

 Por fim, na Tabela 3.1 são apresentadas as propriedades e parâmetros do 

problema. 
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Tabela 3.1- Propriedades e parâmetros do problema. 

 Propriedade  Unit Hidrato de THF THF + H2O 

R Radio da célula mm 70,0 

p Pressão bar 1,0 

Teq Temperatura de equilíbrio K 277,55(a) 

∆Tmin Sub-resfriamento mínimo K 0,4 

ρ Densidade kg/m³ 970,76(b) 970,76(b) 

cp Calor especifico J/kg.K 2123(c) 4210(a) 

M Massa molar kg/mol 0,3783 (d) 21,02(d) 

L  Calor latente de formação kJ/mol 100(c) - 

k Condutividade térmica  W/m.k 0,525(e) 0,562(e) 

𝜑𝐹 Porosidade final do hidrato - 0,1 - 

(a)Iida et al. (2000), (b) Calculado, (c) Leaist et al. (1982), (d)Calculado, (e)Ross e Andersson (1982). 

 Os cálculos das propriedades indicadas encontrassem no Apêndice-A do presente 

trabalho. 

 

3.4 Metodologia Numérica 

 

 A parte da modelagem numérica do problema consiste na solução das Equações 

(3.26) - (3.27), reapresentadas aqui: 

 

   1 .S S H H eff HE E k T LR
t
  


       

  (3.36) 

(1 )eff S Hk k k         (3.37) 

 


 


[(1 ) ]H H HR M
t

    (3.38) 

 

 Para isto, foi utilizado o software ANSYS-FLUENT® o qual é baseado no método 

de volumes finitos; considerando para o atual problema apenas a Equação da Energia, 

Equações (3.36) - (3.37). Entanto para a Equação de Conservação da Massa do 

Hidrato, Equação (3.38), é implementado uma nova equação definindo uma nova 
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variável escalar   reconhecida como porosidade (ANSYS FLUENT UDF MANUAL, 

2013). 

 Para a taxa de crescimento do hidrato de THF HR , Equação (3.39), foi definida 

uma sub-rotina via a função DEFINE-ADJUST a qual é acoplada como termos fontes 

das Equações (3.37) e (3.38) através da função DEFINED-SOURCE (ANSYS 

FLUENT UDF MANUAL, 2013). 

 

 


0

eff F
H s

VC eq

A H T
R K C

V RT T
    (3.39) 

 

 A taxa de crescimento de hidrato de THF, Equação (3.39), foi obtida da análise 

do fenômeno sobre o volume de controle VC do domínio computacional, o qual é 

gerado a partir de uma malha 2D uniforme e interpretado como um domínio 

axisimétrico no ANSYS-FLUENT®, como está representado na Figura 3.15 para uma 

malha uniforme. 

 

Figura 3.15 – Domínio computacional 2D axisimétrico implementado no software 
ANSYS-FLUENT®. 

 

 Também é importante destacar o uso da função DEFINED-PROFILE para definir 

a condição de contorno de temperatura da parede lateral do cilindro, a qual foi obtida 
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a partir da temperatura reportada por Muhlstedt et al. (2017) para o termopar T3 na 

parede do cilindro (ANSYS FLUENT UDF MANUAL, 2013). 

 Assim, a solução numérica das Equações (3.36) – (3.40) é realizada sobre um 

domínio axisimétrico, considerando para os termos transientes das Equações (3.36) 

e (3.38) a formulação implícita de primeira ordem; entretanto para a avalição do 

gradiente espacial da Equação (3.36) foi utilizado o método de mínimos quadrados 

baseado no volume de controle (ANSYS FLUENT THEORY GUIDE, 2013).  

 Por fim, na Figura 3.16 (em detalhe no Apêndice-D) é apresentado de forma 

conceitual o fluxograma do mecanismo empregado no crescimento de hidratos de 

THF, no qual os parâmetros temperatura T  e porosidade   são avaliados pela 

condição de formação em cada passo de tempo, dada pelo sub-resfriamento mínimo 

de 0,4°C verificado experimentalmente e uma porosidade final do hidrato de 0,1 

estimada, que deverá ser verificada. Em caso ser satisfeita a condição se preverá para 

o próximo instante de tempo a taxa de formação do hidrato de THF a qual é 

considerada na solução numérica das Equações (3.36) e (3.38) como termos fontes. 

Logo, os valores dos parâmetros calculados (T ,  ) são atualizados e de maneira 

iterativa é seguido o mesmo procedimento até a solução convergir.  

 

 

Figura 3.16 – Fluxograma do modelo de crescimento do hidrato de THF (1:17). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados para o crescimento do hidrato 

de THF na célula cilíndrica. Primeiramente será apresentada a verificação do 

parâmetro cinético (K em m/s) para o estudo da taxa de crescimento do hidrato de 

THF. Em seguida serão mostrados o estudo da malha e do passo de tempo. Uma vez 

definido o parâmetro cinético, passo de tempo e malha computacional, será 

apresentada a validação do modelo numérico proposto através da comparação dos 

resultados teóricos com os dados experimentais obtidos por Muhlstedt et al. (2017). 

Por fim, o modelo numérico de crescimento de hidratos de THF (1:17) será aplicado 

para um número maior de casos. 

 

4.1 Verificação do parâmetro cinético K 

 

 Para este estudo a modelagem numérica considerou as condições de contorno 

e inicias da parte experimental com o banho a -3ºC, para uma malha uniforme de 

221x221 nós e um passo de tempo de 10 segundos. 

 A verificação foi realizada para três valores do parâmetro cinético K (1,0E-06, 

6,0E-06 e 9,0E-06 em m/s). Para cada um deles, foi realizada uma comparação dos 

resultados numéricos com os dados experimentais referentes aos valores de 

temperatura medidos pelo termopar T4. A Figura 4.1 apresenta essa comparação. 

 

Figura 4.1 – Teste do parâmetro cinético K em comparação com os dados 
experimentais do termopar T4. 
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 Da Figura 4.1 se observa que para o valor do K de 9,0E-06 m/s, o início do 

crescimento tem um aumento na temperatura que chega a superar a temperatura de 

equilíbrio (4,4ºC), o que não corresponde ao comportamento da parte experimental. 

Porém, os valores de 1,0E-06 e 6,0E-06 m/s tem um comportamento semelhante ao 

da parte experimental. Porém, esses valores apresentaram para cada caso uma 

evolução do crescimento do hidrato com características diferentes, conforme 

mostrado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Simulação numérica nos primeiros 800s do crescimento do hidrato de THF: 
(a) K= 1.0E-06 m/s, (b) K = 6.0E-06 m/s e (c) Experimental. 

 

 Na Figura 4.2 (a) é possível notar para a constante cinética K  de 1.0E-06 m/s, 

um hidrato com uma alta porosidade da ordem de 0,8 nos primeiros 800 segundos do 

processo de crescimento, o qual não é comum para o crescimento do hidrato de THF 

(MUHLSTEDT et al.,2017). Por outro lado, para o mesmo intervalo de tempo, 

considerando o valor do K de 6.0E-06 m/s o crescimento do hidrato tem um aspecto 

que pode ser relacionado ao da parte experimental, onde para a frente do hidrato de 

aparência dendrítica - Figura 4.2 (c) - apresenta uma fina região porosa, Figura 4.2 

(b). Portanto, o valor do K de 6.0E-06 m/s será escolhido como o parâmetro cinético 

do modelo para representar o crescendo do hidrato de THF e que terá de ser avaliado 

no presente trabalho para os demais experimentos. 
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4.2 Estudo de malha e do passo de tempo 

 

 Considerando o experimento com o banho -3ºC, o valor de 6.0E-06 m/s para o 

parâmetro cinético K  e um passo de tempo de 5 segundos, o estudo nesta parte foi 

realizado para quatro tipos de malhas uniformes: M1, M2, M3 e M4 (vide Tabela 4.1). 

Neste estudo se avaliou a temperatura do termopar T4 e a porosidade no crescimento 

do hidrato, que para o caso do THF é considerada apenas na frente do hidrato. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros considerados no teste de malha. 

 

 

 

 

 Na Figura 4.3 é mostrado o comportamento da temperatura experimental do 

termopar T4 e os resultados obtidos na parte numérica para o crescimento do hidrato 

para as malhas M1, M2, M3 e M4. 

 
Figura 4.3 – Temperatura experimental do termopar T4 e numérica para M1, M2, M3 e M4. 

 

 Como pode se observar na Figura 4.3, o comportamento térmico do termopar 4 
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como um meio poroso foi verificado para a frente do hidrato uma região porosa 

diferente em cada caso. 

 

Figura 4.4 – Porosidade da frente do hidrato de THF para as malhas M1, M2, M3 e M4. 

 

 Da Figura 4.4 se observa para a malha menos refinada (M1) que a frente do 

hidrato apresenta uma maior região porosa. Entretanto para a malhas com um maior 

refino (M3 e M4) a frente tem uma menor região porosa, o qual foi comparado 

qualitativamente com a da parte experimental do problema, onde a frente do hidrato 

tem uma aparência dendrítica, conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Caraterística da frente do hidrato no processo de crescimento (1:17). 

 

 Nas seguintes figuras são mostradas da parte numérica do problema a 

característica da frente do hidrato de THF para cada uma das malhas testadas. 
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Figura 4.6 – Frente do hidrato de THF. Malha M1 (tempo=10000s). 

 

 

Figura 4.7 – Frente do hidrato de THF. Malha M2 (tempo=10000s). 
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Figura 4.8 – Frente do hidrato de THF. Malha M3 (tempo=10000s). 

 

 

Figura 4.9 – Frente do hidrato de THF. Malha M4 (tempo=10000s). 

 

 Das Figuras 4.6 – 4.9, pode-se notar que as malha M3 e M4 representam o 

avanço da frente do hidrato de THF apresentado na Figura 5.5. Portanto pelo menor 
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número de elementos, será a malha M3 a escolhida para os seguintes estudos do 

processo de crescimento de hidratos de THF. 

 A partir daqui, será apresentado o estudo do passo de tempo. Foram 

considerados três casos onde se analisou o comportamento da temperatura do 

termopar T4. O primeiro caso para um passo de tempo de 5 segundos, um segundo 

caso para um passo de tempo de 10 segundos e por último um caso com passo de 

tempo de 20 segundos, conforme mostrado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Estudo do passo de tempo. 

 

 Da Figura 4.10 para os casos com passo de tempo de 5 e 10 segundos se 

observa um comportamento similar chegando a reproduzir de maneira próxima a 

curva experimental do termopar T4. Porém, o caso com o passo de tempo de 20 

segundos apresenta um aumento na temperatura no início do crescimento do hidrato 

associado a uma liberação de calor que eleva a temperatura de maneira que não 

continua mais representado o comportamento registrado pelo termopar T4. Portanto, 

dos primeiros dois casos estudados, o passo de tempo escolhido para a simulação do 

processo de crescimento do hidrato de THF foi o caso com passo de tempo de 10 

segundos por representar um avanço maior no tempo na simulação e com isso um 

menor custo computacional. 
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4.3 Validação do Modelo 

 

 Nesta seção será apresentada a validação do modelo numérico desenvolvido 

nesta dissertação. Os resultados numéricos foram comparados com os dados 

experimentais obtidos por Muhlstedt et al. 2017. Neste estudo experimental realizado 

por Muhlstedt et al. 2017 foi feita uma análise para três temperatura do banho (1, -1 e 

-3ºC), na qual foi observado em um primeiro momento um crescimento do hidrato a 

partir da base do cilindro, seguido do crescimento lateral a partir da parede.  

 Muhlstedt et al. 2017 observaram que o processo de nucleação ocorria primeiro 

na base do cilindro e a frente de formação de hidrato liberava calor para a solução, 

fazendo com que o crescimento lateral fosse retardado. Muhlstedt et al. 2017 

relataram que as temperaturas medidas pelo termopar T4 foram pouco influenciadas 

pelo avança da frente de hidrato vinda da base do cilindro. Por outro lado, as 

temperaturas medidas pelo termopar T5 sofreram um pouco de retardo e as 

temperaturas medidas pelos termopares T6 e T7 foram bastante influenciadas pelo 

crescimento do hidrato na base do cilindro. Portanto, a validação numérica do modelo 

foi realizada apenas para o crescimento lateral do hidrato, levando em conta as 

temperaturas medidas pelos termopares T4 e T5.  

 Assim, será apresentada a validação do modelo proposto para o crescimento do 

hidrato de THF, considerando como parâmetro cinético o valor de 6.0E-06 m/s e um 

passo de tempo de 10 s. Primeiro serão comparados os resultados numéricos com os 

dados experimentais para o termopar T4. Em seguida, serão analisados os resultados 

correspondentes ao termopar T5, onde o crescimento a partir da base do cilindro já 

influencia no crescimento lateral do hidrato.  

 Na Tabela 4.2 são apresentados os parâmetros considerados em cada 

simulação para a validação do modelo numérico. 

Tabela 4.2 – Parâmetros para a validação do problema. 

 

 

 

Temperatura 
do banho (°C) 

Passo de 
tempo (s)  

Malha K (m/s) Temperatura inicial 
do sistema (°C)  

Porosidade final 

1,0 10,0 M3 6,0E-06 4,14 0,1 

-1,0 10,0 M3 6,0E-06 4,08 0,1 

-3,0 10,0 M3 6,0E-06 4,10 0,1 
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 O primeiro caso estudado é para o banho com a temperatura de 1°C. A Figura 

4.11 mostra a comparação dos dados numéricos com os dados experimentais 

medidos pelo termopar T4. Note que até aproximadamente 13 h a frente de hidrato 

não havia atingido a posição do termopar T4 e os perfis de temperatura tanto numérico 

quanto experimental oscilavam em torno da temperatura de equilíbrio. Isto devido a 

que uma parte do calor liberado da frente do hidrato era transportado por difusão para 

a solução de modo que era mantida aproximadamente à temperatura na qual se 

registrou o início do processo de crescimento. 

 

Figura 4.11. Temperatura do banho a 1.0ºC. Termopar T4. 

 

 Logo após esse intervalo de tempo – 13 h para os resultados experimentais e 

13,24 horas para os resultados numéricos – os perfis de temperatura começaram a 

diminuir mostrando que a frente de hidrato havia atingido a localização do termopar 

em questão. O qual fisicamente é associado a um processo de transferência de calor 

por difusão na região do hidrato. 

 Notem que as curvas numérica e experimental apresentam uma boa 

concordância. Comparando os instantes nos quais ocorreram as quedas nas 

temperaturas para ambos os resultados, foi possível estimar um erro de 1,85%. Isso 

mostra que os resultados numéricos obtidos pelo modelo matemático são confiáveis 

para essas condições até aqui apresentadas. 
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 A fim de aumentar a credibilidade dos resultados numéricos, um segundo caso 

foi estudado relativo à temperatura do banho a -1°C. Os resultados deste segundo 

caso estão apresentados na Figura 4.12 também para o termopar T4. 

 

 

Figura 4.12. Temperatura do banho a -1.0ºC. Termopar T4. 

 

 Notem na Figura 4.12 que até o instante de 2,5 h ocorreu uma discrepância entre 

os resultados numérico e experimental, que foi devido a uma taxa de calor adicional 

proveniente da frente do hidrato a partir da base do cilindro da parte experimental. Por 

outro lado, após 2,5 h as temperaturas permaneceram oscilando próximas a 

temperatura de equilíbrio até que a frente de hidrato atingisse a localização do 

termopar em questão. Em seguida, como se era de se esperar, as temperaturas 

começaram a declinar mostrando que a frente de hidrato havia passado pela 

localização do termopar T4.  

 O último caso estudado foi o relativo à temperatura do banho ajustado à -3°C. 

Os resultados estão apresentados na Figura 4.13. Pode-se observar que também 

ocorreu uma discrepância entre os resultados até o instante de 1 h devido também à 

taxa de calor adicional já descrita. Entretanto, após esse instante o perfil de 

temperatura foi semelhante aos outros dois casos apresentados anteriormente. 
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Figura 4.13. Temperatura do banho a -3.0ºC. Termopar T4. 

 

 A fim de realizar a validação dos resultados obtidos numericamente foi tomado 

como parâmetro de validação o instante no qual a frente de crescimento do hidrato 

atingia a localização do termopar T4 do experimento realizado por Muhlstedt et al. 

(2017). A Tabela 4.3 apresenta o tempo que a frente de crescimento lateral do hidrato 

levou para atingir a localização do termopar em questão para os três casos estudados. 

Notem que o maior erro foi de 8,55%, mostrando que o modelo numérico está 

representando de forma satisfatório o fenômeno de crescimento lateral de hidrato de 

THF. 

 

Tabela 4.3 – Validação do modelo Parâmetro cinético K=6.0E-06 (Termopar T4). 

 

 

 

 

 Por outro lado, um segundo estudo foi realizado para as temperaturas 

correspondentes ao termopar T5 do trabalho de Muhlstedt et al. 2017 para 

temperaturas do banho a 1, -1 e -3°C. Neste estudo reportou-se que o crescimento do 
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Termopar T4 
Temperatura do banho 

(°C) 
Tempo experimental 

(h) 
Tempo numérico 

(h) 
Erro 
(%) 

1.0 13.00 13.24 1.85% 

-1.0 6.82 7.00 2.64% 

-3.0 4.21 4.57 8.55% 
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hidrato a partir da base do cilindro tem uma notável influencia para o primeiro caso 

estudado por Muhlstedt et al. 2017 (temperatura do banho a 1°C). 

 Na Figura 4.14 é apresentada a comparação numérico-experimental para o 

termopar T5, para uma temperatura de banho de 1°C. Observa-se que a temperatura 

obtida no modelo numérico é menor em relação à temperatura medida 

experimentalmente. Pode-se afirmar que essa diferença está relacionada com a 

liberação de calor da frente do hidrato que está avançando a partir da base do cilindro 

em direção ao termopar em questão. Esse avanço faz com que ocorra um retardo no 

crescimento lateral do hidrato a partir da parede. 

 

 

Figura 4.14. Temperatura do banho a 1.0ºC. Termopar T5. 

 

 No entanto, na Figura 4.15, que apresenta os resultados para o caso com a 

temperatura do banho a -1°C, pode-se observar que os valores numéricos coincidem 

de forma satisfatória com os dados experimentais no instante da diminuição da 

temperatura do termopar T5. 
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Figura 4.15. Temperatura do banho a -1.0ºC. Termopar T5. 

 

 Nesse caso, Figura 4.15, pode-se afirmar da parte experimental do problema 

que o calor liberado pelo hidrato a partir da base do cilindro não tem um efeito 

significativo no retardo do crescimento lateral do hidrato. O que pode ser justificado 

por uma maior troca de calor imposta pelo sub-resfriamento do banho em relação ao 

primeiro caso. Por fim, foi estudado o terceiro caso para a temperatura do banho a 

3°C, vide Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16. Temperatura do banho a -3.0ºC. Termopar T5. 
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 Neste último caso ao igual que o caso anterior os tempos em que inicia a 

diminuição na temperatura devido a passagem da frente hidrato na localização do 

termopar T5 tanto da parte numérica, como da experimental são próximas. A Tabela 

4.4 apresenta o tempo que a frente de crescimento lateral do hidrato levou para atingir 

a localização do termopar em questão T5 para os três casos estudados. 

 

Tabela 4.4 – Validação do modelo. Parâmetro cinético K=6.0E-06 (Termopar-T5). 

 

 

 

 

 Analisando agora os resultados, Tabela 4.4, para a validação comparativa com 

relação aos dados experimentas medidos com o termopar T5, o maior erro foi de 

16,85%. Entretanto, para um processo complexo que é o crescimento de hidrato, que 

envolve transferência de calor e de massa e cinética química, pode-se afirmar que do 

ponto de vista de engenharia esses erros são admissíveis e que os valores numéricos 

obtidos com o presente modelo estão validados pelos dados experimentais do 

trabalho de Muhlstedt et al. (2017). 

 

4.4 Aplicação 

 Uma vez que o modelo numérico já está validado, foram realizadas outras 

simulações variando as condições de contorno para tentar entender melhor o 

fenômeno de crescimento de hidrato em tubulações. Nesta seção é apresentada uma 

aplicação do modelo numérico proposto de crescimento de hidratos de THF (1:17), no 

qual foram considerados como condições de contorno para a parede lateral externa 

do cilindro uma temperatura constante e uma condição adiabática para a parede da 

base do cilindro. 

 Os casos estudados foram para temperaturas da parede lateral externa foi de 

3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C e -3°C com uma temperatura inicial da solução de THF 

Termopar T5 
Temperatura do banho 

(°C) 
Tempo experimental 

(h) 
Tempo numérico 

(h) 
Erro 
(%) 

1.0 37.80 31.43 16.85% 

-1.0 15.48 15.39 0.58% 

-3.0 10.00 10.15 1.50% 
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de 6,8°C. Na Tabela 4.5 é apresentado um resumo das condições para o estudo do 

crescimento do hidrato de THF nesta seção. 

 

Tabela 4.5  Parâmetros considerados na aplicação do modelo numérico proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Os casos apresentados na Tabela 4.5 foram avaliados considerando os tempos 

em que a frente de crescimento do hidrato atinge a localização de cada um dos 

termopares estudados por Guilherme et al. (2017), T3, T4, T5, T6 e T7.  

 Na Figura 4.17 são apresentados os resultados numéricos para o caso em que 

a temperatura da parede está a 3°C. No início da simulação, todo o domínio estava a 

6,8°C. Em poucos instantes, a temperatura nas posições referentes aos termopares 

T3, T4, T5, T6 e T7 começam a diminuir. Na localização do T3 a temperatura diminui 

para a condição de contorno, que é de 3°C. Enquanto que os outros T4, T5, T6 e T7, 

localizados dentro da solução de THF-água diminuem sua temperatura até que seja 

atingida a temperatura de equilíbrio (4°C) para a formação do hidrato. A medida que 

a frente de crescimento lateral do hidrato passa por cada localização, a temperatura 

começa a diminuir conforme foi observado no trabalho experimental de Muhlstedt et 

al. (2017). 

 

Caso (°C) Passo de 
tempo (s)  

Malha K (m/s) Temperatura inicial 
do sistema (°C)  

Porosidade final 

3,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

2,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

1,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

0,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

-1,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

-2,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 

-3,0 10,0 M3 6,0E-06 6,8 0,1 
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Figura 4.17. Aplicação caso 3°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 

 

 O avanço da frente de crescimento lateral do hidrato foi analisado 

numericamente através da supervisão da porosidade do hidrato e a queda na 

temperatura dos termopares T3, T4, T5, T6 e T7. A Figura 4.18 apresenta este 

crescimento nos instantes em que a frente atinge a localização dos termopares T3, T4, 

T5, T6 e T7. 

 A Figura 4.18(a) representa a primeira hora do crescimento do hidrato de THF a 

partir da parede lateral do cilindro (termopar T3) para a aplicação atual, com uma 

porosidade da frente entorno de 0,6. Logo, 9,2 horas após iniciado o crescimento do 

hidrato, na Figura 4.18(b), se tem o instante em que a frente atinge o termopar T4. 21 

horas depois, na Figura 4.18(c), se observa que o hidrato atingiu o termopar T5. Por 

fim nas Figuras 4.18(d) e 4.18(e) são mostrados os instantes em que a frente de 

crescimento do hidrato atinge os termopares T6 e T7, respetivamente.  

 Durante todo o processo se verificou um crescimento lateral com uma aparência 

da frente dendrítica reportada por Muhlstedt et al (2017) para este tipo de hidrato. 
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Figura 4.18 Caso 3°C – Crescimento do hidrato e THF (1:17). 

  

 Da mesma maneira foram analisados os demais casos (2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -

2°C e -3°C) que estão apresentados no Apêndice-B. A partir desses resultados foi 

obtida a Tabela 4.6, que resume os tempos em que o hidrato atinge a localização dos 

termopares T3, T4, T5, T6 e T7. 

 

Tabela 4.6 Parâmetros considerados na aplicação do modelo numérico proposto. 

  Tempo (h) 

Termopar Posição (m) 3°C 2°C 1°C 0°C -1°C -2°C -3°C 

T3 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T4 0,0175 9,2 5,0 3,6 2,4 2,0 1,6 1,3 

T5 0,0350 30,6 15,7 10 7,9 6,4 5,6 4,7 

T6 0,0525 56,4 29 19,5 15 12 10,1 8,8 

T7 0,0700 74 38,1 25,9 19,7 16 13,6 11,8 
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 A fim de facilitar o entendimento com relação a influência do sub-resfriamento no 

avanço do crescimento lateral do hidrato de THF, a Figura 4.19 apresenta o tempo no 

qual a frente de crescimento lateral atinge as localizações T4, T5, T6 e T7. Desta forma 

é possível comparar todos os casos estudados nesta secção para cada sub-

resfriamento do sistema.  

 

Figura 4.19 Efeito do sub-resfriamento no crescimento do hidrato de THF (1:17). 

 

 Da Figura 4.19 se observa para todos os casos, que o avanço lateral da frente 

do hidrato até a localização T4 é mais rápida em relação a todo o percorrido do 

crescimento lateral do hidrato. Isto porque nas primeiras horas do crescimento a 

camada de hidrato a partir da parede não apresenta uma influência significativa na 

troca de calor entre a parede lateral do cilindro e a frente do hidrato onde se tem a 

liberação de calor associado ao processo de crescimento. Aproximadamente a partir 

da posição T4 em adiante, a camada do hidrato atua como um isolante que influencia 

na remoção de calor da região da frente do hidrato e, portanto, uma diminuição da 

velocidade com que a frente do hidrato de THF se propaga. 

 Também, da comparação dos casos na Figura 4.19, pode-se verificar o efeito do 

sub-resfriamento em cada um deles. Obtendo-se um avanço da frente do hidrato mais 

rápido para um sub-resfriamento maior do sistema, como se era de esperar. 
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5 CONCLUSÕES 

 Um estudo do crescimento de hidratos foi realizado; obtendo-se para o hidrato 

de THF (1:17) um modelo numérico para descrever seu crescimento a partir da parede 

de uma cavidade cilíndrica, no qual a cinética química e transferência local de massa 

são representados pelo processo de adsorção que a sua vez tem a influência da 

remoção de calor na interface do hidrato. 

 Em todos os casos estudados por Muhlstedt et al. 2017 (1°C, -1°C e -3°C) foi 

verificado que, o crescimento do hidrato a partir da base do cilindro apresentava uma 

influência no crescimento lateral do hidrato, representando uma dificuldade no 

processo de validação do modelo numérico proposto em alguns casos. 

 Considerando o domínio axisimétrico e condições definidas para o crescimento 

do hidrato de THF, o parâmetro cinético K  (6.0E-06 m/s) foi verificado e validado para 

os três casos estudados por Muhlstedt et al. 2017. 

 Da consideração do crescimento do hidrato como um meio poroso transiente, o 

modelo proposto demostrou para o hidrato de THF valores de porosidade entre 0,4 e 

0,6 para uma região fina da frente de crescimento; que, pode ser interpretado como à 

de uma formação dendrítica reportada no trabalho de Muhlstedt et al. 2017 para esse 

tipo de hidrato. Entretanto para o resto do hidrato, foi verificado a partir do 

comportamento da temperatura do termopar T4 uma porosidade de 0,1 o qual significa 

que o hidrato de THF no final do processo de crescimento é praticamente um meio 

praticamente sólido. 

 Por último, do estudo do crescimento do hidrato de THF na célula cilíndrica como 

era se de esperar a transferência de calor entre o banho e o cilindro definiram a 

rapidez de crescimento do hidrato em cada caso, onde para um sub-resfriamento 

maior do sistema se reportou um crescimento mais rápido do hidrato de THF. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 A modelagem apresentada assume que a transferência de massa é local através 

do processo de adsorção na interface hidrato-solução; que, para o caso do sistema 

agua dominante com THF na relação de 1:17 não foi necessário utilizar a equação de 

conservação do formador de hidrato. Porém, aplicações futuras do modelo em 

sistemas destinados à formação do hidrato de gás deverão considerar a equação de 

conservação do formador de hidrato que providenciará a disponibilidade do gás no 

processo de crescimento do hidrato. 

 Como sugestão; uma aplicação futura do modelo proposto seria o estudo do 

crescimento de hidratos de gás em um sistema agua dominante similar ao realizado 

por Straume (2017) para o estudo de deposição de hidratos, onde uma célula 

pressurizada de gás é sub-resfriada até a formação dos hidratos. Neste tipo de 

sistema a formação do hidrato de gás é predominante na região da interface gás-

agua, portanto, uma nova estratégia se terá que abordar para o tipo de geometria do 

novo domínio computacional. 

 Com este sistema, se poderá ter um estudo tanto qualitativo da formação do 

hidrato a partir de uma janela de visualização como quantitativo do gás participante 

no processo de formação do hidrato, podendo-se comparar a quantidade de hidrato 

formado a partir do consumo de gás no experimento com a quantidade de hidrato 

formado da parte numérica do problema. 
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APENDICE A – CÁCULO DAS PROPRIEDADES DO HIDRATO DE 
THF (1:17) 

 

A.1  Cálculo da densidade do Hidrato 

 

 O cálculo da densidade do hidrato e THF foi realizado segundo a relação da 

massa e o volume para uma célula cristalina sII, Equação (A.1), onde todas as 

cavidades do tipo 51264 encontrassem ocluídas por uma molécula do THF, Figura 

(A.1). 

 

Figura A.1 Célula cristalina sII (1:17). 

 

    (A.1) 

 

onde 𝜌𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 é densidade do hidrato (kg/m3), #�̇� é o número de moléculas dentro da 

célula cristalina, �̅� é a massa molar (gr/mol), 𝑁𝐴 é o úmero de Avogadro ( 1 mol= 6,0221E23 

moléculas) e 𝑉𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎 é o volume da célula cristalina sII. A Tabela A.1 apresenta os parâmetros 

a serem utilizado para o cálculo da de.nsidade do hidrato, Equação (A.1). 

 

Tabela A.1 Parâmetros considerados no cálculo da densidade do hidrato. 

 𝐻2𝑂 THF 

#�̇� 136 8 

�̅� 18,015 72,11 

𝜌𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 =
#�̇�𝐻2𝑂�̅�𝐻2𝑂 + #�̇�𝐻𝐹�̅�𝑇𝐻𝐹

𝑁𝐴𝑉𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎
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 Da tabela A.1 e da Equação (A.1) a densidade do hidrato de THF resulta ser 

970,76 kg/m3. 

 

A.2  Cálculo da Massa Molar do Hidrato de THF 

 

 O cálculo da massa molar do hidrato de THF �̅�𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜−𝑇𝐻𝐹 foi baseado no 

conceito de unidade básica de hidrato UBH (Figura A.2) empregado por Kashchiev e 

Firoozabadi (2002b), o qual considera para o cálculo do volume de uma molécula do 

hidrato a Equação (A.2). 

 

Figura A.2 UBH - Célula cristalina sII (1:17). 

 

    (A.2) 

 

onde 𝑉𝑈𝐵𝐻 é o volume de um molécula de hidrato (m3/molécula). 

 Logo das conversões respetivas e multiplicando pela densidade do hidrato de 

THF (970,76 kg/m3) à Equação (A.2), a massa molar do hidrato finalmente é 0,378 

kg mol − hidrato THF⁄ . 

 

 

 

 

𝑉𝑈𝐵𝐻 = 
𝑉𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎 

#�̇�𝑇𝐻𝐹
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  APENDICE B – APLICAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

B.1   Aplicação- Caso 2°C 

 

 

Figura B.1. Caso 2°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 

 

B.2   Aplicação- Caso 1°C 

 

 

Figura B.2. Caso 1°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 
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B.3   Aplicação- Caso 0°C 

 

 

Figura B.3. Caso 0°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 

 

B.4   Aplicação- Caso -1°C 

 

 

Figura B.4. Caso -1°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 
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B.5   Aplicação- Caso -2°C 

 

 

Figura B.5. Caso -2°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 

 

B.6   Aplicação- Caso -3°C 

 

 Figura B.6. Caso -3°C - Comportamento na temperatura registrado pelos termopares. 
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 APENDICE C – MODELO NUMÉRICO DE CRESCIMENTO DE 
HIDRATOS DE THF 

C.1 Inicialização 

#include "udf.h" 
#include "math.h" 
 
#define Radius 0.07 
#define Lenght 0.07 
 
#define Radial_node_number 221  
#define Lenght_node_number 221  
 
/*Propriedades do Formador de Hidrato*/ 
#define M_HFM 72.11e-03 
#define Density_HFM 0.8892 
 
 
/*Propriedades da Solução*/  
#define Density_solution 970.76 
 
/*Propriedades do Hidrato */ 
#define n 17.0 
#define Density_hydrate 970.76 
#define V_HBU 3.8976e-04  
#define L -100000.0  
 
/*Outros Parámetros */ 
#define K_Boltzman 1.381e-23 
#define R 8.3144621  

 

C.2 Taxa de crescimento do Hidrato de THF - Função DEFINE_ADJUST 

 

DEFINE_ADJUST(hydrate_rate_formation,d) 
{ 
Thread *t; 
Thread *t_face; 
face_t face; 
real x[ND_ND]; 
cell_t c; 
int nf; 
real subcooling; 
real current_stored_consumption; 
real stored_consumption; 
real M_solution; 
real C_S; 
real C_eq; 
real DB_HFM; 
real G_F; 
real rmax; 
real lmax; 
real A; 
real delta_r; 
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real C_S_t; 
real criterion; 
real Teq; 
real subcooling_min; 
real physical_dt = RP_Get_Real("physical-time-step"); 
 
 thread_loop_c(t,d) 
 { 
  begin_c_loop(c,t) 
  { 
   C_CENTROID(x,c,t); 
 
   Teq = C_UDSI(c,t,3); 
   subcooling_min=C_UDSI(c,t,4); 
   C_UDMI(c,t,0) = Teq - C_T(c,t); 
   subcooling = C_UDMI(c,t,0); 
   rmax = (Radius/(Radial_node_number-1.0)); 
   lmax = (Lenght/(Lenght_node_number-1.0)); 
   A = (x[1]+0.5*(rmax)-C_UDMI(c,t,3))*1.0*lmax; 
 
   M_solution= (M_HFM+n*18.015e-03)/(n+1); 
   C_S_t=C_UDSI(c,t,2)*(Density_solution/M_solution); 
   C_eq = C_S_t*exp(L*C_UDMI(c,t,0)/(Teq*R*C_T(c,t))); 
   C_UDMI(c,t,13)= (C_S_t - C_eq); 
   C_UDMI(c,t,10)=C_S_t; 
   C_UDMI(c,t,14)=C_S_t*C_VOLUME(c,t); 
   C_UDMI(c,t,17) = (rmax - C_UDMI(c,t,3))/rmax;   
    
 
 if ( subcooling > subcooling_min ) 
 { 
        
 criterion = pow( x[1] + 0.5*rmax , 2.0 ) - 2.0*x[1]*rmax*(1.0-
C_UDSI_M1(c,t,0)); 
 
  if ( criterion > 0.0 && C_UDMI(c,t,17)>C_UDSI_M1(c,t,5) ) 
   { 
 
   C_UDMI(c,t,3) = x[1] + 0.5*rmax - pow(criterion,0.5); 
 
            
            
   
  C_UDMI(c,t,4) = A*C_UDSI(c,t,1)*C_S_t*-
L*C_UDMI(c,t,0)/(R*C_T(c,t)*Teq); 
  C_UDMI(c,t,11) = C_UDMI(c,t,4)/C_VOLUME(c,t); 
  C_UDMI(c,t,15)= V_HBU*C_UDMI(c,t,4)/A; 
 
 
   } 
   else 
   { 
 
   C_UDMI(c,t,4) = 0.0; 
   C_UDMI(c,t,11) = 0.0; 
   C_UDMI(c,t,15)= 0.0; 
 
   } 
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  } 
  else 
  {    
     
 
  C_UDMI(c,t,4) = 0.0; 
  C_UDMI(c,t,11) = 0.0; 
  C_UDMI(c,t,15)= 0.0; 
 
  } 
 
 
    
 
  } 
  end_c_loop(c,t) 
 } 
} 

C.3 Equação de Conservação da Massa do Hidrato (UDS) 

 

DEFINE_UDS_UNSTEADY(continuity_solid_phase_unsteady,c,t,i,apu,su) 
{ 
real physical_dt, vol, phi_old; 
physical_dt = RP_Get_Real("physical-time-step"); 
vol = C_VOLUME(c,t); 
*apu = -vol / physical_dt; 
phi_old = C_STORAGE_R(c,t,SV_UDSI_M1(i)); 
*su = vol*phi_old/physical_dt; 
} 

DEFINE_SOURCE(continuity_solid_phase_source,c,t,dS,eqn) 
{ 
real rateC; 
rateC =(-C_UDMI(c,t,11) * V_HBU); 
dS[eqn] = 0.0; 
return rateC; 
} 

C.4 Equação da Energia (Termo fonte de liberação de calor) 

 

DEFINE_SOURCE(energy_source,c,t,dS,eqn) 
{ 
real rateB; 
C_UDMI(c,t,7) = C_UDMI(c,t,11)*-L; 
rateB = C_UDMI(c,t,7); 
dS[eqn] = 0.0; 
return rateB; 
} 
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C.5 Condição de contorno (Temperatura na parede do cilindro – Validação do 

modelo Caso 1°C) 

 

DEFINE_PROFILE(temperature_wall_profile,t,i)   
{ 
real x[ND_ND]; 
face_t f; 
real flow_time = RP_Get_Real("flow-time"); 
real time; 
real x6,x5,x4,x3,x2,x1,x0; 
 
 x6=2.77456257076454e-33; 
 x5= -6.31930413274826e-27; 
 x4=5.77294104800913e-21; 
 x3=-2.69932729186736e-15; 
 x2=6.84664036017700e-10; 
 x1=-9.22633906129402e-05; 
 x0=2.80919304371479e+02_; 
 
 begin_f_loop(f,t) 
 { 
  F_CENTROID(x,f,t); 
 
   time = 68909.06164+ flow_time; 
  
   F_PROFILE(f,t,i) 
=x6*pow(time,6.0)+x5*pow(time,5.0)+x4*pow(time,4.0)+x3*pow(time,3.0)+x2*pow(time,2.0)+
x1*pow(time,1.0)+x0; 
 
 } 
 end_f_loop(f,t) 
} 
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APENDICE D – FLUXOGRAMA DO MECANISMO DE CRESCIMENTO DE HIDRATOS DE THF (1:17) 

 

Figura 3.16 – Fluxograma do modelo de crescimento do hidrato de THF (1:17). 
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