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Nomenclatura

A nomenclatura está dividida em: alfabeto latino, alfabeto grego, subíndices e acrô-

nimos.

Alfabeto Latino

B Fator volume formação: [bbl/STB] para óleo e [ft³/SCF] para gás.

c Coeficiente de compressibilidade isotérmica [1/psia].

M Massa molecular [lb/mol].

m Massa.

n Número de mols do gás [lb-mol].

na Número de amostras.

P Pressão absoluta [psia].

R Constante universal dos gases, que para esse conjunto de unidades é

10.730 [psia.ft³/lb-mole. [°R]].

r Coeficiente de correlação de Pearson.

Rs Razão de solubilidade [SCF/STB].

T Temperatura absoluta [°R].

V Volume [ft³].

Y Fração molar .

Z Fator de compressibilidade .

Subíndices



Nomenclatura

0 Condições padrão de temperatura e pressão (P = 14.7 psia e T = 520 °R).

a Aparente.

ar Fluido ar.

b Bolha.

est Estimado.

d “Dead”, óleo morto.

exp Experimental.

g Gás.

i Inicial.

o Óleo.

pc Pseudocrítica.

pr Pseudorreduzida.

P,T Condições de pressão e temperatura quaisquer.

sat Saturado.

sub Subsaturado.

w Água.

Alfabeto Grego

γ Densidade.

ρ Massa específica [lb/ft³].

µ Viscosidade [cp].

Acrônimos
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Nomenclatura

API American Petroleum Institute.

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

EBM Equação de balanço de materiais.

ERAPM Erro Relativo Absoluto Percentual Médio

EOS Equações de estado.

E.U.A. Estados Unidos da América.

HC Hidrocarbonetos.

KCB Karr, Cobayashi e Burrows.

LENEP Laboratório de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo.

LGE Lee, Gonzalez e Eakin.

PVT Pressão-volume-temperatura.

SPE Society of Petroleum Engineers.

UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
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BIBLIOTECA DE CORRELAÇÕES PVT PARA A ESTIMATIVA DE
PROPRIEDADES FÍSICAS DE HIDROCARBONETOS DE

COMPOSIÇÃO DESCONHECIDA

Resumo

Correlações para a estimativa das propriedades dos hidrocarbonetos possuem sua

aplicação na indústria do petróleo, já que visam facilitar o trabalho de caracterização

dos fluidos de um reservatório. A descrição precisa das propriedades físicas de tais

fluidos é essencial na avaliação dos reservatórios e planejamento das instalações de

produção de petróleo. Preferencialmente, estas propriedades devem ser medidas em

testes laboratoriais, por vezes onerosos e demorados e que dependem de uma amos-

tra representativa das condições do reservatório, cuja coleta às vezes é inviável ou

impossível. Para os casos em que não dispomos dos testes laboratoriais, as proprie-

dades dos fluidos podem ser estimadas por meio de expressões matemáticas chama-

das correlações PVT. O objetivo desse trabalho foi compilar, implementar e avaliar as

correlações disponíveis na literatura para a estimativa de propriedades físicas de óleo,

gás e água presentes nos reservatórios de petróleo. A biblioteca virtual de correlações

gerada é prática, bem catalogada e disponível para o ensino e pesquisa no Laborató-

rio de Engenharia e Produção de Petróleo – LENEP. As correlações foram extraídas

de diversas fontes na literatura e implementadas buscando sempre compará-las esta-

tisticamente com dados reais disponíveis e aplicá-las em exemplos práticos. Após as

comparações e validações temos uma biblioteca de correlações consistente e prática

à disposição.

Palavras chave: Engenharia de Reservatório, Correlações PVT.
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PVT CORRELATIONS LIBRARY FOR THE ESTIMATION OF
PHYSICAL PROPERTIES OF HYDROCARBONS OF UNKNOWN

COMPOSITION

Abstract

Correlations for hydrocarbon properties prediction have application in the petro-

leum industry, since they aim to optimize the task of reservoir fluid characterization.

The accurate description of the physical properties of such fluids is essential to the

reservoir evaluation and production facilities planning. Preferably, these properties

should be measured in laboratory tests, often costly and time-consuming, and de-

pendant on samples representative of reservoir conditions that are not always of viable

or possible collection. For cases in which we cannot use laboratorial tests, the fluid

properties may be estimated through mathematical expressions called PVT correlati-

ons. The goal of this work was to compile, implement and evaluate the correlations

for physical properties of reservoir oil, gas and water available in literature. The virtual

library of correlations created is easy-to-use, well documented and available for tea-

ching and research in the Petroleum Production and Engineering Laboratory - LENEP.

The correlations were extracted from many literary sources and implemented, always

aiming to compare them with real data statistically, and apply them in practical exam-

ples. After the comparisons and validations, we have an easy-to-use and consistent

library of correlations available for use.

Keywords: Reservoir Engeneering, PVT Correlations.
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1 Introdução

A energia proveniente dos hidrocarbonetos é determinante para o desenvolvi-

mento econômico de uma nação. Segundo a U.S. Energy Information Administration

(2017), o consumo de petróleo e gás natural corresponde a mais da metade do con-

sumo total de energia no mundo e a previsão é que devam permanecer como líderes

desse cenário por pelo menos os próximos 20 anos. Dito isso, deve-se destacar a

importância da engenharia de petróleo nesse contexto, garantindo que toda essa de-

manda seja suprida da melhor maneira possível diante dos desafios que a exploração

apresenta.

Essencial para o desenvolvimento das jazidas de petróleo, a engenharia de re-

servatórios constitui uma subárea de extrema importância da engenharia de petróleo,

onde se busca compreender o comportamento futuro dos reservatórios, utilizando in-

formações sobre as propriedades e características das rochas e dos fluidos contidos

nas formações bem como seu comportamento passado. De posse de tais informa-

ções, é possível reconhecer o potencial produtor das rochas portadoras de petróleo e

aplicar métodos que possam maximizar os ganhos a serem obtidos na exploração de

campos petrolíferos (ROSA et al., 2006).

1.1 Escopo do Problema

A depender da composição do fluido e das condições termodinâmicas atuantes

sobre um reservatório, os hidrocarbonetos podem se apresentar nas fases óleo e/ou

gás, contendo uma pequena fração de gases não hidrocarbonetos, além de certa

quantidade de água, denominada água de formação. Uma descrição precisa das pro-

priedades físicas desses fluidos é essencial nos cálculos da engenharia de reserva-

tórios. Estimativa de reservas, avaliação da performance do reservatório, eficiência

de recuperação e otimização dos sistemas de produção são algumas das áreas que

necessitam da determinação precisa das propriedades em diferentes condições de
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temperatura e pressão (FARSHAD et al., 1996). Tal informação também é fundamental

no planejamento de instalações de superfície, como separadores e outras unidades

de tratamento do petróleo (ALMEHAIDEB, 1997).

Preferencialmente, as propriedades dos fluidos do reservatório devem ser obtidas

através de análises laboratoriais (AL-MARHOUN, 2015). Em uma análise PVT as propri-

edades físicas são estimadas a partir de variáveis mais simples: a pressão, o volume

e a temperatura das amostras coletadas. A amostragem é a etapa inicial do estudo e

requer certos cuidados para a obtenção dos dados desejados. Qualquer que seja o

método de coleta das amostras, é fundamental que os fluidos coletados sejam repre-

sentativos do fluido original da formação. Apesar dos resultados das análises feitas em

laboratório fornecerem maior precisão, eles são altamente dependentes da qualidade

das amostras, especialmente quando a pressão do reservatório se encontra abaixo da

pressão de bolha do fluido (OMAR; TODD, 1993).

Para os casos em que não dispomos de testes laboratoriais, utiliza-se para estimar

as propriedades dos fluidos, expressões matemáticas empíricas propostas por diver-

sos autores nas últimas décadas, conhecidas como correlações PVT. Tais correlações

foram desenvolvidas a partir de amostras de diferentes cenários ao redor do mundo e

buscam fornecer um resultado ágil e prático na determinação das propriedades.

Segundo Hanafy et al. (2005), pode-se recorrer às correlações PVT nos seguintes

casos: (1) impossibilidade de obter uma amostra, (2) o volume da amostra é insufi-

ciente para uma análise completa, (3) a amostra coletada não é representativa das

reais condições de interesse, (4) comparação com a análise laboratorial, (5) as aná-

lises laboratoriais estão erradas, (6) estimar o potencial de um campo em fase de

exploração, e (7) avaliar o óleo original in place para uma área recém-descoberta an-

tes dos resultados da análise laboratorial para justificar um plano de desenvolvimento

primário.

As análises de fluidos de um reservatório de petróleo na maioria das vezes são

informações confidenciais e de difícil acesso pelo meio acadêmico. Nesse contexto,

as correlações PVT tem papel ainda mais importante, pois em alguns casos, acabam

sendo o único caminho do meio acadêmico para obter informações e a assim desen-

volver suas pesquisas (SILVA, 2013).

1.2 Objetivos

• Objetivo geral:
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– A finalidade principal deste trabalho é compilar da literatura e implementar

o maior número de correlações disponíveis para o cálculo das propriedades

físicas do óleo, gás e água de formação. O banco virtual de correlações ge-

rado deve ser prático, bem catalogado e disponível para o ensino e pesquisa

do Laboratório de Engenharia e Produção de Petróleo – LENEP.

• Objetivos específicos:

– Criar um banco de dados com resultados de análises PVT de reservatórios

de diversas partes ao redor do mundo.

– Testar as correlações com auxílio de dados de análises PVT e exemplos

práticos disponíveis na literatura, recorrentes no dia-a-dia das disciplinas

de engenharia de reservatório.

1.3 Organização do Documento

Apresenta-se nesta seção a organização do documento.

No capítulo 2 apresenta-se as revisões bibliográfica e conceitual do trabalho. Na

primeira parte, será feita uma apresentação sobre as características e sobre o histórico

das correlações PVT. Na segunda parte, será feita uma descrição das propriedades

físicas dos fluidos, contextualizando-as com as publicações.

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia científica a ser utilizada no desenvol-

vimento deste trabalho. Inclui-se a motivação para o tema e a descrição das etapas

para escolha das correlações implementadas nesse trabalho.

No capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos. Os dados são mostrados por

meio de tabelas e gráficos, e então analisados.

No capítulo 5 apresentam-se as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

No apêndice A tem-se a relação dos dados experimentais utilizados no trabalho.
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2 Revisão Bibliográfica e
Conceitual

Na primeira parte deste capítulo, será feita uma apresentação sobre as caracterís-

ticas e sobre o histórico das correlações PVT. Na segunda parte, será feita uma descri-

ção das propriedades físicas dos fluidos do reservatório de petróleo, contextualizando-

as com as publicações.

2.1 Revisão Bibliográfica

O desenvolvimento de correlações PVT tem sido motivo de extensa pesquisa, re-

sultando em um grande número de publicações (GHARBI; ELSHARKAWY, 1999). Por

anos, engenheiros de campo têm utilizado correlações empíricas em substituição de

dados de laboratório para determinar as propriedades de fluidos necessárias para

o cálculo de reservas, performance de reservatório e design de equipamentos (SUT-

TON; FARSHAD, 1990). A performance do modelo empírico depende principalmente do

quanto corretamente o modelo de correlação representa a mistura sobre condições

específicas (AL-SHAMMASI, 2001).

Na ausência de valores experimentais das propriedades PVT, dois métodos são

amplamente usados para a estimativa das propriedades. Esses métodos são: Modelo

composicional, calculado por equações de estado (EOS) e o “Black Oil” calculado pe-

las correlações PVT (KHABIBULLIN et al., 2014). As equações de estado são baseadas

no conhecimento detalhado da composição dos fluidos do reservatório. A determi-

nação dessa composição é onerosa, demorada e envolve muitos cálculos. Por outro

lado, as correlações PVT necessitam de menos dados de entrada e são mais rápidas

(GHARBI; ELSHARKAWY, 1999). Está claro que ambas abordagens são essencialmente

dependentes da qualidade dos dados iniciais obtidos a partir da análise do reservató-

rio e das amostras de superfície (ODEGOV et al., 2015).

A maioria das correlações foram desenvolvidas aplicando técnicas de regressão
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múltipla não linear. A regressão linear foi aplicada somente nos poucos casos em que

os modelos matemáticos utilizados puderam ser expressados dessa forma (FARSHAD

et al., 1996).

Segundo Dindoruk e Christman (2004), fundamentalmente há dois tipos diferentes

de correlações na literatura. O primeiro grupo de correlações é desenvolvido a partir

de um conjunto de dados PVT selecionados aleatoriamente. Tais correlações são

chamadas de “correlações genéricas”. O segundo grupo é desenvolvido usando um

conjunto de dados PVT de uma área geográfica conhecida ou de determinada classe

de óleo ou gás. As correlações genéricas podem não ser adequadas para certos tipos

de óleo e gás ou para algumas áreas geográficas específicas.

Devido à variação de composição de petróleos de diferentes regiões, a estimativa

das propriedades PVT a partir de correlações empíricas pode não fornecer resulta-

dos satisfatórios quando aplicadas a hidrocarbonetos de comportamento diferente das

amostras dos fluidos em que as correlações foram baseadas (FARSHAD et al., 1996).

Petrosky e Farshad (1995) citam como exemplo o cálculo do óleo original in place de

um reservatório de óleo saturado com influxo de água no Golfo do México. O erro na

estimativa variou em até 35% dependendo da correlação utilizada.

Diversas correlações PVT podem ser encontradas na literatura. O sucesso de tais

correlações na estimativa das propriedades depende principalmente do intervalo de

dados utilizado e da semelhança entre as características do fluido usado para desen-

volver as correlações conforme sua respectiva área geográfica, e as características do

fluido sob estudo. Portanto, correlações regionais são mais precisas em comparação

com as correlações globais (TAMAYO et al., 2017).

Nas últimas seis décadas, os engenheiros perceberam a importância em desen-

volver e utilizar as correlações empíricas para a estimativa das propriedades PVT

(SIDROUHOU; KORICHI, 2013). Paralelamente, alguns trabalhos que buscam avaliar as

correlações disponíveis para uma região específica foram publicados. Existem diver-

sas abordagens para o desenvolvimento de uma nova correlação que satisfaça todas

as regiões. Muitos novos pesquisadores estão utilizando inteligência artificial para

estimarem com mais precisão as propriedades PVT e desenvolverem correlações

que possam ser aplicadas a todas as regiões (RAHMAN et al., 2016). Na sequência,

apresenta-se uma revisão das publicações mais consolidadas da literatura que abor-

dam o estudo sobre as correlações PVT e daquelas diretamente associadas a este

trabalho.
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2.1.1 Histórico de Publicações

O primeiro trabalho com destaque sobre correlações PVT foi publicado por Stan-

ding em 1947. O autor apresentou suas correlações para a estimativa da pressão no

ponto de bolha e do fator volume formação do óleo. As correlações foram baseadas

em análises PVT de hidrocarbonetos da Califórnia, E.U.A. As correlações foram ob-

tidas em função da temperatura do reservatório, razão de solubilidade, densidade do

óleo e do gás. Tais correlações foram as primeiras a utilizarem esses quatro parâme-

tros, frequentemente usados em publicações posteriores. As correlações de Standing

foram utilizadas como base para o desenvolvimento de novas correlações por diversos

autores.

Standing também apresentou, em coautoria com Katz em 1942, ábacos para o

cálculo das propriedades pseudocríticas e fator de compressibilidade do gás natural.

A expressão matemática desses ábacos é popularmente utilizada para o cálculo das

propriedades físicas de gases naturais. A figura 1 apresenta o ábaco proposto para o

cálculo do fator de compressibilidade.

Vasquez e Beggs (1977) apresentaram correlações para a estimativa da razão de

solubilidade e fator volume formação para óleo saturado como função da densidade

do óleo, densidade do gás, temperatura e pressão do reservatório. Ao todo, 600 aná-

lises PVT de reservatórios de várias regiões do mundo foram utilizadas, divididas em

maiores e menores que 30 °API. Os autores destacaram a interdependência entre

os valores da densidade do gás e da razão de solubilidade obtida pela correlação.

Com isso, e sabendo que os valores da densidade do gás dependem das condições

em que o gás é separado do óleo nos separadores, os autores propuseram uma cor-

relação para normalizar os valores da densidade do gás utilizados nas correlações

para os valores em um separador com pressão 114,7 psia, adicionando mais duas va-

riáveis aos cálculos, pressão e temperatura no separador. Vasquez e Beggs também

apresentaram correlações para a viscosidade e compressibilidade isotérmica de óleos

subsaturados.
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Figura 1: Ábaco proposto por Standing e Katz para o cálculo do fator de compressibi-

lidade para gases naturais. Adaptado de (STANDING; KATZ, 1942).

Com o crescimento da exploração além dos reservatórios da América do Norte,

já se fazia necessária a avaliação e desenvolvimento de correlações que atendessem

a reservatórios de outras regiões. Glaso, em 1980, apresentou correlações para es-

timativa da pressão no ponto de bolha, fator volume formação e viscosidade como

uma função da temperatura do reservatório, razão de solubilidade, densidade do gás

e densidade do óleo. O autor forneceu um método para a correção da estimativa da

pressão de bolha devido à presença dos gases contaminantes CO2, N2 e H2S nos ga-

ses na superfície. No total, 45 amostras de óleos provenientes da região do Mar do

Norte foram utilizadas no desenvolvimento das correlações.
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Em 1988, Al-Marhoun publicou novas correlações para a estimativa da pressão

no ponto de bolha, fator volume formação total e fator volume formação para óleos

de reservatórios do Oriente Médio. Foram as primeiras correlações desenvolvidas

para essa região. Um total de 69 análises PVT foram consideradas nesse trabalho.

Quatro anos depois, em 1992, Al-Marhoun voltou a publicar novas correlações para

a estimativa do fator volume formação, desta vez considerando para o desenvolvi-

mento das funções amostras de reservatórios de várias regiões do mundo. Em 2012,

em coautoria com Al-Nasser, Al-Marhoun apresentou o desenvolvimento de uma nova

correlação para a estimativa da viscosidade dos gases naturais afirmando ser mais

simples e dependente de menos variáveis do que as correlações então disponíveis.

Recentemente, em 2015, Al-Marhoun apresentou o seu trabalho mais completo, com

correlações para a estimativa de propriedades do “black oil”. Pressão de bolha, razão

de solubilidade, fator volume formação do óleo, massa específica, compressibilidade

isotérmica e viscosidade foram as propriedades estimadas nesse trabalho que utili-

zou para seu desenvolvimento centenas de amostras representando todas áreas do

mundo que produzem “black oil”.

Em 1991, Kartoatmodjo e Schmidt apresentaram um novo conjunto de correlações

para a estimativa do fator volume formação do óleo, pressão no ponto de bolha, com-

pressibilidade isotérmica e viscosidade, como função dos parâmetros mensuráveis:

temperatura do reservatório, densidade do gás no separador, densidade do óleo e

razão de solubilidade. Um total de 1400 amostras provenientes de reservatórios do

sudeste da Ásia, Califórnia e Alasca (E.U.A.) foram utilizados para desenvolvimento

da correlação.

Em 1992, Macary e El-Batanoney apresentaram novas correlações para a estima-

tiva da pressão no ponto de bolha, fator volume formação do óleo e razão de solubili-

dade para reservatórios do Golfo de Suez no Egito. Análises PVT de 30 reservatórios

da região foram usadas para o desenvolvimento das correlações. Nos anos de 1997

e 2005, os autores em coautoria com Hanafy, El-Nady e Bayomi, apresentaram dois

trabalhos em que avaliaram diversas correlações propostas na literatura através de

bancos de análises PVT de diversas regiões do Egito. Em ambos concluíram que

os erros causados pelo uso de correlações desenvolvidas para outras regiões foram

significativos e que uma correlação local é a melhor opção.

Em 1992, Dokla e Osman apresentaram um conjunto de correlações para óleos

dos Emirados Árabes Unidos. As propriedades calculadas foram o ponto de bolha

e o fator volume formação do óleo. Um total de 51 amostras foram utilizadas nesse
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trabalho. Os autores destacaram que uma correlação universal não existe e que dados

de análises PVT de regiões específicas devem ser utilizados para o desenvolvimento

de correlações para regiões específicas (FARSHAD et al., 1996).

Em 1993, Petrosky e Farshad desenvolveram novas correlações para a estimativa

da pressão no ponto de bolha, razão de solubilidade, fator volume formação e com-

pressibilidade do óleo. No total, 81 análises PVT provenientes de amostras de reser-

vatórios offshore do Texas e Luisiana (E.U.A.) foram utilizadas no desenvolvimento. Os

autores utilizaram a correlação de Vasquez e Beggs para a compressibilidade do óleo

como base para desenvolvimento, enquanto que as correlações de Standing foram

usadas como base para as outras propriedades. A abordagem que os autores apli-

caram no desenvolvimento das correlações foi permitir ao modelo maior flexibilidade

através de regressão não-linear para alcançar a melhor relação empírica possível com

o conjunto de dados disponível. O máximo de flexibilidade permite que cada variável

tenha um multiplicador e um expoente, enquanto que o modelo original corrige alguns

multiplicadores e expoentes para um (AL-SHAMMASI, 2001).

Ainda em 1993, Omar e Todd apresentaram correlações para a estimativa da pres-

são de bolha e do fator volume formação do óleo em função das densidades do óleo e

do gás, da razão de solubilidade e da temperatura do reservatório. A abordagem utili-

zada foi similar à de Standing (1947), calculando um novo conjunto de coeficientes. As

novas correlações foram baseadas em 93 análises PVT de amostras de reservatórios

da Malásia.

Em 1996, Farshad et al. apresentaram um novo conjunto de equações para a es-

timativa da pressão no ponto de bolha, razão de solubilidade e fator volume formação

do óleo. Assim como Vasquez e Beggs (1993), os autores apresentam uma correção

para a densidade do gás devido aos efeitos das condições do separador. As corre-

lações usaram como base as correlações de Standing (1947) e Glaso (1980) para

os seus desenvolvimentos através do cálculo de novos coeficientes. Noventa e oito

amostras de reservatórios da Colômbia foram utilizadas nesse estudo.

As publicações relatadas acima são consideradas as mais consolidadas da litera-

tura e/ou pioneiras no estudo das correlações PVT para suas respectivas regiões. Na

sequência serão descritas as demais publicações utilizadas nesse trabalho.

Diversos trabalhos foram publicados sugerindo correlações para a estimativa da

viscosidade do óleo, dentre os quais posso citar os utilizados nesse trabalho: Chew

e Connally (1959), Beggs e Robinson (1975), Khan et al. (1987), Bennison (1998),

Dindoruk e Christman (2004), Hossain et al. (2005) e Isehunwa et al. (2006). Beggs
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e Robinson e Dindoruk e Christman utilizaram para desenvolvimento de suas correla-

ções análises PVT provenientes de reservatórios do Golfo do México, enquanto que

Chew e Connally desenvolveram seus cálculos com amostras dos Estados Unidos,

Canadá e América do Sul. Bennison utilizou amostras do Mar do Norte, Isehunwa et

al. de reservatórios da região do delta do Níger e Hossain et al. análises de reserva-

tórios de diversas regiões.

Para o cálculo das demais propriedades físicas do óleo, outras publicações utili-

zadas foram: Lasater (1958), El-Sharkawy et al. (2003), Hemmati e Kharrat (2007),

Okoduwa e Ikiensikimama (2010), Singh e Hosain (2012) e Sulaimon et al. (2014). La-

sater utilizou para desenvolvimento de sua correlação análises PVT de reservatórios

do Canadá, Estados Unidos e América do Sul. El-Sharkawy et al. utilizaram amostras

dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Mar do Norte; Hemmati e Kharrat de reserva-

tórios do Irã; Okoduwa e Ikiensikimama da região do delta do Níger; Singh e Hossain

de Trinidad e Sulaimon et al. da Malásia.

Para estimar as propriedades pseudocríticas e o fator de compressibilidade para

o gás natural, algumas publicações contribuíram com este trabalho. Sutton (2005)

apresenta as correlações mais consolidadas da literatura para o cálculo da pressão e

temperatura pseudocríticas enquanto que Mahmoud (2013) e Muonagor et al. (2016)

apresentam as correlações mais tradicionais para o cálculo do fator de compressibili-

dade.

Para o cálculo da viscosidade para gases naturais, duas publicações são conside-

radas as mais consolidadas da literatura: Carr, Kobayashi e Burrows e Lee, Gonzalez

e Eakin. Carr et al. (1954) apresentaram um conjunto de ábacos para a estimativa

da viscosidade de gases naturais em intervalos habituais de temperatura e pressão

encontrados nas operações de produção de petróleo, enquanto que Lee et al. (1966)

apresentaram uma correlação matemática para o cálculo da propriedade. Ambas cor-

relações serviram como base para o desenvolvimento de outras diversas correlações

que foram propostas posteriormente. El-Sharkawy (2004) e Ohirhian e Abu (2008)

foram outras publicações utilizadas neste trabalho.

Por fim, destaco na sequência, o livro publicado por McCain et al. (2011) que

aborda especificamente a avaliação de correlações PVT e publicações de autores

brasileiros que desenvolveram estudos relacionados a este trabalho.

McCain et al. (2011) através da publicação “Petroleum Reservoir Fluid Property

Correlations”, avaliaram um grande número de correlações disponíveis na literatura

sugerindo as que melhor estimam as propriedades físicas do óleo, gás e água de
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formação. A metodologia proposta em McCain et al. (2011) se assemelha ao pre-

sente trabalho, uma vez que em ambos é feita uma análise estatística e sugeridas

as melhores correlações. As correlações sugeridas no livro de McCain et al. (2011)

foram destacadas neste trabalho. As correlações implementadas para a água de for-

mação presentes nesse trabalho foram obtidas do trabalho de Mc Cain (1991) de título

“Reservoir-Fluid Property Correlations-State of the Art”.

Gomes, em 2008, realiza uma extensa análise estatística de correlações para esti-

mativa da pressão no ponto de bolha do óleo. As correlações analisadas foram aque-

las que o autor considerou serem as principais utilizadas na indústria do petróleo.

O banco de dados de análises PVT utilizado para teste foi o disponibilizado em De

Guetto et al. (1994), dados estes, que foram parte dos utilizados neste trabalho. Tais

dados experimentais contemplam somente óleos da faixa de densidades considerada

extrapesada e pesada.

Em 2013, Silva apresentou um conjunto de correlações disponíveis na literatura

para a estimativa das propriedades de óleo e gás. O presente trabalho se assemelha

ao de Silva, em parte, no objetivo. No entanto, foram implementadas um número con-

sideravelmente superior de correlações além das correlações para água de formação.

No presente trabalho, buscou-se criar um banco de dados de análises PVT para que

as funções fossem validadas com um maior número de amostras possíveis, buscando

maior robustez no resultado do trabalho, ponto de melhoria sugerido no trabalho de

Silva (2013).

Em 2014, Stape apresentou uma análise e comparação de correlações habitual-

mente utilizadas na indústria, procurando as de melhor desempenho e inferindo sobre

os seus limites de aplicação. Por fim, o autor propõe uma nova correlação obtida a

partir dos dados disponíveis na literatura, tendo sido em seguida verificada sua perfor-

mance e estabilidade junto a outras previsões. O presente trabalho se assemelha ao

apresentado por Stape (2014) na análise estatística e comparação das expressões.

No entanto, foi implementado um número maior de funções, para mais propriedades e

para as fases: óleo, gás e água.

2.2 Revisão Conceitual

Na sequência, será feita uma breve revisão das propriedades estimadas através

das correlações neste trabalho. Esta seção será dividida em propriedades do gás e

propriedades do óleo.
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2.2.1 Propriedades do Gás

O gás é definido como um fluido homogêneo de baixa viscosidade e densidade

e que não possui volume definido, pois se expande e preenche o recipiente no qual

é colocado. Geralmente, os gases naturais são misturas de gases hidrocarbonetos

com gases não hidrocarbonetos. Os gases hidrocarbonetos que são normalmente

encontrados no gás natural são metano, etano, propano, butano, pentano e baixas

quantidade de hexano e gases mais pesados (AHMED, 2010).

2.2.1.1 Propriedades Pseudocríticas e Fator de Compressibilidade

A teoria cinética dos gases enuncia que os gases são compostos por um grande

número de partículas chamadas moléculas, que estão em movimento constante e

aleatório.

O gás ideal é um fluido hipotético que obedece às seguintes condições: o volume

ocupado pelas moléculas é insignificante quando comparado com o volume total do

fluido, não existem forças atrativas ou repulsivas entre as moléculas ou entre as molé-

culas e as paredes do recipiente que contém o fluido e as colisões entre as moléculas

são perfeitamente elásticas (ROSA et al., 2006). Baseada na teoria cinética dos gases,

uma expressão matemática, chamada equação de estado, pode ser derivada para

expressar a relação existente entre pressão, volume e temperatura para uma dada

quantidade de mols do gás ideal (AHMED, 2010). Essa relação é exibida na seguinte

forma:

pV = nRT (2.1)

Onde:

p: pressão absoluta [psia].

V: volume ocupado pelo gás [ft³].

n: número de mols do gás [lb-mol].

R: constante universal dos gases, que para esse conjunto de unidades é 10,730

[psia.ft³/lb-mole. [R]].

T: temperatura absoluta [R].

Quando se considera o comportamento de um gás real, a equação de estado dos

gases ideais deve ser modificada para exprimir a nova situação (ROSA et al., 2006).
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Gases reais possuem comportamento diferente dos gases ideais. A razão disso é

que a lei dos gases ideais foi derivada assumindo que os volume das moléculas é

insignificante e que não há atração molecular ou repulsão entre eles, o que não é o

caso dos gases reais (AHMED, 2010). Com isso, é adicionado à equação 2.1 o fator de

compressibilidade (Z).

pV = ZnRT (2.2)

O fator de compressibilidade é a razão entre o volume molar de um gás real e o

volume molar de um gás ideal nas mesmas condições de temperatura e pressão. É

uma propriedade termodinâmica usada para modificar a Lei dos Gases Ideais para

considerar o comportamento do gás real. Em geral, desvios do comportamento de um

gás ideal são mais significativos próximos das condições em que o gás muda de fase,

em baixas temperaturas ou altas pressões (MUONAGOR et al., 2016).

Desde sua publicação, em 1942, o ábaco de Standing e Katz para o fator de com-

pressibilidade (Fig. 1) se tornou um padrão na indústria. Diversos métodos foram

desenvolvidos para representar essa carta matematicamente. Em geral, tais méto-

dos são baseados no princípio dos estados correspondentes. De acordo com a Lei

dos Estados Correspondentes, proposta por van der Waals em 1873, “todos os fluidos

exibem o mesmo comportamento quando submetidos à mesma pressão reduzida e à

mesma temperatura reduzida”. A Lei dos Estados Correspondentes possibilita o uso

de correlações para se obter propriedades de famílias de fluidos, como, por exem-

plo, no caso dos hidrocarbonetos (ROSA et al., 2006). Para misturas, as propriedades

reduzidas são substituídas pelas propriedades pseudorreduzidas.

As propriedades pseudorreduzidas são:

ppr =
p

ppc
(2.3)

Onde:

ppr: pressão pseudorreduzida.

ppc: pressão pseudocrítica [psia].

T pr =
T

T pc
(2.4)

Onde:
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T pr: temperatura pseudorreduzida.

T pc: temperatura pseudocrítica [R].

Métodos relativamente simples foram publicados para a estimativa do fator de com-

pressibilidade. Tradicionalmente, esta propriedade é correlacionada com as proprie-

dades pseudorreduzidas. Um componente necessário para a determinação das pro-

priedades pseudorreduzidas são as propriedades pseudocríticas, que, por sua vez,

podem ser relacionadas com a densidade do gás (SUTTON, 2008).

O ábaco exposto na figura 2 apresenta o método proposto por Brown et al. para o

cálculo das propriedades pseudocríticas em função da densidade para “gases secos”

e gases úmidos, com um limite de conteúdo de contaminantes.

Figura 2: Ábaco para o cálculo das propriedades pseudocríticas proposto por Brown

et al. (1948). Adaptado de (AHMED, 2010).
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2.2.1.2 Massa Específica e Densidade

Por definição, a massa de um gás com número n de mols é dada por:

m = nM (2.5)

Onde:

m: massa de um “n” número de mols.

M: massa molecular do gás [lb/mol].

Combinando as equações (2.2) e (2.5):

pV =
m

M
ZRT (2.6)

Sendo a massa específica definida como a massa por unidade de volume de uma

substância, a equação 2.6 pode ser definida como:

ρg =
m

V
=

pM

ZRT
(2.7)

Onde:

ρg: massa específica do gás [lb/ft³].

A densidade de uma mistura de gases é definida pelo quociente entre a massa

específica do gás e a massa específica do ar, ambas medidas na mesma condição de

temperatura e pressão. Sendo a massa molecular aparente do ar aproximadamente

29, podemos escrever:

γg =
ρg
ρar

=
Ma

29
(2.8)

Onde:

γg: densidade do gás.

ρar: massa específica do ar [lb/ft³].

Ma: massa molecular aparente do gás.

Um reservatório de gás pode ser considerado reservatório de gás seco ou de

gás úmido dependendo da produção e dos processos de separação. A incapacidade

de distinguir adequadamente entre os dois tipos de gases pode resultar em erros
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de cálculo superiores aos permitidos em um trabalho técnico (SUTTON, 2005). Se a

mistura ao ser submetida aos processos de separação produzir uma certa quantidade

de líquido, o reservatório receberá o nome de reservatório de gás úmido, caso não

produza, receberá o nome de gás seco.

Para reservatório de gás, é importante reconhecer os efeitos de não hidrocarbone-

tos na determinação das propriedades pseudocríticas porque eles afetam os cálculos

do fator de compressibilidade (SUTTON, 2005). Gases naturais normalmente contêm

outras substâncias além de hidrocarbonetos, tais como: nitrogênio (N2), dióxido de

carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Gases são classificados como “sweet”

ou “sour” dependendo do conteúdo de sulfeto de hidrogênio. Ambos, gases sweet ou

sour podem conter nitrogênio, dióxido de carbono, ou ambos. Um gás é considerado

sour se contém 64,8 miligramas de H2S por 100 pés cúbicos. A ocorrência de peque-

nas porcentagens de N2 e CO2 é, em parte, considerada nas correlações. Concentra-

ções de até 5% desses gases não hidrocarbonetos não irão afetar consideravelmente

a precisão dos resultados. Erros na estimativa do fator de compressibilidade maiores

que 10% podem ocorrer se a mistura de gás conter altas concentrações de gases não

hidrocarbonetos (AHMED, 2010).

2.2.1.3 Fator Volume Formação

O fator volume formação do gás é definido como o quociente entre o volume que

o gás ocupa em determinada condição de temperatura e pressão e o volume por ele

ocupado nas condições padrão. É o volume de gás nas condições de temperatura e

pressão do reservatório necessário para produzir uma unidade de volume nas condi-

ções de superfície (MCCAIN et al., 2011).

A equação para o volume formação do gás é derivada usando a equação de estado

para os gases reais (2.2) para o cálculo do volume nas condições de reservatório e

nas condições padrão. Temos, portanto:

Bg =
VP,T
V0

=
ZnRT
p

Z0nRT0
p0

=
Zp0T

Z0T0p
(2.9)

Onde:

Bg: fator volume formação do gás [ft³/SCF].

As variáveis com subscrito “0” representam as condições padrão enquanto as de-

mais, as condições do reservatório. O API (“American Petroleum Institute”) define
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como condições-standard, ou padrão, os valores de P0 = 14.7 psia e T0 = 520 R. Nas

condições padrão, admite-se o fator de compressibilidade igual a um. Substituindo na

equação (2.9):

Bg =
0.02827ZT

p
(2.10)

As equações (2.9) e (2.10) não são correlações. São equações derivadas direta-

mente da definição do fator volume formação do gás através da equação de estado

para os gases reais. Os resultados obtidos pela equação (2.10) serão tão precisos

quanto os valores de Z usados em seus cálculos (MCCAIN et al., 2011).

2.2.1.4 Coeficiente de Compressibilidade Isotérmica

O coeficiente de compressibilidade isotérmica do gás, frequentemente chamado

compressibilidade do gás, é a mudança fracional de volume do gás com a mudança

da pressão, em temperatura constante. A definição matemática é dada pela equação:

cg = − 1

V

(
∂V

∂p

)
T

(2.11)

Onde:

cg: coeficiente de compressibilidade isotérmica do gás [1/psia].

Na análise de pressão de fluxos transientes e pseudopermanentes obtidos du-

rante os testes nos poços de gás, o conhecimento da variação na compressibilidade

do fluido com a pressão e temperatura é essencial. Para fluxo de líquidos, a compres-

sibilidade é pequena e normalmente assumida como constante. Para fluxos de gás, a

compressibilidade não é pequena e nem constante (MATTAR et al., 1975).

Mattar et al. (1975) apresentaram uma equação para o cálculo da compressibili-

dade do gás natural, combinando as equações (2.2) e (2.11), resultando na equação:

cg =
1

P
− 1

Z

(
∂Z

∂p

)
T

(2.12)

A equação pode ser combinada com a definição de pressão pseudorreduzida,

resultando:

cgppc =
1

ppr
− 1

Z

(
∂Z

∂ppr

)
T

(2.13)
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Onde o produto do lado esquerdo é chamado compressibilidade pseudorreduzida.

cgppc = cgpr (2.14)

Sendo a massa específica pseudorreduzida, definida como:

ρpr = 0.27

(
ppr
ZTpr

)
(2.15)

Pode-se combinar as equações (2.13) e (2.15) para obter a equação:

cgpr =
1

ppr
− 0.27

Z2Tpr


(
∂Z
∂ρpr

)
Tpr

1 + ρpr
Z

(
∂Z
∂ρpr

)
Tpr

 (2.16)

Abou-Khassem et al. (1990) apresentaram um método para calcular a derivada

presente na equação anterior. A precisão dos valores da compressibilidade do gás

depende do quão preciso as equações de Dranchuk et al. (1975) representam as

isotermas da correlação gráfica para o fator de compressibilidade de Standing e Katz.

O método proposto foi implementado junto as correlações para a compressibilidade

do gás.

2.2.1.5 Viscosidade

A viscosidade do gás é a medida da sua resistência ao fluxo. A unidade de medida

mais utilizada na indústria é o centipoise. Tipicamente, essas correlações são apre-

sentadas em função da temperatura, pressão, densidade e composição do gás (JEJE;

MATTAR, 2006).

A viscosidade do gás é uma importante propriedade necessária na engenharia

do projeto para a produção, transporte dos fluidos e processamento do gás. De fato,

pequenas melhorias na precisão da estimativa para a viscosidade podem levar a um

aprimoramento das instalações que resultem em uma economia substancial no custo

de manufatura e operação (ERDOGMUS et al., 1997).

Há dois métodos habitualmente usados para estimar a viscosidade para gases

naturais. São eles o de Carr, Kobayashi e Burrows (CKB) e o de Lee, Gonzalez e Ea-

kin (LGE). A grande maioria das correlações disponíveis são baseadas nessas duas

propostas. CKB aplica-se para gases sweet e sour enquanto que o de LGE foi de-

senvolvido puramente para gases sweet. O método de CKB é uma correlação gráfica
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e consiste em dois ábacos (Figuras 3 e 4) não facilmente adaptáveis para aplicações

computacionais (JEJE; MATTAR, 2006).

No método proposto por Carr, Kobayashi e Burrows, primeiramente, a viscosidade

em baixas pressões ou na pressão atmosférica e na temperatura desejada é estimada

se a massa molecular aparente ou a densidade do gás e a temperatura desejada

são conhecidas (Fig. 3). Quando não se trata de um gás hidrocarboneto puro, a

viscosidade deve então ser corrigida considerando os gases não hidrocarbonetos. Por

fim, a viscosidade do gás natural sob a pressão e temperatura desejadas, é calculada

através da equação que estima a razão entre a viscosidade na temperatura e pressão

de interesse e a viscosidade calculada no primeiro passo, baseando no princípio dos

estados correspondentes, ou seja, a razão das viscosidades é expressada em função

da temperatura reduzida e pressão reduzida ( Fig.4) (CHEN; RUTH, 1993).

Figura 3: Método proposto por Carr, Kobayashi e Burrows para estimativa da Viscosi-
dade para gases naturais na pressão atmosférica. Adaptado de (AHMED, 2010).
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Figura 4: Método proposto por Carr, Kobayashi e Burrows para estimativa da razão de

viscosidades. Adaptado de (AHMED, 2010).

2.2.2 Propriedades do Óleo

O petróleo em seu estado líquido (neste trabalho designado também somente

como óleo), é uma complexa mistura consistindo predominantemente de hidrocar-

bonetos e contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio e hélio em menor quantidade. As

propriedades físicas e químicas do petróleo variam consideravelmente e dependem

da concentração dos vários tipos de hidrocarbonetos e outros constituintes presentes

(AHMED, 2010).

A premissa básica é que na aplicação das correlações, a composição do óleo não

é conhecida, isto é, a análise laboratorial não está disponível. Portanto, dados de

campo são necessários como parâmetros de entrada para as correlações estimarem

os valores das propriedades de interesse. As correlações dependem diretamente dos

seguintes dados: (1) densidade no tanque de estocagem de óleo, (2) densidade do

gás, (3) razão de solubilidade do óleo no ponto de bolha, (4) temperatura do reserva-

tório e (5) valores selecionados para pressão do reservatório (todos esses valores são

medidos rotineiramente como parte do processo de produção) (MCCAIN et al., 2011).

As correlações PVT para o óleo foram, em sua maioria, desenvolvidas baseadas
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na premissa que as propriedades são fortemente dependentes da razão de solubili-

dade, densidade do gás, densidade do óleo e temperatura (HANAFY et al., 2005).

2.2.2.1 Pressão de Bolha

O ponto de bolha de uma substância é o valor de pressão e temperatura em que,

em que a partir do qual, qualquer decréscimo na pressão acarretará no começo da

vaporização da substância. É também conhecido como ponto de saturação. Este

conceito pode ser exemplificado através da Figura 5.

Observando a Figura 5, suponha que no início da produção em um reservatório,

o fluido, no estado líquido, se encontre nas condições de pressão e temperatura re-

presentado pelo número 1. Com o decorrer da produção, a pressão no reservatório

é reduzida até o ponto E, e depois até o ponto F. Ao atingir o ponto E, os valores de

pressão e temperatura encontram-se exatamente sobre a linha dos pontos de bolha

do envelope de fases, este é o ponto de bolha. A partir desse valor de pressão e

temperatura, qualquer decréscimo na pressão acarretará na vaporização do primeiro

infinitesimal de gás e na coexistência das duas fases no reservatório. A fração de lí-

quido remanescente no reservatório é indicada pelo valor nas linhas de qualidade, em

porcentagem. Quanto maior o decréscimo da pressão, maior será a parcela de gás no

reservatório.

Em alguns casos, a pressão no ponto de bolha do reservatório de óleo pode ser

estimada a partir de medidas de campo das pressões do reservatório. Se as medidas

de pressão estiverem disponíveis, a pressão de bolha estimada por este método irá

favorecer a precisão dos resultados das correlações para todas as outras propriedades

(MCCAIN et al., 2011).

Uma estimativa precisa da pressão no ponto de bolha pode ser obtida se a pressão

no reservatório é medida regularmente e analisada em função da produção acumulada

de óleo. Para um reservatório de gás em solução, a pressão irá declinar rapidamente

no início, e então, suavizar quando a pressão no reservatório decair para abaixo da

pressão no ponto de bolha. A razão gás óleo de produção começará a aumentar

lentamente após a pressão no ponto de bolha ser alcançada. Diversos gráficos e

correlações matemáticas para a determinação do ponto de bolha foram propostos

durante as últimas cinco décadas.
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Figura 5: Diagrama de fases típico de uma mistura. Adaptado de (AHMED, 2010).

2.2.2.2 Massa Específica e Densidade

A massa específica do óleo é definida como a massa por unidade de volume do

óleo em uma condição de temperatura e pressão específica. É usualmente expres-

sada em lb/ft³.

ρo =
m

V
(2.17)

Onde:

ρo: massa específica do óleo [lb/ft³].

A densidade de uma mistura líquida é definida como a razão entre a massa espe-

cífica da mistura e a massa específica da água, ambas medidas na mesma condição

de pressão e temperatura (ROSA et al., 2006). A medida em que a pressão aumenta,

o gás dissolve no óleo e a densidade diminui o que ocorrerá até que o ponto de bo-

lha seja alcançado. Acima do ponto de bolha, se a pressão continua aumentando, a

densidade do óleo aumenta, devido à compressibilidade da mistura.

γo =
ρo
ρw

(2.18)



23

Onde:

γo: densidade do óleo.

ρw: massa específica da água [lb/ft³].

Na indústria do petróleo, é comum expressar a densidade do óleo em termos de

densidade em °API:

API =
141.5

γo
− 131.5 (2.19)

Onde:

API = densidade do óleo medida em °API.

Neste trabalho, para a finalidade de classificação do óleo, foi utilizada a classifica-

ção API (1921), descrita no trabalho de Izurieta e Iza (2017).

• “Light oil” (Óleo leve): °API ≥ 31.1.

• “Medium oil” (Óleo médio): 22.3 ≤ °API ≤ 31.1.

• “Heavy oil” (Óleo pesado):10 ≤ °API ≤ 22.3.

• “Extra Heavy oil” (Óleo extrapesado): °API ≤ 10.

2.2.2.3 Compressibilidade Isotérmica

O Coeficiente de compressibilidade isotérmica do óleo é usualmente chamado

compressibilidade do óleo. A compressibilidade de um óleo é a mudança fracional no

volume do óleo com a variação da pressão.

Em pressões acima da pressão no ponto de bolha, a compressibilidade do óleo

representa simplesmente a expansão do óleo no reservatório com o decréscimo da

pressão no reservatório (Eq. 2.20). Para pressões abaixo do ponto de bolha, a com-

pressibilidade do óleo inclui o decréscimo no volume do óleo devido ao gás liberado,

antes em solução, e o aumento no volume do gás ainda em solução. Esta é a única

propriedade dos fluidos que apresenta uma descontinuidade no ponto de bolha. Logo

abaixo do ponto de bolha, os valores da compressibilidade do óleo devem ser de três a

quatro vezes maior que imediatamente acima do ponto de bolha (MCCAIN et al., 2011).

co = − 1

V

(
∂V

∂p

)
T

(2.20)
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Onde:

co: coeficiente de compressibilidade isotérmica do óleo [1/psia].

Para um sistema com pressão abaixo do ponto de bolha, o volume ocupado pelo

gás em solução deve ser levado em consideração para o cálculo da compressibilidade.

Isso é feito adicionando a variação da solubilidade do gás na equação da compressi-

bilidade do óleo (MCCAIN et al., 2011).

co = − 1

Bo

[(
∂Bo

∂p

)
T

−Bg

(
∂Rs

∂p

)
T

]
(2.21)

Onde:

Bo: fator volume formação do óleo [bbl/STB].

Rs: razão de solubilidade [SCF/STB].

A compressibilidade isotérmica é necessária na resolução de vários problemas

na engenharia de reservatórios, incluindo problemas de fluxo transiente e também na

determinação das propriedades físicas do óleo subsaturado (AHMED, 2010).

2.2.2.4 Razão de Solubilidade e Fator Volume Formação

A razão de solubilidade e o fator volume formação do óleo são razões volumétricas

que simplificam os cálculos na engenharia de petróleo. Mais precisamente, são fatores

de conversão que permitem a introdução de volumes de superfície na equação de

balanço de materiais que é um registro do volume dos materiais na subsuperfície

(KANU; IKIENSIKIMAMA, 2014).

Por definição, razão de solubilidade de uma mistura líquida de hidrocarbonetos, a

uma certa condição de pressão e temperatura, é a relação entre o volume de gás que

está dissolvido, expresso em condições-standard, e o volume de óleo que será obtido

da mistura, também expresso em condições-standard (ROSA et al., 2006).

Rs =
volume− de− gas− dissolvido(condi̧cões− standard)

volume− de− óleo− no− tanque(condi̧cões− standard)
(2.22)

Para uma mistura, a razão de solubilidade aumenta com o aumento da pressão

até que o ponto de saturação seja alcançado. No ponto de saturação, todos os gases

estarão dissolvidos no óleo e a razão de solubilidade alcança o valor máximo (AH-

MED, 2010). A Figura 6 apresenta o comportamento típico de um gráfico da razão de
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solubilidade pela pressão.

Figura 6: Gráfico típico da razão de solubilidade em função da pressão. Adaptado de

(AL-MARHOUN, 2015).

Valores da razão de solubilidade no ponto de bolha devem ser obtidos a partir de

dados de testes de produção ou em dados de produção iniciais medidos antes que a

pressão do reservatório decline abaixo da pressão no ponto de bolha (MCCAIN et al.,

2011).

Assim como a razão de solubilidade, o fator volume formação do óleo é usado para

converter a produção do óleo na superfície em volume no reservatório para estimar o

óleo original in-place (HANAFY et al., 2005).

Por definição, o fator volume formação do óleo é a razão entre o volume que a

fase líquida (óleo mais gás dissolvido) ocupa em condições de temperatura e pressão

quaisquer e o volume do que permanece como fase líquida quando a mistura alcança

as condições-standard. Expressa, na verdade, que volume da mistura em uma condi-

ção de pressão e temperatura qualquer deve ser retirado do reservatório para se obter

uma unidade de volume de óleo nas condições-padrão (ROSA et al., 2006).

Bo =
volume− de− óleo−mais− gás− dissolvido(condi̧cões− P − T )

volume− de− óleo− no− tanque(condi̧cões− standard)
(2.23)

A Figura 7 apresenta um típico gráfico do comportamento para o fator volume
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formação em função da pressão. Acima da pressão de bolha, a variação de volume

do fluido com a pressão deve-se somente à compressibilidade do líquido existente

no reservatório já que não há liberação do gás, resultando em um comportamento

praticamente linear. Com a redução da pressão, o líquido se expande, alcançando

o valor máximo no ponto de bolha. Abaixo da pressão de bolha, à medida que a

pressão é reduzida, quantidades adicionais do gás são liberados do óleo levando o

fator volume formação a decrescer continuamente.

Figura 7: Gráfico típico do fator volume formação do óleo em função da pressão.

Adaptado de (AL-MARHOUN, 2015).

Para pressões acima da pressão no ponto de bolha, o fator volume formação pode

ser calculado por:

Bo = Bobe
co(pb−p) (2.24)

Onde:

Bob: fator volume formação do óleo no ponto de bolha [bbl/STB].

Pb: pressão no ponto de bolha [psia].

O fator volume formação total, também conhecido como fator volume formação

duas fases do óleo, é definido como o quociente entre o volume total do fluido existente

no reservatório a uma dada condição de pressão e temperatura e o volume de líquido

que seria obtido se esse fluido fosse transportado para as condições padrão (ROSA et



27

al., 2006). Matematicamente, o fator volume formação pode ser expressado por:

Bt = Bo + (Rsi −Rs)Bg (2.25)

Onde:

Rsi: razão de solubilidade inicial [SCF/STB].

Abaixo do ponto de bolha, enquanto o fator volume formação decresce com o de-

créscimo da pressão devido à liberação do gás em solução e consequente diminuição

no volume do óleo, o fator volume formação total aumenta, pois contabiliza além do

volume do óleo, o volume do gás livre.

2.2.2.5 Viscosidade

A viscosidade do óleo é a medida da resistência do óleo ao fluir. É definida como a

razão entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. É usualmente medida

em centipoise. O comportamento da viscosidade do óleo para pressões abaixo e

acima da pressão no ponto de bolha é mostrado na figura 8 (AL-MARHOUN, 2015). A

viscosidade de um fluido representa um impacto considerável no fluxo de fluidos em

meios porosos e é essencial na maioria dos cálculos para exploração e transporte de

hidrocarbonetos. Um valor preciso da viscosidade do óleo é crucial para a obtenção

do sucesso no design de produção (MOLLER et al., 2018).

Figura 8: Gráfico típico da viscosidade do óleo em função da pressão. Adaptado de

(AL-MARHOUN, 2015).
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A viscosidade de um líquido é afetada pelas variações da temperatura e de pres-

são. Ao contrário do comportamento de um gás ideal, nos líquidos a viscosidade de-

cresce com a temperatura e cresce com a pressão. O comportamento da viscosidade

das misturas líquidas depende, além da pressão e da temperatura, da sua composi-

ção. No caso dos hidrocarbonetos líquidos, a viscosidade decresce com o aumento

da quantidade de gás em solução (ROSA et al., 2006).

Há uma mudança na inclinação do gráfico da viscosidade do óleo em função da

pressão no ponto de bolha. Essa inclinação é negativa para pressões menores que a

pressão no ponto de bolha e positiva para pressões maiores que a pressão no ponto

de bolha (ROSA et al., 2006). Acima da pressão de bolha, a viscosidade diminui com o

decréscimo da pressão. Esse comportamento deve-se à expansão do óleo com o de-

créscimo da pressão. Abaixo da pressão de bolha, à medida que maiores quantidades

de gás são liberados da solução, o valor da viscosidade aumenta.

As correlações empíricas disponíveis na literatura consolidaram três categorias

para estimar a viscosidade do óleo: viscosidade para óleo “morto”, saturado e subsa-

turado. As correlações para o óleo “morto” são usadas para estimar a viscosidade nas

condições padrão, quando se considera que não há mais gás remanescente em so-

lução. Todas as correlações da literatura expressam a viscosidade do óleo morto em

função da densidade do óleo em °API e temperatura. A segunda categoria é definida

em função da viscosidade para o óleo morto e a razão de solubilidade, e é aplicada

quando o a mistura se encontra na pressão do ponto de bolha ou abaixo. As correla-

ções para óleo subsaturado são usualmente expressadas em função da viscosidade

do óleo saturado, ponto de bolha e pressão no reservatório. As correlações para óleo

subsaturado são aplicadas quando a pressão do reservatório está acima da pressão

do ponto de saturação (MOLLER et al., 2018).
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3 Metodologia

Apresenta-se neste capítulo a metodologia científica utilizada no desenvolvimento

deste trabalho. Inclui-se a motivação para o tema e a descrição das etapas para

escolha das correlações implementadas nesse trabalho.

3.1 Motivação para o Tema

Os valores das propriedades físicas dos fluidos do reservatório constituem parte

dos dados necessários para a compreensão do comportamento do reservatório, seu

projeto ideal de recuperação e design de produção. Mais especificamente, dados

pressão-volume-temperatura (PVT) correspondentes aos fluidos do reservatório são

necessários para validar as propriedades obtidas pelos testes de poço e fornecer uma

interpretação significativa. Na ausência dos dados medidos em laboratório, correla-

ções PVT são utilizadas para a estimativa das propriedades. Várias correlações foram

publicadas ao longo dos anos, usando dados de áreas geográficas específicas e dife-

rindo nas características dos fluidos (IKIENSIKIMAMA; OGBOJA, 2008). O presente traba-

lho consiste em uma pesquisa aplicada onde busca-se a avaliação de tais correlações

e implementação das de melhor performance e das mais consolidadas da literatura.

Engenharia de Petróleo e Engenharia de Reservatórios de Petróleo são, respec-

tivamente, a área e subárea de conhecimento relacionadas com este trabalho. Na

classificação proposta pelo CNPq, este estudo enquadra-se na especificação Petró-

leo e Petroquímica. Nas disciplinas que a Engenharia de Reservatórios compreende,

é comum o uso das propriedades dos fluidos para os cálculos habituais. Com isso, ter

à disposição uma biblioteca de correlações PVT, bem como um banco de dados para

eventuais testes, pode vir a auxiliar as disciplinas em suas atividades.

Os resultados aqui apresentados podem servir de base para um futuro trabalho

sobre correlações para a estimativa de propriedades de fluidos de reservatórios brasi-

leiros. A necessidade de pesquisa nesta área é grande, visto que na pesquisa biblio-
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gráfica feita para este trabalho não foi encontrada nenhuma publicação que apresente

ou avalie as correlações PVT tendo em consideração para seu desenvolvimento dados

de reservatórios nacionais.

Para a elaboração de uma biblioteca de correlações confiáveis e práticas, foram

implementadas um grande número de funções obtidas a partir de uma extensa pes-

quisa bibliográfica. Ao passo que as correlações foram implementadas, um banco de

dados de análises PVT foi sendo construído para ser utilizado nas avaliações. As cor-

relações foram avaliadas estatisticamente, revisadas quando necessário, catalogadas

e arquivadas. A Figura 9 apresenta um fluxograma da metodologia empregada nesse

trabalho. Cada etapa será detalhada adiante, assim como as limitações, pressupostos

e hipóteses relacionadas.

Figura 9: Fluxograma da metodologia empregada no trabalho.
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3.2 Pesquisa Bibliográfica

Uma extensa revisão e pesquisa bibliográfica foi realizada nos meios disponíveis.

A maior parte das publicações que alimentaram este trabalho foram obtidas a partir

da biblioteca online de literatura técnica para a indústria de exploração e produção de

petróleo, OnePetro. O donwload integral e acesso aos artigos disponíveis nessa bibli-

oteca foi possível dado o registro que o LENEP-UENF possui junto ao site. As demais

publicações foram obtidas por diversas fontes como bibliotecas online de universida-

des, banco de dados de congressos e biblioteca do LENEP-UENF.

3.3 Banco de Dados de Análises PVT

Segundo Gomes (2008), raros são os autores que apresentam os dados que uti-

lizaram em seus artigos e as indústrias de petróleo, por sua vez, não disponibilizam

seus dados experimentais.

A partir da pesquisa bibliográfica foi construído um banco de dados de análises

PVT que foi usado para a avaliação das correlações implementadas. Vinte publica-

ções contribuíram para a reunião desse conjunto de resultados de análises PVT. No

apêndice A têm-se uma tabela com todas as publicações que contribuíram para a

formação do banco de dados utilizado neste trabalho.

O banco de dados possui resultados de análises PVT de diversos reservatórios de

todo o mundo, contendo consequentemente, petróleos com composições diferentes.

Esta heterogeneidade nos dados é importante pois não restringe os resultados dos

testes a somente uma classe de hidrocarbonetos.

Ao se utilizar o banco de dados parte-se do princípio de que as análises PVT foram

realizadas da maneira mais correta possível, contendo assim, dados confiáveis para

serem utilizados.

Cada diretório das propriedades estimadas possui uma planilha com os dados

utilizados para os testes dessa propriedade. Uma planilha principal, com todos os

dados utilizados no trabalho encontra-se no diretório principal.
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3.4 Biblioteca de Correlações PVT

A partir da pesquisa bibliográfica, juntamente com o banco de dados de análi-

ses PVT, foi sendo elaborada a biblioteca de correlações PVT. Foram implementadas

cerca de 150 correlações para a estimativa das propriedades do óleo, gás e água de

formação.

Para o gás, foram implementadas funções para estimar a pressão e temperatura

pseudocríticas, o fator de compressibilidade e a viscosidade. As funções para calcular

o fator volume formação e a compressibilidade, derivadas diretamente da definição

dos mesmos, também foram implementadas.

Para o óleo, foram implementadas correlações para estimar a pressão no ponto

de bolha, a razão de solubilidade, a compressibilidade, o fator volume formação e a

viscosidade para óleo “morto”, saturado e subsaturado.

Para a água de formação, foram implementadas funções para estimar a densidade,

a massa específica, a compressibilidade e a viscosidade.

Pressupõe-se que as correlações implementadas foram elaboradas a partir de

uma metodologia robusta e de um tratamento matemático adequado que as credencie

a serem utilizadas para a finalidade deste trabalho.

Todas as funções e rotinas dos cálculos foram implementados no Matlab versão

2016a, por ser considerado prático e usual. Os códigos contam com um cabeçalho

que possui a publicação em que a correlação foi apresentada, autor(es), ano de publi-

cação, intervalos de aplicação (caso necessário), dados de entrada e de saída. Quais-

quer outras informações relevantes ao usuário constam no campo “Observações”. To-

das os códigos estão com suas unidades no sistema americano. Um exemplo do

padrão de cabeçalho adotado no trabalho consta no algoritmo 3.1.
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Algoritmo 3.1 Cabeçalho da função Z_Brill_Beggs que calcula o fator de compressi-

bilidade atraves da correlação proposta por Brill e Beggs.
% ————————————————————————-

% Correlação para estimar o FATOR DE COMPRESSIBILIDADE de gás.

% Autoria: Brill e Beggs(1978).

% Fonte: Compressibility Factor Correlation for the Niger Delta Gas.

%

% Observações:

% Intervalos de aplicabilidade:

% 0 < Ppr < 13

% 2 < Tpr < 2.4

%

% Parâmetros de entrada:

% Ppr: pressão pseudorreduzida

% Tpr: temperatura pseudorreduzida

%

% Parâmetro de saída: Z_BB

% ————————————————————————-

function Z_BB = Z_Brill_Beggs(Ppr, Tpr)

...

3.5 Testes e Análise Estatística

Após implementadas, as funções foram testadas com o auxílio do banco de da-

dos. Os parâmetros estatísticos utilizados na avaliação foram o erro relativo absoluto

percentual médio (Eq. 3.1), sugerido em Muonagor et al. (2016) e utilizado em todas

as publicações com metodologia similar e o coeficiente de correlação de Pearson.

Para cada propriedade foi realizada uma análise estatística comparando os re-

sultados obtidos pelas correlações com os valores considerados corretos, obtidos de

análises PVT experimentalmente. As correlações que não apresentaram valores acei-

táveis passaram por uma revisão nos seus códigos e nas unidades empregadas. Após

revistas, tendo ocorrido alguma modificação, foram novamente testadas e nos casos

em que os resultados foram favoráveis, as correlações foram arquivadas.

Para os casos em que não houve correção após revisão ou que mesmo após revis-

tas os resultados persistiram apresentando erros consideráveis, as correlações foram

descartadas. Neste último caso, assumimos que houve um erro na publicação, de

interpretação ou mesmo na implementação das funções por este trabalho. O consi-

derado aceitável ou não neste caso passa por uma análise qualitativa dos resultados,

visto que correlações de diferentes propriedades apresentam amplitudes de erros di-

ferentes.
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3.5.0.6 Erro Relativo Absoluto Percentual Médio (ERAPM)

O erro relativo absoluto médio consiste no somatório do erro relativo de cada

amostra, medido em valores absolutos, dividido pelo número de amostras, obtendo

desde modo a estimativa do quanto os resultados estimados estão desviados dos va-

lores experimentais. Para este parâmetro, quanto menor os valores, mais adequada é

a correlação, pois indica um menor afastamento dos valores previstos em relação aos

reais, sendo os valores apresentados em porcentagem.

EMRAP =
1

na

∑[
|Xest(i)−Xexp(i)|

Xexp(i)

]
.100 (3.1)

Onde:

na: número de amostras.

Xest: valor estimado pela correlação.

Xexp: valor medido através das análises PVT.

3.5.0.7 Coeficiente de Correlação de Pearson

O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau de correlação e a direção

dessa correlação, se positiva ou negativa, entre duas variáveis. Normalmente repre-

sentado por “r”, pode ser definido como:

r =
cov(X, Y )√
var(X)var(Y )

(3.2)

Os valores são apresentados entre -1 e 1. Quanto mais próximo de um, maior a

correlação entre as duas variáveis enquanto que valores próximos de zero indicam que

as correlações pouco dependem linearmente uma da outra. Valores próximos de -1

indicam grande correlação mas de direções opostas, enquanto uma variável aumenta,

a outra diminui.

3.6 Classificação e Arquivamento

Todas as funções que obtiveram resultados satisfatórios estão no diretório de suas

propriedades. A escolha em deixar o máximo de funções possível leva em considera-
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ção que a maioria delas foi desenvolvida para hidrocarbonetos de regiões específicas

e isso possibilita o usuário escolher, caso seja necessário, utilizar as correlações para

cálculos de estimativas de reservatórios específicos.

As correlações com melhor performance para este trabalho foram utilizadas em

funções principais para a estimativa de cada propriedade. As funções principais con-

tam com cabeçalho com a definição da propriedade, os parâmetros de entrada e de

saída, o sistema de unidades de entrada e o autor. Um exemplo do cabeçalho empre-

gado nesse trabalho nas funções principais é apresentado no algoritmo 3.2.

Algoritmo 3.2 Cabeçalho da função “Bubblepoint” que calcula a pressão no ponto de

bolha atraves das melhores correlações avaliadas por este trabalho.
%**************************************************************************

% BUBBLE POINT - Ponto de bolha, condição de temperatura e pressão a partir

% da qual o decréscimo de pressão acarreta no primeiro infinitesimal de

% gás que antes estava associado ao óleo.

%

% BubblePoint(API, Gamag, Rs, T, SISTEMA, AUTOR) - Função que calcula a

% pressão no ponto de bolha.

%**************************************************************************

% PARÂMETROS DE ENTRADA:

% API: densidade do óleo [API]

% Gammag: densidade do gás

% Rs: razão de Solubilidade [SCF/STB]

% T: temperatura do reservatório [R]

%

% SISTEMA: Indica o sistema de unidades de entrada:

% ’Oilfield’: (default) utilizado na indústria do petróleo

% ’Petrobras’: utilizado pela empresa brasileira

% ’SI’: unidades do sistema internacional

%

% AUTOR: Indica a Correlação a ser utilizada:

% ’St’: Standing (default): melhor avaliada para os dados em geral,

% para óleo extrapesado e pesado.

% ’Me’: Mehran: melhor avaliada para óleo médio.

% ’Ve’: Velarde: melhor avaliada para óleo leve

% ’VM’: Valko e McCain: Recomendada pelo livro Petroleum Reservoir

% Fluid Property Correlations (McCain et al., 2011)

%

% PARÂMETRO DE SAÍDA: PB [psia]

%**************************************************************************

function PB = BubblePoint(API, Gammag, Rs, T, SISTEMA, AUTOR)

...

Os sistemas de unidades de entrada indicam em qual sistema de classificação de

unidades estão as unidades que estão sendo utilizadas como parâmetros para essa

equação. Como mencionado, o sistema de unidades padrão (default) é o americano

e caso necessário pode-se escolher o sistema Petrobras, utilizado no Brasil ou o Sis-
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tema Internacional. Esta escolha depende principalmente em quais unidades estão

as unidades do banco de dados utilizado.

Conforme os dados para testes permitiram, as correlações para o óleo foram clas-

sificadas pela densidade de acordo com o apresentado por Izurieta e Iza (2007), des-

crito no capítulo anterior. As correlações para o gás foram, também dentro do possí-

vel, classificadas de acordo com a presença ou não dos contaminantes, CO2, H2S e

N2. Algumas propriedades também puderam ser estimadas para reservatórios de alta

pressão e temperatura. Reservatórios de alta pressão e alta temperatura (HPHT ) são

definidos como tendo pressões maiores que 10000 psia e temperaturas acima de 300

°F (LING et al., 2009).

A escolha da correlação a ser utilizada pelo usuário é feita no parâmetro “autor”. A

depender das classificações mencionadas no parágrafo anterior, as correlações que

obtiveram os melhores resultados foram diferentes. Com isso, as melhores avaliadas

para cada classificação foram implementadas e a descrição dos resultados estão no

cabeçalho para que o usuário escolha a que melhor lhe atender. Visto o sólido traba-

lho apresentado por Mc Cain et al. (2011), as correlações por eles sugeridas foram

destacadas nesse trabalho ainda que não tenham obtido os melhores resultados.

Os códigos contam com estruturas de checagem para verificar se há argumentos

de entrada mínimos para o cálculo da propriedade, se são números e se estes são

positivos. Arquivos de texto, nomeados “LEIA-ME”, encontram-se em cada diretório

de todo trabalho como ajuda ao usuário.

3.7 Exemplos de Aplicação

Por fim, os códigos foram utilizados em alguns exemplos práticos e outros similares

a exercícios das disciplinas de engenharia de reservatórios. Foram gerados gráficos

para o cálculo das propriedades pseudocríticas do gás e do fator de compressibilidade,

dois exemplos de Equação de Balanço de Materiais foram resolvidos e por fim um

gráfico do comportamento da viscosidade com a variação da pressão foi apresentado.
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4 Resultados

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos a partir da metodologia des-

crita no capítulo anterior. Os dados são mostrados por meio de tabelas e gráficos, e

então analisados.

4.1 Correlações para Óleo

4.1.1 Pressão no Ponto de Bolha

Foram implementadas 13 correlações para a estimativa da pressão no ponto de

bolha do óleo. Todas as correlações foram desenvolvidas em função da densidade

do óleo, densidade do gás, razão de solubilidade no ponto de bolha e temperatura do

reservatório. A maioria das correlações encontradas foram apresentadas como função

desses quatro parâmetros.

Foram utilizadas para a avaliação 620 amostras retiradas de diversas fontes da

literatura. No arquivo “Dados PVT Pb” tem-se a descrição de todas as amostras e

suas respectivas fontes. A Tabela 1 apresenta um resumo dos dados utilizados para

os testes.

Tabela 1: Descrição estatística dos dados utilizados para avaliação das correlações

para a estimativa da pressão no ponto de bolha do óleo.

Mínimo Média Mediana Máximo

Densidade do gás 0.612 0.964 0.930 1.517

Densidade do óleo [API] 6.0 32.3 34.2 56.8

Razão de solubilidade [SFC/STB] 18.82 634.76 522.00 3298.00

Temperatura [R] 533.67 648.65 645.67 801.27

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores
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de referência medidos são apresentados na Tabela 2. Os valores de referência foram

discretizados em função da classificação do óleo baseada na sua densidade. As colu-

nas E, H, M e L apresentam respectivamente o erro médio relativo absoluto percentual

obtido para as amostras de óleo extrapesado, pesado, médio e leve enquanto que a

coluna “%” apresenta o erro obtido considerando todas as amostras. Esta nomencla-

tura será utilizada em todo capítulo.

Tabela 2: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da pressão

no ponto de bolha do óleo.

Correlação Fonte % E H M L

Al-Marhoun (AL-MARHOUN, 1988) 18.8 28.6 25.3 16.6 17.3

Al-Shammasi (AL-SHAMMASI, 2001) 17.7 14.8 18.3 22.0 16.5

Bolondarzadeh et al. (MORADI et al., 2010) 33.5 47.4 57.9 52.9 21.6

Dindoruk e Christman (DINDORUK; CHRISTMAN, 2004) 23.8 48.6 35.3 22.3 20.1

Dokla e Osman (DOKLA; OSMAN, 1992) 25.3 53.0 35.6 23.0 21.8

Glaso (GLASO, 1980) 27.7 112 39.8 22.8 20.7

Macary e El-Batanoney (MACARY; EL-BATANONEY, 1992) 26.4 31.1 26.8 36.7 23.1

Mehran et al. (MORADI et al., 2010) 17.4 21.2 20.1 15.6 17.9

Okoduwa e Ikiensikimama (OKODUWA; IKIENSIKIMAMA, 2010) 51.2 60.1 60.6 76.2 41.4

Petrosky e Farshad (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 55.5 117 122 93.2 30.1

Standing (STANDING, 1947) 16.3 10.0 16.4 17.0 16.5

Valko e McCain (MCCAIN et al., 2011) 31.1 22.3 29.9 28.9 29.9

Velarde et al. (VELARDE et al., 1999) 17.8 36.9 24.6 16.4 15.4
*ERAPM - % (Total), E% (Extraheavy oils), H% (Heavy oils), M% (Medium oils) e L% (Light oils).

A correlação proposta por Standing (1947) obteve os melhores resultados consi-

derando todas as amostras e quando considerado somente as parcelas de amostras

de óleo pesado e extrapesado. A correlação proposta por Mehran et al. (2006) obteve

melhores resultados para óleo médio enquanto que a correlação proposta por Velarde

et al. (1999) apresentou melhores resultados para óleo leve.

A Figura 10 apresenta cross-plots das correlações melhor avaliadas e da corre-

lação sugerida por McCain et al. (2011). McCain et al. (2011) sugerem a partir de

uma análise de 1700 amostras de diversas regiões, a correlação proposta por Valko

e McCain (2003), por apresentar a melhor performance, com erro 10,9%. A correla-

ção sugerida apresentou neste trabalho o melhor coeficiente de correlação, apesar de

apresentar o erro consideravelmente maior que as demais destacadas.
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É possível inferir através da análise dos cross-plots que os valores da correlação

proposta por Valko e McCain (2003) estão em grande maioria superestimados. Todas

as correlações apresentaram r maior que 0.9, indicando uma forte correlação entre os

dados estimados e medidos. As quatro correlações destacadas foram implementadas

na função principal “Bubblepoint”.
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Figura 10: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa da pressão

no ponto de bolha.

A Figura 11 apresenta o cross-plot estimado pelos métodos de Standing (1947)

e Valko e McCain (2003). O gráfico apresenta uma reta de inclinação unitária, que

representa onde estariam os valores considerados ideais, sem erro de estimativa e

retas adjacentes. As retas adjacentes traçam o limite, superior e inferior, partindo da

reta central, de onde estarão localizadas as estimativas de até determinado erro, que

neste gráfico são 15% e 30%. Como mencionado, Valko e McCain (2003) apresenta a



40

maioria das estimativas superestimadas e acima de 30% para todo intervalo pressão

analisado, desvio considerável visto a performance das demais correlações. Standing

(1947) apresenta comportamento regular, em sua maioria, com erro menor que 15%.
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Figura 11: Cross-plot - Estimativa da pressão de bolha.

4.1.2 Razão de Solubilidade

Foram implementadas 12 correlações para a estimativa da razão de solubilidade.

Todas as correlações implementadas foram desenvolvidas em função da densidade

do óleo, densidade do gás, pressão e temperatura do reservatório. A maioria das

correlações encontradas foram apresentadas como função desses quatro parâmetros.

Foram utilizadas para os testes 603 amostras retiradas de diversas fontes da lite-

ratura. No arquivo “Dados PVT Rs” tem-se a descrição de todas as amostras e suas

respectivas fontes. A Tabela 3 apresenta um resumo dos dados utilizados para os

testes.
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Tabela 3: Descrição estatística dos dados utilizados para avaliação das correlações

para a estimativa da razão de solubilidade.

Mínimo Média Mediana Máximo

Densidade do gás 0.612 0.963 0.929 1.789

Densidade do óleo [API] 6 32.4 34.2 53.4

Pressão [psia] 147.94 2194.3 2120.48 7141.7

Temperatura [R] 533.67 647.9 644.67 801.27

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da razão de

solubilidade.

Correlação Fonte % E H M L

Al-Marhoun (2015) (AL-MARHOUN, 2015) 32.9 51.6 52.2 35.9 26.7

Al-Shammasi (2001) (AL-SHAMMASI, 2001) 61.3 27 29.1 58.0 71.2

Dindoruk e Christman (2004) (DINDORUK; CHRISTMAN, 2004) 49.6 121 66.0 36.7 45.8

Dokla e Osman (1992) (DOKLA; OSMAN, 1992) 73.8 45.4 62.0 75.2 77.6

Glaso (1980) (GLASO, 1980) 23.1 59.6 27.6 21.5 20.6

Hemmati e Kharrat (2007) (HEMMATI; KHARRAT, 2007) 24.3 20.3 32.1 24.0 22.9

Kartoatmodjo e Schmidt (KARTOATMODJO; SCHMIDT, 1991) 19.1 20.7 22.3 16.6 18.9

Lasater (1958) (LASATER, 1958) 27.1 54.6 41.7 29.4 21.6

Mohamed et al. (2018) (MOHAMED et al., 2018) 43.1 81.9 64.3 35.9 38.3

Petrosky e Farshad (1993) (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 45.8 82.4 76.0 74.2 28.9

Stape (2014) (STAPE, 2014) 18.8 7.4 19.2 21.0 18.8

Standing (1947) (STANDING, 1947) 18.2 6.4 18.3 18.8 18.7
*ERAPM - % (Total), E (Extraheavy oils), H (Heavy oils), M (Medium oils) e L (Light oils).

A correlação proposta por Standing (1947) obteve os melhores resultados consi-

derando todas as amostras e quando considerada apenas as parcelas de amostras de

óleo pesado e extrapesado. A correlação proposta por Kartoatmodjo e Schmidt (1991)

obteve melhores resultados para óleo de densidade média e leve. As correlações

destacadas foram implementadas na função principal “SGORatio”.

Na Figura 12 tem-se os cross-plots das correlações melhor avaliadas. Ambas
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apresentaram coeficiente de correlação maior que 0.9 indicando uma forte correla-

ção entre os dados estimados e medidos. A correlação proposta por Kartoatmodjo e

Schmidt (1991) apresenta tendência a ser subestimada.
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Figura 12: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa da razão

de solubilidade.

Mc Cain et al. (2011) sugeriram a correlação proposta por Velarde et al. (1999)

a partir de uma análise estatística com 718 amostras de diferentes localidades. A

correlação apresentou erro de 4.5%, consideravelmente menor que as demais. No

presente trabalho não foi possível testar a correlação de Velarde et al. (1999) visto

que a mesma depende, além dos parâmetros mencionados, da densidade do gás no

separador, medidas que o banco de dados utilizado neste trabalho não dispunha. A

correlação foi implementada e se encontra nos arquivos do trabalho.

A Figura 13 apresenta o cross-plot estimado pelos métodos de Standing (1947)

e Kartoatmodjo e Schmidt (1991). As correlações apresentam a grande maioria das

estimativas com desvios máximos de 30%.
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Figura 13: Cross-plot - Estimativa da razão de solubilidade.

4.1.3 Fator Volume Formação

Foram implementadas 11 correlações para a estimativa do fator volume formação

do óleo abaixo do ponto de bolha. Todas as correlações foram desenvolvidas em

função da densidade do óleo, densidade do gás, razão de solubilidade e temperatura

do reservatório. Todas as correlações encontradas foram apresentadas como função

desses quatro parâmetros.

Foram utilizadas para os testes 991 amostras retiradas de diversas fontes da lite-

ratura. No arquivo “Dados PVT Bo” tem-se a descrição de todas as amostras e suas

respectivas fontes. A Tabela 5 apresenta um resumo dos dados utilizados para os

testes.
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Tabela 5: Descrição estatística dos dados utilizados para avaliação das correlações

para a estimativa do fator volume formação do óleo.

Mínimo Média Mediana Máximo

Densidade do gás 0.511 0.898 0.855 1.789

Densidade do óleo [API] 6 31.8 33.3 59.5

Razão de solubilidade [SFC/STB] 0 522.9 394.2 3299

Temperatura [R] 533.67 638 634.68 801.27

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa do fator vo-

lume formação do óleo.

Correlação Fonte % E H M L

Al-Marhoun (1988) (AL-MARHOUN, 1988) 2.5 4.0 2.1 1.8 2.9

Al-Shammasi (2001) (AL-SHAMMASI, 2001) 2.3 2.6 1.5 1.8 2.7

Dindoruk e Christman (2004) (DINDORUK; CHRISTMAN, 2004) 3.8 2.8 2.9 3.2 4.3

Farshad et al. (1996) (FARSHAD et al., 1996) 31.0 7.0 8.2 14.5 45.1

Glaso (1980) (GLASO, 1980) 3.4 1.9 2.5 2.9 3.9

Mehran et al. (2006) (MORADI et al., 2010) 5.5 1.9 3.3 4.1 6.9

Omar e Todd (1993) (OMAR; TODD, 1993) 11.7 1.4 2.9 6.4 16.8

Petrosky e Farshad (1993) (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 3.0 2.1 1.8 2.4 3.6

Standing (1947) (STANDING, 1947) 13.5 2.6 5.1 7.9 18.6

Sulaimon et al. (2014) (SULAIMON et al., 2014) 10.9 17.5 14.8 12.9 8.8

Velarde et al. (1999) (VELARDE et al., 1999) 2.5 1.5 1.5 2.1 3.1
*ERAPM - % (Total), E (Extraheavy oils), H (Heavy oils), M (Medium oils) e L (Light oils).

A correlação proposta por Al-Shammasi (2001) obteve os melhores resultados

considerando todas as amostras e para óleo pesado, junto com Velarde et al. (1999),

óleo médio, junto a Al-Marhoun (1988) e para óleo leve. Para óleo extrapesado a corre-

lação proposta por Omar e Todd (1993) apresentou o melhor resultado. Na publicação

de McCain et al. (2011) a correlação proposta por Al-Marhoun apresenta os melhores

resultados seguida por Al-Shammasi (1999) com erros de 1.53% e 1.6% respectiva-

mente. As correlações citadas foram implementadas na função principal “OFVFactor”.
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Omar e Todd (1993) apresentaram um trabalho para o desenvolvimento de no-

vas correlações para hidrocarbonetos dos reservatórios da Malásia. Os reservatórios

dessa região são predominantemente compostos por óleos de média e baixa densi-

dade com alto teor de não-hidrocarbonetos (IKIENSIKIMAMA; OGBOJA, 2008). O banco

de dados PVT utilizado pelos autores para o desenvolvimento da correlação é com-

posto por óleos de densidade entre 26.6 e 53.2 °API. Dito isso, pode-se concluir que

a melhor performance da correlação para óleos extrapesados era inesperada.

Na Figura 14 tem-se os closs-plots das correlações destacadas. Todas as cor-

relações, exceto Omar e Todd (1993), apresentaram correlação muito forte entre os

dados estimados e medidos. A correlação proposta por Omar e Todd (1993) apresenta

coeficiente de correlação moderado, com muitos valores outliners e tendência a ser

superestimada. Apesar da boa performance para óleos de baixa densidade, deve ser

usada com cautela. Há outras correlações com boa performance para óleos extrape-

sados e com bom coeficiente de correlação que podem substituí-la, como Velarde et

al. (1999).
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Velarde et al.: R = 0.9666

Figura 14: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa do fator

volume formação do óleo.

A Figura 15 apresenta o cross-plot estimado pelos métodos de Al-Shammasi (2001)

e Velarde et al. (1999). As correlações apresentam comportamento semelhante e

considerando o grande número de amostras utilizadas na avaliação, são mínimas as

estimativas em que as correlações apresentaram erros acima de 5%. O fator volume

formação do óleo é a propriedade em que as correlações para o óleo podem estimar

com maior precisão.
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Figura 15: Cross-plot - Estimativa do fator volume formação do óleo.

Para a estimativa do fator volume formação do óleo substurado, foram implementa-

das as correlações de Vasquez e Beggs (1977) e Petrosky e Farshad (1993). Ambas

correlações estão dentre as mais citadas na literatura. Infelizmente, não foi possí-

vel realizar uma avaliação estatística devido à falta de um banco de dados PVT que

contemplasse todos os parâmetros usados nessas correlações.

4.1.4 Compressibilidade Isotérmica

Foram implementadas 10 correlações para a estimativa do coeficiente de com-

pressibilidade isotérmica do óleo subsaturado. As correlações implementadas foram

desenvolvidas em função de diversos parâmetros, como apresentado na coluna “Pa-

râmetros” da Tabela 7.

Foram utilizadas para os testes 6 amostras obtidas de Reservoir Engineering Hand-

book 3rd Ed. (AHMED, 2010). As amostras são representativas de óleo subsaturado de

média e baixa densidade. No arquivo “Dados PVT Co” tem-se a descrição de todas as

amostras. Devido ao grande número de parâmetros que as diferentes correlações uti-
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lizam não foi possível encontrar um número maior de amostras utilizadas em análises

PVT que contemplassem todos esses parâmetros.

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa do coeficiente

de compressibilidade isotérmica do óleo.

Correlação Fonte Parâmetros %

Ahmed (1989) (AHMED, 1989) P-Rs 21.6

Almehaideb (1997) (ALMEHAIDEB, 1997) API-γg-P-Rs-T 9.3

Calhoun (1947) (SUTTON, 2008) ρob 19.0

Dindoruk e Christman (2004) (DINDORUK; CHRISTMAN, 2004) API-γg-Rs-T 13.5

Farshad et al. (1996) (FARSHAD et al., 1996) API-γg-P-Rs-T 19.6

Kartoatmodjo e Schmidt (1991) (KARTOATMODJO; SCHMIDT, 1991) API-γg-P-Psp-Rs-T-Tsp 17.0

Labedi (1990) (SUTTON, 2008) API-Bob-P-Pb-T 7.8

Petrosky e Farshad (1993) (PETROSKY; FARSHAD, 1993) API-γg-P-Rs-T 5.1

Spivey et al. (1993) (MCCAIN et al., 2011) API-γgsp-P-Pb-Rs-T 6.9

Vasquez e Beggs (1980) (VASQUEZ; BEGGS, 1980) API-γg-P-Psp-Rs-T-Tsp 8.2
*ERAPM - % (Total).

A correlação proposta por Petrosky e Farshad (1993) obteve os melhores resulta-

dos seguida por Spivey et al. (1993). Ambas correlações possuem correlação entre

os dados medidos e estimados muito forte, com coeficientes de correlação de 0.9102

(Petrosky e Farshad) e 0.9452 (Spivey et al.). Mc Cain et al. (2011) através da aná-

lise estatística de 399 amostras obtiveram como correlação de melhor performance

a publicada por Spivey et al. (1993) com erro de 6.8%, similar ao encontrado neste

trabalho.

As correlações para a estimativa da compressibilidade do óleo subsaturado pos-

suem como característica não se basearem nos mesmos parâmetros, não há um con-

junto de parâmetros que seja consenso entre os pesquisadores que melhor possa ser

utilizado para estimar essa propriedade. Com isso há a possibilidade de se utilizar

diferentes correlações a depender dos dados disponíveis.

Para a estimativa da compressibilidade de óleos saturados, uma correlação foi im-

plementada. McCain et al. (2011) sugerem McCain et al. (1988) como única opção,

com erro de 18.41%. Há poucas fontes na literatura para a estimativa dessa proprie-
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dade.

A Figura 16 apresenta um gráfico da compressibilidade em função da pressão

para uma amostra do banco de dados. O gráfico foi gerado com o auxílio da função

“OilCompressibility” que contém as correlações mencionadas anteriormente. O com-

portamento do gráfico está coerente com a revisão descrita na subsecção 2.2.2.3.
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Figura 16: Gráfico do coeficiente de compressibilidade isotérmica em função da pres-

são para uma amostra.

4.1.5 Viscosidade

4.1.5.1 Óleo “morto”

Foram implementadas 12 correlações para a estimativa da viscosidade para o óleo

“morto”. Todas as correlações implementadas foram desenvolvidas em função da den-

sidade do óleo e temperatura do reservatório.

Foram utilizadas para os testes 252 amostras retiradas de diversas fontes da lite-

ratura. No arquivo “Dados PVT Muodead” tem-se a descrição de todas as amostras e

suas respectivas fontes. A Tabela 8 apresenta um resumo dos dados utilizados para

os testes.
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Tabela 8: Descrição estatística dos dados utilizados para avaliação das correlações

para a estimativa da viscosidade do óleo “morto”, saturado e substaurado.

Mínimo Média Mediana Máx

Densidade do óleo [API] 6 27.6 27.85 56.8

Pressão [psia] 242.22 4076 3999.6 14913

Pressão de bolha [psia] 107.33 2509.7 2500.5 6613.8

Razão de solubilidade [SCF/STB] 8.61 559.44 365.76 3298.66

Temperatura [R] 540.27 659.53 662.42 801.27

Viscosidade (óleo “morto) [cp] 0.5 52.55 4.17 1386.9

Viscosidade (ponto de bolha) [cp] 0.093 9.095 1.28 295.9

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da viscosi-

dade do óleo “morto”.

Correlação Fonte % E H M L

Al-Marhoun (2015) (AL-MARHOUN, 2015) 96.4 680.9 66.5 48.7 35.0

Beal (1946) (BERGMAN; SUTON, 2007) 51.6 68.8 69.2 58.9 29.4

Beggs e Robinson (1975) (BEGGS; ROBINSON, 1975) 53.0 86.0 66.3 72.1 31.8

Bennison (1998) (BENNISON, 1998) 62.6 69.4 57.4 44.0 69.2

Bergman (2000) (BERGMAN; SUTON, 2007) 55.7 125.3 69.5 57.6 28.2

DeGuetto et al. (1994) (DE-GHETTO et al., 1994) 49.8 92.6 78.4 44.3 22.2

Egbogah e Ng (1990) (NG; EGBOGAH, 1990) 36.3 24.9 38.2 69.5 25.8

Glaso (1980) (GLASO, 1980) 96.4 681.2 66.6 48.8 35.0

Hossain (2005) (HOSSAIN et al., 2005) 62.6 40.3 54.7 39.7 76.2

Labedi (1992) (BERGMAN; SUTON, 2007) 48.1 56.3 59.5 49.3 37.8

Naseri (2005) (BERGMAN; SUTON, 2007) 57.0 105.3 45.0 46.7 60.7

Petrosky e Farshad (1993) (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 75.4 494.9 53.6 51.6 29.1
*ERAPM - % (Total), E (Extraheavy oils), H (Heavy oils), M (Medium oils) e L (Light oils).

A correlação proposta por Egbogah e Ng (1990) obteve os melhores resultados

considerando todas as amostras e quando considerado somente as parcelas de amos-

tras de óleo de alta densidade. A correlação proposta por Hossain (2005) obteve me-

lhores resultados para óleo médio enquanto que a correlação proposta por De Guetto
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et al. (1994) apresentou melhores resultados para óleo leve. Mc Cain et al. (2011)

sugerem a correlação proposta por Beggs e Robinson (1975) com erro de 27.6%.

Os resultados apresentaram erros elevados quando comparados com os resulta-

dos para outras propriedades. De fato, todos os trabalhos que buscaram avaliar as

correlações de viscosidade apresentaram resultados semelhantes evidenciando que

esta é uma propriedade difícil de se estimar com precisão.

Os cross-plots apresentados na Figura 17 indicam que as correlações propostas

por De Guetto et al. (1994) e Hossain (2005) só devem ser usadas para óleo de baixa

densidade. Para óleos de alta densidade, que em tese possuem alta viscosidade, os

resultados são subestimados, com De Guetto et al. (1994) e Beggs e Robinson (1975)

apresentando resultados absolutamente inconsistentes.
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De Guetto et al.: R = 0.8273
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Beggs e Robinson: R = 0.8400

Figura 17: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa da viscosi-

dade do óleo “morto”.

A Figura 18 apresenta o cross-plot estimado pelas correlações de Egbogah e Ng
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(1990) e Beggs e Robinson (1975). As correlações em geral apresentam maior dificul-

dade em estimar a viscosidade para óleos de baixa densidade, que em tese, possuem

maior viscosidade.
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Figura 18: Cross-plot - Viscosidade do óleo morto.

4.1.5.2 Óleo saturado

Foram implementadas 5 correlações para a estimativa da viscosidade para o óleo

saturado. Todas as correlações implementadas foram desenvolvidas em função da

densidade do óleo, razão de solubilidade e viscosidade do óleo “morto”. Existem

outras abordagens para o desenvolvimento de correlações para a estimativa da vis-

cosidade de óleo saturado, no entanto, as que utilizam esses três parâmetros são as

mais comuns.

Foram utilizadas para os testes 250 amostras retiradas de diversas fontes da lite-

ratura. No arquivo “Dados PVT Muosat” tem-se a descrição de todas as amostras e

suas respectivas fontes. A Tabela 8 apresenta um resumo dos dados utilizados para

os testes.

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores
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de referência medidos são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da viscosi-

dade do óleo saturado.

Correlação Fonte % E H M L

Beggs e Robinson (BEGGS; ROBINSON, 1975) 26.3 36.4 36.4 26.8 17.0

Chew e Connally (ALMEHAIDEB, 1997) 23.0 17.2 17.2 14.1 30.2

Dindoruk e Christman (DINDORUK; CHRISTMAN, 2004) 15.9 12.7 12.7 14.8 15.2

Kartoatmodjo e Schmidt (KARTOATMODJO; SCHMIDT, 1991) 16.3 15.2 15.2 12.1 17.4

Petrosky e Farshad (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 18.5 18.3 18.3 15.2 17.5
*ERAPM - % (Total), E (Extraheavy oils), H (Heavy oils), M (Medium oils) e L (Light oils).

A correlação proposta por Dindoruk e Christman (2004) obteve os melhores re-

sultados considerando todas as amostras e todos os intervalos de densidade, exceto

para óleo considerado de peso médio onde a correlação de Kartoatmodjo e Schmidt

(1991) apresentou melhor resultado.

Mc Cain et al. (2011) sugerem novamente Beggs e Robinson (1975), não forne-

cendo nenhuma avaliação. Neste trabalho a correlação obteve a pior performance,

como mostrado na Tabela 10 e com tendência de subestimar os resultados, como

mostrado na Figura 19.
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Dindoruk e Christman: R = 0.9692
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Kartoatmodjo e Schmidt: R = 0.9777
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Beggs e Robinson: R = 0.8960

Figura 19: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa da viscosi-

dade do óleo saturado.

A Figura 20 apresenta o cross-plot estimado pela correlação de Dindoruk e Christ-
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man (2004), com a maioria das estimativas dentro do limite de 15% de desvio.
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Figura 20: Cross-plot - Viscosidade do óleo saturado.

4.1.5.3 Óleo Subsaturado

Foram implementadas 8 correlações para a estimativa da viscosidade para o óleo

subsaturado. Todas as correlações implementadas foram desenvolvidas em função da

pressão no reservatório, pressão no ponto de bolha e viscosidade do óleo no ponto de

bolha.

Foram utilizadas para os testes 463 amostras retiradas de diversas fontes da lite-

ratura. No arquivo “Dados PVT Muosub” tem-se a descrição de todas as amostras e

suas respectivas fontes. A Tabela 8 apresenta um resumo dos dados utilizados para

os testes.

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 11. Para essa propriedade, foi

possível estimar os valores da viscosidade do óleo subsaturado para reservatórios

considerados de alta pressão. O erro para esta classificação é apresentado na coluna

HP.
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Tabela 11: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da viscosi-

dade do óleo subsaturado.

Correlação Fonte % E H M L HP

Kartoatmodjo e Schmidt (KARTOATMODJO; SCHMIDT, 1991) 8.5 28.1 6.2 8.6 8.3 44.4

Abedini (ABEDINI et al., 2010) 13.5 43.2 10.5 10.5 15.3 88.9

Beal (BENNISON, 1998) 8.7 52.1 8.5 7.4 6.3 18.8

Hossain (HOSSAIN et al., 2005) 7.3 13.6 8.8 7.0 6.1 37.2

Isehunwa et al. (ISEHUNWA et al., 2006) 6.4 13.2 4.8 6.5 6.8 98.0

Khan (KHAN et al., 1987) 6.3 14.7 4.7 6.4 6.5 83.0

Petrosky e Farshad (PETROSKY; FARSHAD, 1993) 10.3 36.6 12.7 10.4 6.8 16.6

Vasquez e Beggs (VASQUEZ; BEGGS, 1980) 10.2 24.3 12.4 10.2 7.7 192

*ERAPM - % (Total), E (Extraheavy oils), H (Heavy oils), M (Medium oils), L (Light oils) e HP (alta pressão).

A correlação proposta por Khan (1987) obteve os melhores resultados conside-

rando todas as amostras e quando se considera somente as parcelas de amostras de

óleo pesado e médio. A correlação proposta por Isehunwa et al. (2006) obteve melho-

res resultados para óleo extrapesado, Hossain (2005) apresentou melhores resultados

para óleo leve e Petrosky e Farshad (1993) obteve melhores resultados quando consi-

deradas apenas amostras representativas de reservatórios de alta pressão.

A melhor correlação avaliada em Mc Cain et al. (2011) foi a proposta por Pe-

trosky e Farshad (1993) com erro de 32.9%, cinco vezes maior que o obtido neste

trabalho. Outras publicações com metodologia semelhante ((IKIENSIKIMAMA; OGBOJA,

2008),(BERGMAN; SUTON, 2007)) indicam que os resultados obtidos neste trabalho es-

tão coerentes. O alto erro obtido em Mc Cain et al. (2011) pode ser atribuído ao uso de

correlações para estimar a viscosidade do óleo no ponto de bolha ao invés de valores

experimentais. Quando se usa uma correlação para estimar um parâmetro de outra

correlação se está sujeito à propagação dos erros.

A Figura 21 apresenta os cross-plots das correlações destacadas. Todas apresen-

tam forte correlação entre os dados estimados e medidos, com Petrosky e Farshad

(1993) com forte tendência a ser subestimada.
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Khan: R = 0.9689
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Hossain: R = 0.9646
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Isehunwa et al.: R = 0.9690
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Petrosky e Farshad: R = 0.9579

Figura 21: Cross-plots das correlações melhor avaliadas para a estimativa da viscosi-

dade do óleo subsaturado.

A Figura 22 apresenta o gráfico cross-plot gerado pelas correlações de Khan

(1987) e Petrosky e Farshad (1993). Ambas correlações apresentam bons resultados

para pequenos valores de viscosidade. Para óleo de maior densidade, as correlações

apresentam erros acima de 20%. É uma tendência das equações de viscosidade a

dificuldade em estimar com precisão os valores para óleo de alta viscosidade.
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Figura 22: Cross-plot - Viscosidade do óleo saturado.

Os desvios consideráveis encontrados na avaliação apresentada na Tabela 9 bem

como a tendência de amostras de alta densidade em apresentar desvios mais sig-

nificativos para as correlações de estimativa da viscosidade pode ser explicado por

Mc Cain et al. (2011). Os autores sugerem que a qualidade dos dados experimentais

pode explicar os desvios. A maioria desses dados foram medidos usando o viscosíme-

tro de esfera rolante (rolling-ball viscometer). Este dispositivo é simples, fácil de usar e

o procedimento é de baixo custo. No entanto, para que os resultados sejam precisos

com o uso desse instrumento, é necessário que os fluidos testados sejam fluidos new-

tonianos. Hidrocarbonetos com alta densidade e consequentemente alta viscosidade,

possuem componentes, como resinas e asfaltenos, que levam o hidrocarboneto a ter

comportamento não-newtoniano.

Com o auxílio das funções principais “DeadOilViscosity ”, “SatOilViscosity” e “Un-

derSatOilViscosity ” o gráfico da viscosidade em função da pressão apresentado na

Figura 23 foi gerado. O comportamento visualizado no gráfico está coerente com a

revisão descrita na subsecção 2.2.2.5 e similar à Figura 8.
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Figura 23: Gráfico da viscosidade do óleo em função da pressão para uma amostra.

4.2 Correlações para Gás

4.2.1 Propriedades Pseudocríticas

4.2.1.1 Gases sem a presença de contaminantes

Foram implementadas 3 correlações para a estimativa da pressão e temperatura

pseudocríticas para o gás sem a presença de contaminantes. As correlações são

apresentadas em função da densidade do gás e do tipo de reservatório de gás, se

seco ou condensado.

Em geral, são indicadas as correlações propostas por Standing (1947), expres-

são matemática para a carta de Standing e Katz, e a correlação proposta por Sutton

(2005). Para os casos de gases de alta densidade (γg� 0.75), e caso se conheça

a fração molar dos hidrocarbonetos na mistura, é indicada a correlação proposta por

Sutton (1985)(SUTTON, 1985).

Não foi possível realizar uma avaliação estatística para essa particularidade visto

que o pequeno banco de dados utilizado para estimativa dessa propriedade, apresen-

tado na Tabela 12, não dispõe de amostras sem a presença de contaminantes.



60

Tabela 12: Descrição estatística das amostras utilizadas para avaliação das correla-

ções para a estimativa das propriedades pseudocríticas do gás.

Amostra

1 2 3 4

Pressão pseudocrítica [psia] 705 630.44 761.52 730.30

Temperatura pseudocrítica [R] 375 368.64 397.86 380.39

Densidade do gás 0.702 0.700 0.805 0699

Fração molar (N2) 0 0 0.5 0

Fração molar (CO2) 0.153 0.050 0.100 0.016

Fração molar (H2S) 0 0.10 0.20 0.18

4.2.1.2 Gases com a presença de contaminantes

Considerando a presença de contaminantes no gás natural, foram implementadas

3 correlações. As correlações são apresentadas em função da densidade do gás, do

tipo de reservatório de gás e da fração molar dos gases N2, CO2 e H2S na mistura.

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 13. A coluna “Ppc” apresenta o

erro obtido na estimativa da pressão pseudocrítica e “Tpc” o erro obtido na estimativa

da temperatura pseudocrítica.

Tabela 13: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa das propri-

edades pseudocríticas do gás.

Correlação Fonte Ppc Tpc

Carr et al. (1954) (CARR et al., 1954)(SUTTON, 2005) 8.3 10.7

Piper et al. (1991) (PIPER et al., 1993)(SUTTON, 2005) 45.1 24.2

Wichert e Aziz (1972) (SUTTON, 2005) 6.7 8.3

A correlação proposta por Wichert e Aziz (1972) obteve os melhores resultados.

Mc Cain et al. (2011) sugerem Piper et al. (1991) apresentando erros de no máximo

2.9% para mistura de gases com no mínimo 5% de gases contaminantes.

As funções sugeridas neste trabalho foram implementadas na função “PseudoCri-

ticalProperties”. A Figura 24 apresenta o comportamento das propriedades pseudo-
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críticas em função da densidade do gás.
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Figura 24: Gráfico da estimativa das propriedades pseudocriticas por Sutton (2005).

Por fim, uma função para a estimativa das propriedades críticas de componen-

tes puros e misturas indefinidas de hidrocarbonetos foi implementada. A correlação

proposta por Riazi e Daubert (1987) estima a temperatura de ebulição, temperatura,

pressão e volume críticos do hidrocarboneto através da densidade e massa molecular

da substância.

4.2.2 Fator de Compressibilidade

Para a estimativa do fator de compressibilidade foram implementadas 8 correla-

ções disponíveis na literatura. Todas as correlações existentes para a estimativa dessa

propriedade são apresentadas em função das propriedades pseudorreduzidas da mis-

tura.

Foram utilizadas para a avaliação 28 amostras obtidas de El-Sharkawy (2004). As

amostras compreendem gases de alta densidade (“rich condensate”), baixa densidade

(“very light gas”), alto teor de H2S (“highly sour condensate”) e alto teor de CO2 (“CO2

rich gas” ). No arquivo “Dados PVT Z” tem-se a descrição de todas as amostras uti-
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lizadas nesse trabalho. A Tabela 14 apresenta um resumo dos dados utilizados para

os testes. As propriedades pseudocríticas, utilizadas para estimar as propriedades

pseudorreduzidas foram estimadas pela correlação de Wichert e Aziz (1972).

Tabela 14: Descrição estatística dos dados utilizados para avaliação das correlações

para a estimativa do fator de compressibilidade.

Mínimo Média Mediana Máximo

Z 0.819 0.902 0.9285 1.212

Densidade do gás 0.612 1.030 0.998 1.554

Fração molar (N2) 0.003 0.025 0.027 0.048

Fração molar (CO2) 0.003 0.188 0.043 0.672

Fração molar (H2S) 0 0.071 0.0015 0.318

Pressão [psia] 700 2721 2600 6010

Temperatura [R] 668.67 707.42 694.17 772.67

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores de

referência medidos são apresentados na Tabela 15. Os valores de referência foram

divididos em função do tipo de gás. As colunas “RC”, “VL”, “HS” e “CO” apresentam

respectivamente o erro obtido para as amostras de reservatórios de gás condensado,

gás de baixa densidade, gás com alto teor de H2S e gás com alto teor de CO2. Na

coluna HP tem-se o erro obtido na estimativa do fator de compressibilidade para re-

servatórios com pressão acima de 4000 psia.

Tabela 15: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa do fator de

compressibilidade do gás.

Correlação Fonte % RC VL HS CO HP

Al-Anazi e Al-Quraishi (AL-ANAZI; ALQURAISHI, 2010) 2.5 2.2 2.3 13.5 3.0 2.6

Brill e Beggs (MUONAGOR et al., 2016) 2.9 3.2 3.2 16.9 5.4 5.8

Dranchuk et al. (DRANCHUK et al., 1975) 5.6 5.3 2.0 19.1 19.0 15.7

Dranchuk e Abu-Kassem (DRANCHUK; ABU-KASSEM, 1975) 2.6 2.4 2.3 16.9 6.2 4.8

Hall e Yarborough (MUONAGOR et al., 2016) 1.1 0.9 1.7 15.5 2.3 0.7

Londono et al. (LONDONO et al., 2002) 6.8 6.6 6.9 9.4 5.7 8.8

Mahmoud (MAHMOUD, 2013) 5.6 4.3 4.3 19.7 12.8 10.6

Muonagor et al. (MUONAGOR et al., 2016) 7.1 6.9 5.4 32.0 9.4 8.8
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A correlação proposta por Hall e Yarborough (1973) obteve os melhores resulta-

dos quando testadas com todas as amostras e para todos os tipos de gases, exceto

para gases com alto teor de H2S, onde Londono et al. (2002) apresentou melhores

resultados. Hall e Yarborough (1973) também obteve melhores resultados quando

consideradas amostras com pressão acima de 4000 psia. Mc Cain et al. (2011) su-

gerem a correlação proposta por Dranchuk e Abu-Khassem (1975) para os gases em

geral e para gases sob alta pressão e temperatura. As correlações destacadas foram

implementadas na função principal “Compressibility Factor”.

A Figura 25 apresenta o gráfico do fator de compressibilidade em função das pro-

priedades pseudocríticas estimado por Dranchuk e Abu-Khassem (1975), similar à

Figura 1 do capítulo 2.
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Figura 25: Gráfico do fator de compressibilidade em função das propriedades pseudo-

críticas estimado por Dranchuk e Abu-Khassem.

Alguns autores utilizaram no desenvolvimento de suas correlações o método itera-

tivo de Newton-Raphson para estimar a massa específica reduzida como passo para

o cálculo do fator de compressibilidade. Dentre as correlações que não utilizam o mé-

todo iterativo, a correlação proposta por Al-Anazi e Al-Quraishi (2010) obteve melhores

resultados. É importante destacar que o tempo de processamento dessas correlações

é consideravelmente menor do que as que utilizam o método iterativo e não estão su-

jeitas à não convergência do método.

Mc Cain et al. (2011) destacam que ambas correlações, Hall e Yarborough (1973)
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e Dranchuk e Abu-Khassem (1975) apresentaram valores similares de erros. No en-

tanto, no procedimento iterativo, diferente de Dranchuk e Abu-Khassem (1975), Hall e

Yarborough (1973) não convergiu em cerca de 0.5% das estimativas. Neste trabalho,

Hall e Yarborough (1973) não convergiu em cerca de 0.05% das estimativas e este

problema pode ser visualizado na Figura 26. A maioria das correlações para a estima-

tiva do fator de compressibilidade possui intervalos de aplicação. A correlação de Hall

e Yarborough (1973) apresenta as descontinuidades justamente no limite de aplicação

recomendado pelos autores.
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Figura 26: Gráfico do fator de compressibilidade em função das propriedades pseudo-

críticas estimado por Hall e Yaborough (1973).

Com o auxílio das correlações foram resolvidos dois exercícios do exemplo 7.1 do

livro Engenharia de Reservatórios de Petróleo de Rosa et al. (2006). Os exercícios

tratam sobre o balanço de materiais para reservatórios de gás.

A Figura 27 apresenta o gráfico para a resolução da EBM para reservatório de

gás seco. Nesse exemplo admite-se que não há influxo nem produção de água e a

variação do volume poroso devido à compressibilidade da formação e da água conata

são desprezíveis, e pede-se o volume de gás inicial do reservatório. Os valores do fator

de compressibilidade utilizados nesse exemplo foram estimados através de correlação.

O gráfico representa bem o exemplo, com desvio de 8% dos valores considerados

experimentais. A reta perpendicular ao eixo horizontal indica o valor da produção
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acumulada caso a pressão de abandono fosse de 100 psia.
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Figura 27: Gráfico do balanço de materiais para reservatório de gás seco.

A Figura 28 apresenta o gráfico para a resolução da EBM para reservatório de gás

anormalmente pressurizado. Nesse exemplo, são considerados a variação do volume

poroso e da água conata e, assim como no primeiro exercício, pede-se o volume

de gás inicial do reservatório. Os valores de Z e a variação da compressibilidade

da água conata utilizados nesse exemplo foram estimados através de correlações.

O gráfico representa bem o exemplo, com desvio de 2% dos valores considerados

experimentais.
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Figura 28: Gráfico do balanço de materiais para reservatório de gás anormalmente

pressurizado.

As correlações foram aplicadas ainda em um exemplo de cálculo da razão de so-

lubilidade e do fator volume formação do óleo e do gás para um reservatório hipotético

com as características descritas no algoritmo 4.1. O resultado da simulação é apre-

sentado na tabela 16.

Tabela 16: Estimativa das propriedades do óleo e do gás para reservatório hipotético.

Pressão [psia] Rs [SCF/STB] Bo [bbl/STB] Bg [ft³/SCF]

3000 1.1976

2500 1.2025

2100 262.9 1.2069 0.0089

1750 211.7 1.1846 0.0107

1350 155.6 1.1602 0.0140

1000 109.3 1.1400 0.0190

750 78.0 1.1264 0.0256

600 60.2 1.1186 0.0322

400 37.9 1.1089 0.0486

200 17.6 1.1001 0.0981
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Algoritmo 4.1 Código do cálculo da razão de solubilidade e fator volume formação do

gás e do óleo para um reservatório hipotético.
%*******************************************************************************************************

% Script: Cálculo das propriedades dos fluidos para um reservatório de gás em solução hipotético.

%************************** Dados de Entrada **************************************************************

% Dados do reservatório

P = [3000,2500,2100,1750,1350,1000,750,600,400,200]; % Pressão no reservatório [psia]

Pb = 2100; % Pressão de bolha [psia]

T = 700; % Temperatura do Reservatório[žR]

Gammag = 0.55; % Densidade do gás

API = 30; % Densidade do óleo

TIPO = ’Dry’; % reservatório de gás seco;

CONT = ’No’; % sem a presença de contaminantes;

%

% Calculando as propriedades...

% Razão de solubilidade

Rs = zeros(1,length(P));

for i=3:length(P)

Rs(i)= SGORatio(API, Gammag, P(i), T);

end

% Fator Volume Formação do Óleo

Bo = zeros(1,length(P));

Bob = OFVFactor(API, Gammag, Rs(3), T); % Bo no ponto de bolha

for i=1:length(P);

if P(i)>Pb

Bo(i)= Bosub_Petrosky_Farshad(API, Bob, Gammag, P(i), Pb, Rs(3), T);

else

Bo(i)= OFVFactor(API, Gammag, Rs(i), T); end end

% Propriedades Pseudorreduzidas

pc = PseudoCriticalProperties(Gammag, TIPO, CONT);

Ppc = pc(1,1); % pressão pseudocrítica

Tpc = pc(1,2); % temperatura pseudocrítica

Ppr = zeros(1,length(P));

for i=1:length(P)

Ppr(i) = P(i)/Ppc; % pressão pseudorreduzida

end

Tpr = T/Tpc; %temperatura pseudorreduzida

% Fator de Compressibilidade

Z = zeros(1,length(P));

for i=1:length(P)

Z(i)= CompressibilityFactor(Ppr(i), Tpr);

end

Bg = zeros(1,length(P));

% Fator Volume Formação do Gás

for i=3:length(P)

Bg(i)= GFVFactor(P(i), T, Z(i));

end
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4.2.3 Viscosidade

Foram implementadas 10 correlações para a estimativa da viscosidade do gás. As

correlações implementadas foram apresentadas em função de diversos parâmetros,

como apresentado na coluna “Parâmetros” da Tabela 17. Não há um conjunto de

parâmetros que seja consenso entre os pesquisadores que melhor possa ser utilizado

para estimar essa propriedade.

Foram utilizadas para a avaliação 6 amostras obtidas de Ohirhuan e Abu (2008).

No arquivo “Dados PVT Mug” tem-se a descrição de todas as amostras utilizadas

nesse trabalho.

As correlações implementadas e seus respectivos erros em relação aos valores

de referência medidos são apresentados na Tabela 17.

Tabela 17: Erro médio relativo absoluto para as correlações de estimativa da viscosi-

dade do gás.

Correlação Fonte Parâmetros %

Carr et al. (CARR et al., 1954) γg-Ppr-T-Tpr 13.7

Dann e Stiel (AL-NASSER; AL-MARHOUN, 2012) γg-Ma-Ppr-Tpr-Z 27.2

Dempsey e Standing (AL-NASSER; AL-MARHOUN, 2012) γg-Ppr-T-Tpr-YCO2-YN2-YH2S 13.7

El-Sharkawy (ELSHARKAWY, 2004) γg-Ma-ρg-T-YCO2-YC7-YH2S 14.0

Lee et al. (LEE et al., 1966) Ma-ρg-T- 12.5

Londono et al. (LONDONO et al., 2002) Ma-ρg-T- 58.2

Lucas (SUTTON, 2005) γg-Ma-Ppr-Tpr 12.7

Ohirhian e Abu (OHIRHIAN; ABU, 2008) P - T - Z 14.4

Sutton (SUTTON, 2005) γg-Ma-ρg-T-Tpr 12.2

A correlação proposta por Sutton (2005) obteve os melhores resultados. Entre as

correlações que foram desenvolvidas considerando a presença de contaminantes, a

correlação proposta por Dempsey e Standing (1969) obteve os melhores resultados.

Mc Cain et al. (2011) sugerem a correlação proposta por Lee, Gonzalez e Eakin

(1966). As funções foram implementadas na função principal “GasCompressibility”.
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4.3 Correlações para Água de Formação

Foi implementada uma corelação para cada propriedade estimada para água de

formação. Todas as correlações foram desenvolvidas por Mc Cain Jr. (1991) e as

propriedades estimadas foram: o fator volume formação, a compressibilidade em re-

servatórios saturados e subsaturados, a viscosidade e a massa específica.

Todas as propriedades podem ser estimadas a partir da pressão de interesse,

pressão no ponto de bolha, temperatura do reservatório e salinidade da água.
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5 Conclusões

Apresenta-se neste capítulo as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

5.1 Conclusões

A partir de uma extensa pesquisa bibliográfica, uma biblioteca de correlações PVT

para a estimativa das propriedades físicas do gás, óleo e água foi construída.

As correlações foram implementadas em Matlab e avaliadas estatisticamente com

dados disponíveis. Através dos resultados, é possível inferir a qualidade e aplicabi-

lidade de determinada correlação. No entanto, a avaliação não deve ser conclusiva

visto que as correlações são altamente correspondentes às características dos dados

utilizados em seus desenvolvimentos.

A tabela 18 apresenta as propriedades estimadas e as correlações que apresen-

taram melhor performace neste trabalho.

Tabela 18: Correlações de melhor performace neste trabalho.
Prorpriedade Correlação

Pressão de Bolha Standing (1947)

Razão de Solubilidade Standing (1947)

Fator Volume Formação do Óleo Al-Shammasi (2001)

Compressibilidade do Óleo Petrosky e Farshad (1993)

Viscosidade - Óleo “Morto” Egbogah e Ng (1990)

Viscosidade - Óleo Saturado Dindoruk e Christman (2004)

Viscosidade - Óleo Subsaturado Khan et al. (1987)

Propriedades Pseudocríticas Wichertz e Aziz (1972)

Fator de Compressibilidade Hall e Yarborough (1973)

Viscosidade do Gás Sutton (2005)
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Existem na literatura correlações propostas para diversos reservatórios com carac-

terísticas diferentes. A localidade para qual a correlação foi proposta e as característi-

cas do hidrocarboneto devem ser consideradas na aplicabilidade de uma correlação.

Ao passo que as correlações foram implementadas, um banco de dados de análi-

ses PVT, usado nos testes, foi elaborado a partir de dados disponíveis na literatura. O

banco de análises PVT possui dados experimentais de diversas classes de hidrocar-

bonetos de diferentes regiões.

As correlações foram aplicadas em exemplos práticos da engenharia de reserva-

tório.

Todas as correlações, scripts, planilhas de dados experimentais e publicações uti-

lizadas nesse trabalho estão disponíveis junto à monografia e na biblioteca do LENEP-

UENF. Tem-se um conjunto de correlações de uso prático e bem catalogadas prontas

para serem utilizadas.
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5.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros

Baseado nos resultados obtidos, sugiro as seguintes análises em trabalhos futu-

ros:

• A pesquisa feita neste trabalho não encontrou publicações que tratassem do

desenvolvimento de correlações para a estimativa das propriedades físicas de

hidrocarbonetos de reservatórios do Brasil. Todas as grandes regiões de produ-

ção no mundo possuem publicações que abordam o desenvolvimento de corre-

lações para os hidrocarbonetos de seus reservatórios e elas estão disponíveis

nos meios de pesquisa. Grande parte das publicações sobre esse tema partem

da avaliação dos trabalhos disponíveis para a escolha das correlações que serão

utilizadas como modelo para o desenvolvimento das novas correlações. Neste

caso, este trabalho possui uma biblioteca de correlações e um banco de dados

experimentais que podem colaborar com esse propósito.

• Construção de uma interface gráfica que torne o uso das correlações ainda mais

prático.

• Este trabalho apresenta poucas correlações para a água. Há algumas publica-

ções na literatura que tratam sobre o tema e não foram avaliadas, e portanto,

mais correlações podem ser implementadas.
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APÊNDICE A -- Banco de Dados PVT

Na tabela 19, apresenta-se todas as publicações que contribuíram para a formação

do banco de dados utilizado neste trabalho, com a procedência das amostras, número

de amostras e propriedades mensuradas.

Tabela 19: Publicações utilizadas no trabalho para composição do banco de dados

PVT

Publicação Local no Propriedades

(ABDUL-MAJEED; SALMAN, 1988a) N/A 253 API-Pb-Rs-P-T-µod-µob-µosub

(ABDUL-MAJEED; SALMAN, 1988b) N/A 420 Rs-T-API-γg-Bo

(ABDUL-MAJEED; SALMAN, 1988b) N/A 385 P-T-API-γg-Rs

(AL-MARHOUN, 1988) Oriente Médio 160 API-P-T-Pb-Rs-Bob-γg

(DOKLA; OSMAN, 1992) EAU 601 Pb-Bob-Rsi-γg-γo-T

(GLASO, 1980) Mar do Norte 41 Pb-Bob-Rsi-γg-API-T

(GOMES, 2008) N/A 57 Rs-API-T-γg-Pb-Tsp-Psp-γgsp

(DE-GHETTO et al., 1995) N/A 43 API-T-P-Rs-Pb-µod-µob-µosub

(DE-GHETTO et al., 1994) Vários* 195 API-T-Tsp-P-Psp-Rs-γg-γgsp-Pb-Bo-µod-µosat-µosub-co

(ELSHARKAWY, 2004) N/A 28 T-P-Z-ρg-YHC-Ycontaminantes

(GHARBI; ELSHARKAWY, 1999) N/A 22 Rs-γg-API-T-Pb-Bob

(ISEHUNWA et al., 2006) Delta do Niger 18 Pb-T-Rs-API-µob-P-µosat-µosub

(OHIRHIAN; ABU, 2008) Delta do Niger 13 P-Bo-Rs-ρo-Bg-Z-µg-γg-T

(OSTERMANN et al., 1983) Alasca 8 API-Tsp-Psp-Rs-γg-γgsp-T-Pb-Bob-µod-µob

(OMAR; TODD, 1993) Malásia 93 Pb-Bob-Rs-γg-API-T-µob

(SILVA, 2013) N/A 4 γg-Ycontaminantes

(ROSA et al., 2006) N/A 5 P-T-Z-Bg

(AHMED, 2010) N/A 6 API-T-Tsp-Psp-Rs-γg-Pb-Bo-µod-µosat-µosub-co-ρo

(VISWANATHAN, 2007) N/A 182 P-T-µg-ρg

(WU; ROSENEGGER, 2000) N/A 8 API-T-Tsp-P-Psp-Rs-γg-Pb-Bo-µod-µosat-µosub-co

*Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar do Norte e África
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