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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro do Petróleo. 
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Resumo 

Reservatórios pouco consolidados são mais suscetíveis à produção de areia, cuja 

presença leva a uma maior queda de pressão ao longo da extensão do poço, o que reflete 

em um maior drawdown de pressão do reservatório para o poço. Isso leva a problemas 

de perda de produtividade e de garantia de escoamento. Nesse sentido, surgem as 

técnicas de Sand Management, que visam a lidar com a presença da areia no interior do 

tubo de produção, em vez de eliminá-la, como pregam os princípios de Sand Control. 

Correlações existentes na literatura são desenvolvidas e calculadas analiticamente no 

software Wolfram Mathematica. Por meio de um algoritmo de otimização, será 

calculado ainda o gradiente de pressão mínimo e a vazão ótima de produção para 

diversos cenários de produção. É feito um estudo paramétrico de sensibilidade para 

investigar os efeitos das diversas variáveis envolvidas no cálculo da perda de carga e na 

velocidade ótima de transporte levando em consideração um intervalo de dados usados 

na prática. Por fim, será feito um estudo de caso fictício em que será empregada a 

técnica descrita nesse trabalho e que irá mostrar que, se ela for aplicada eficientemente, 

a queda de pressão decorrente da presença da areia se reduzirá a valores mínimos.  
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Ótima, Sand Management Technologies (SMT), Escoamento Trifásico 
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Abstract 

Poor consolidated reservoirs are more susceptible to sand production, tending to 

increase the pressure drop along the well length, which reflects in a higher drawdown 

pressure from the reservoir to the wellbore. It leads to problems concerning loss of 

productivity and flow assurance issues.  In this scenario Sand Management 

Technologies arise, aiming to deal with the presence of sand inside of the tubing, rather 

than eliminate it, as they preach the principles of Sand Control. Through analytical 

equations developed in Wolfram Mathematica software, we calculated the minimum 

pressure gradient and the optimal oil rate for various production situations. A parametric 

sensitivity study is also done to investigate the effects of different variables involved in 

the calculation of the pressure gradient and the optimal speed of transport taking into 

account a wide range of data used in practice. Finally, a fictional case study where the 

techniques described in this work are employed will show that if it is applied 

effectively, the loss of productivity due to the presence of sand will reduce to the 

minimum values. 
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1 Introdução 

 

A grande maioria dos novos campos descobertos (cerca de 70% das reservas mundiais) 

com altos fatores de recuperação está localizada em regiões areníticas pouco 

consolidadas. Consequentemente, muitos destes são suscetíveis à produção de areia 

(NOURI et al., 2003a,b). No Brasil, várias das principais bacias produtoras em 

atividade, como as Bacias de Campos e do Espírito Santo, são constituídas de 

reservatórios areníticos pouco consolidados (CALDERON, 2010). Então, torna-se 

fundamental para nós estudarmos e estarmos atualizados com os meios de combate à 

produção de areia.   

 

As Figuras 1 e 2 mostram o mapa dos campos de reservatórios areníticos pouco 

consolidados nas Bacias de Campos e do Espírito Santo, respectivamente: 

 

 

Figura 1 Mapa de Reservatórios Pouco Consolidados na Bacia de Campos                                                        

Fonte: http://www.spe.org/dl/docs/2010/AgostinhoCalderon. Acessado em 13 de março de 2014. 
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Figura 2 Mapa de Reservatórios Pouco Consolidados na Bacia do Espírito Santo                                          

Fonte: http://www.spe.org/dl/docs/2010/AgostinhoCalderon. Acessado em 13 de março de 2014. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

A produção de areia causa à indústria petrolífera sérios custos econômicos e transtornos. 

Ela pode levar à erosão dos equipamentos de fundo e de superfície, proporcionando 

severos problemas de segurança, incluindo perda de controle de poço, blowouts, 

incêndios e interrupção da produção (TIPPIE and KOHLHASS, 1973). Ainda, esse 

fenômeno leva à restrição da quantidade de óleo extraído do reservatório, sendo 

necessária a construção de um maior número de poços para alcançar a recuperação de 

hidrocarbonetos desejada, aumentando ainda mais o custo da operação (MORICCA et 

al., 1994). A areia também pode se depositar no fundo das tubulações causando 

entupimento, por reduzir a área transversal aberta ao fluxo. 

 

Todavia, de todos os contratempos causados pela presença da areia, o que merece maior 

destaque e que é o tema central desse trabalho está relacionado ao aumento do gradiente 
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de pressão ao longo do tubo de produção. Em certos casos, como aqueles envolvendo 

altas taxas de produção de óleo leve ou fluxo de óleos crus muito viscosos, a queda de 

pressão ao longo do poço pode ser excessivamente grande simplesmente devido à parte 

líquida e gasosa (ARCHER, 2003). Contudo, em reservatórios que produzem areia, é 

sabido que a presença de uma parte sólida num escoamento acompanhado de um líquido 

e de um gás acarreta num aumento da perda de carga ainda maior (ALMEDEIJ and 

ALGHARAIB, 2005).   

 

Nesse sentido, a implantação de tecnologias de completação inteligente para o 

Gerenciamento da areia (Sand Management Technology, SMT) vem sendo cada vez 

mais estudada para reduzir a queda de produtividade decorrente da influência da areia, 

sendo uma alternativa aos meios clássicos de controle de areia (Sand Control), que 

causam uma maior queda de pressão e maiores custos de implantação e operação 

(DUSSEAULT et al., 2001), como discutiremos mais adiante.  

 

Além disso, vem sendo dada uma preferência cada vez maior à perfuração de poços 

horizontais e direcionais pelo fato de eles controlarem melhor a formação do cone de 

água em colunas de óleo mais finas, por aumentarem a eficiência da injeção de água, a 

recuperação e a produtividade em regiões menos espessas do reservatório, além de 

reduzirem os custos de capital se comparados às técnicas mais convencionais de 

desenvolvimento dos campos (O. BELLO, 2010). Como veremos pelas figuras a seguir, 

seu uso já é bastante difundido aqui no Brasil. 

 

A Figura 1 representa a proporção do número de poços direcionais e horizontais em 

relação ao total 
1
de poços perfurados até o ano de 2012 no Brasil: 

 

                                                             
1
 Nesse total, estão representados poços verticais e multilaterais, por exemplo. 
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Figura 3 Proporção de Poços Direcionais/Horizontais no Brasil em Relação ao Total de Poços até 2012. 

Elaborado pelo autor baseado em dados do BDEP- Banco de Dados de Exploração e Produção-2012.  

 

Já a Figura 2 mostra a proporção dos poços direcionais e verticais em relação ao total de 

poços por bacia, no Brasil, até 2012: 

 

 

Figura 4 Proporção de Poços Direcionais/Horizontais no Brasil, por Bacia, até 2012. Elaborado pelo 

autor baseado em dados do BDEP- Banco de Dados de Exploração e Produção -2012.  
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Em virtude desse recente aumento de contato com os reservatórios produtores de areia, 

modelar o regime trifásico gás-óleo-areia em poços horizontais torna-se um grande 

desafio para a indústria do petróleo, principalmente em nível nacional. Um efeito da 

queda adicional de pressão pela presença da areia está na performance do reservatório: 

esse acréscimo de perda de energia ao longo do poço se traduz num aumento do 

drawdown de pressão do reservatório para o interior da tubulação, levando a uma queda 

do índice de produtividade do poço. Um melhor entendimento das características 

hidrodinâmicas nesses regimes que incluem a areia produzida permitirá um maior 

controle no que diz respeito ao design e à ótima taxa de produção, minimizando o 

gradiente de pressão (O.BELLO, 2010).  

 

Desse modo, serão concebidas diretrizes nesse estudo que mostram como lidar com a 

presença da areia, através do mecanismo de controle da vazão de produção de óleo. 

Permite-se assim obter a menor perda de carga possível em poços que produzam esse 

tipo de sedimentos, dando uma maior notoriedade às técnicas de Sand Management 

(SMT), promovendo uma maior redução de custos e significativa melhoria na 

produtividade e recuperação de campos convencionais e não-convencionais pouco 

consolidados e com baixa pressão da formação.  

 

1.1 Motivação  

Sabendo que grande parte dos reservatórios atuais no Brasil está em regiões que 

produzam areia, torna-se imprescindível estudar técnicas alternativas que visem à 

otimização dos lucros relacionados à produção de óleo em tais reservatórios e à 

mitigação dos efeitos adversos no que diz respeito à performance do escoamento 

causados pela presença da mesma.  

 

Quase nenhuma referência de pesquisa sobre a técnica proposta nesse trabalho foi 

encontrada na literatura traduzida para o Português. Desse modo, uma das motivações 

principais na elaboração do mesmo foi dar mais evidência a essa técnica, de forma que 
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estudos mais aprofundados num futuro próximo venham a aprofundá-la e desenvolvê-la, 

tendo em vista a necessidade que o tema impõe, especialmente no Brasil. 

 

 

1.2 Objetivo 

O objetivo principal do trabalho é quantificar o gradiente trifásico gás-óleo-areia em 

dutos horizontais e, a partir de um código implementado no software Wolfram 

Mathematica, avaliaremos o gradiente mínimo de pressão e sua respectiva taxa ótima de 

produção, responsável por minimizar esse gradiente. Paralelamente, será feita uma 

análise de sensibilidade para se investigar o efeito de cada variável envolvida no 

cômputo do gradiente trifásico. 

 

1.3 Metodologia 

A partir de um modelo integrado de solução, serão calculadas as quedas de pressão ao 

longo de um duto no regime trifásico óleo-gás-areia, considerando-se separadamente as 

fases óleo, óleo-areia e óleo-gás. Uma vez computadas por meio de correlações 

existentes na literatura, essas perdas de carga serão sobrepostas na equação principal de 

integração e obteremos, analiticamente, a partir do modelo matemático, o gradiente de 

pressão total da mistura trifásica. 

O modelo aqui proposto se baseou numa ampliação para o regime trifásico gás-óleo-

areia do modelo empírico de ALMEDEIJ e ALGHARAIB (2005) que se limitou a 

calcular o gradiente das fases óleo-areia. Iremos acoplar esse resultado ao modelo de 

O.BELLO (2010), trocando apenas a parcela do gradiente bifásico óleo-areia. 

Obtivemos assim um novo modelo trifásico. No fim, uma tentativa de validação foi 

efetuada comparando-se os resultados obtidos com um modelo similar (SCOTT e RAO, 

1971) encontrado na literatura.  

Além disso, foi implementado no software Wolfram Mathematica um programa que 

fornece como saída o gradiente total mínimo e sua respectiva vazão ótima de produção 

de óleo, para diferentes dados de entrada, de modo que foi possível simular diversos 

cenários de produção. 
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Em seguida, uma análise de sensibilidade foi feita para que pudéssemos avaliar o 

impacto dos diversos parâmetros atuantes na queda de pressão global. Para isso, 

recorremos ao programa implementado no Mathematica que incorporou todas as 

correlações do trabalho, e exportamos os resultados para o Excel, criando gráficos por 

meio dos quais fomos capazes de melhor analisar a influência das variáveis envolvidas. 

Por fim, um estudo de caso fictício bem simples com dados comuns de campo foi 

executado para que fôssemos capazes de avaliar os benefícios de que o método desse 

trabalho trata, levando a uma menor queda de produtividade decorrente da produção da 

areia e, consequentemente, maiores ganhos econômicos.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho seguiu a seguinte estrutura: 

 

No capítulo 1, apresentamos brevemente uma introdução aos problemas e os crescentes 

desafios causados pela produção de areia em poços de petróleo, os objetivos, a 

metodologia e a motivação que levaram à elaboração desse estudo. 

 

No capítulo 2, são expostos as principais causas e problemas da produção de areia e as 

diferenças entre os mecanismos de combate a esse problema.  

 

No capítulo 3, explicaremos algumas definições utilizadas nesse trabalho, assim como 

faremos uma análise dos tipos de regime de escoamento presentes num duto horizontal 

com a presença de areia, que compõem o modelo físico do trabalho. 

 

No capítulo 4, são apresentadas todas as correlações para o desenvolvimento do modelo 

matemático que utilizamos para gerar todos os gráficos e o código no software Wolfram 

Mathematica, assim com é fornecida a revisão bibliográfica sobre o tema. 

 

No capítulo 5, são apresentados os resultados, a análise paramétrica e um estudo de 

caso, todos efetuados com auxílio do Excel e do Mathematica. 
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No capítulo 6, são expostas as conclusões do trabalho e sugestões de temas futuros de 

pesquisa.
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2 Produção de Areia: Causas, Efeitos e 

Formas de Combate 
 

Em formações pouco consolidadas, a produção dos fluidos da formação vai estar 

provavelmente associada à produção de areia da formação. Em certos casos, quando há pouca 

produção de areia, quase nenhum efeito adverso ocorrerá. Contudo, na maioria vezes, a 

presença de partículas sólidas nas linhas de produção leva à redução da produtividade e à 

necessidade constante de intervenção no poço e nos equipamentos de superfície.  Nesse 

sentido, são necessárias providências para mitigar ou evitar a produção desses sedimentos 

(OTT and WOODS, 2001).  

 

Nesse capítulo, veremos quais as principais causas da produção da areia, suas consequências 

e os dois mecanismos de combate e as diferenças entre eles: o Controle de Areia (Sand 

Control) e o Gerenciamento da Produção de Areia (Sand Management). 

 

2.1 Causas da Produção de Areia 

 

O material sólido que é produzido por um poço pode consistir de partículas finas da formação 

ou de sólidos carreados pelo óleo. A produção das partículas mais finas não pode ser 

prevenida e, além disso, é até benévola, pois elas podem atuar bloqueando o gravel pack ou a 

formação na região aonde a areia poderia invadir o poço. O fator preponderante para se 

avaliar a permissão da produção de areia é se a produção das partículas carregadas pode ser 

mantida a níveis abaixo dos aceitáveis (OTT and WOODS, 2001). Veremos a seguir os 

fatores que influenciam a tendência de um poço a produzir areia: 
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a. Grau de Consolidação da Formação 

 

A habilidade em se manter os canhoneados abertos está intimamente atrelada à cimentação 

dos grãos de areia ao redor desses canais. A cimentação dos arenitos é tipicamente um 

processo geológico secundário e, como regra geral, sedimentos mais antigos tendem a ser 

mais consolidados que os mais novos. Isso indica que a produção de areia é normalmente 

problemática quando se produz de formações mais jovens, que apresentam pouco material na 

matriz (cimento), que mantêm os grãos juntos. Essas rochas são denominadas como pouco 

consolidadas ou não-consolidadas.   Nesse caso, baixas forças compressivas atuantes sobre 

elas são capazes de degradar o material de cimentação, levando à produção da areia (OTT 

and WOODS, 2001). 

b. Redução da Pressão de Poros 

 

Sabe-se que a pressão no reservatório sustenta parte do peso das rochas sobrejacentes. 

Conforme o ele vai sendo depletado ao longo de sua vida produtiva, parte dessa sustentação é 

removida. Com a queda progressiva da pressão do reservatório, provoca-se um aumento na 

tensão sobre a formação arenosa e os grãos de areia se libertam da matriz da rocha, sendo 

produzidos junto aos fluidos para o poço (OTT and WOODS, 2001). 

c. Produção de Fluidos 

 

A produção dos fluidos do reservatório cria um diferencial de pressão e forças de arraste, que 

se combinam e podem superar a força de compressão da formação. Isso significa que há uma 

taxa crítica de fluxo abaixo da qual o diferencial de pressão e as forças de arraste não são 

grandes o bastante para exceder a força da formação, causando a produção de areia. A taxa 

crítica de escoamento pode ser identificada se aumentarmos suavemente a vazão de produção 

até que se inicie a produção de areia. Uma técnica utilizada para minimizar a produção de 

areia é restringir a vazão da produção até o nível crítico onde não haja influxo de areia ou que 

o mesmo ocorra a níveis aceitáveis. Contudo, na maioria dos casos, esse fluxo ótimo ocorre 

num nível bem abaixo do aceitável para se produzir um poço (OTT and WOODS, 2001).  
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d. Viscosidade do Fluido do Reservatório 

 

A força de arraste exercida sobre os grãos de areia da formação é criada pelo fluxo do fluido 

do reservatório. Essa força é diretamente proporcional à velocidade de fluxo do fluido e à sua 

viscosidade. Fluidos mais viscosos implicarão maiores forças de arraste sobre as partículas de 

areia do que no caso de líquidos menos viscosos. Por isso, reservatórios de óleos pesados 

tendem a produzir maior quantidade de areia pelo efeito do arraste sobre essas partículas 

(OTT and WOODS, 2001).  

e. Aumento da Taxa de Produção de Água 

 

A produção de areia pode se iniciar ou aumentar conforme a fração de água produzida cresce. 

Isso ocorre primeiramente pelo fato de que, em formações areníticas molháveis pela água, a 

coesão entre os grãos da areia é sustentada pela tensão superficial da água conata que envolve 

cada grão. Desse modo, com a produção desse líquido, a água conata se junta ao fluxo 

produzido, reduzindo as forças de tensão superficial e a coesão entre os grãos de areia na 

matriz da rocha. A outra explicação para a qual a produção de água afeta a produção de areia 

está relacionada aos efeitos de permeabilidade relativa. Com o aumento do watercut, a 

permeabilidade relativa ao óleo decresce o que implica um aumento no diferencial de pressão 

requerido para produzir óleo com a mesma taxa. Esse aumento no diferencial de pressão 

próximo ao poço cria maiores forças cisalhantes sobre os grãos da formação. Esse aumento 

de tensões leva a uma maior instabilidade do arco de areia em volta de cada canhoneado, 

promovendo a produção dos sólidos (OTT and WOODS, 2001). 

2.2 Efeitos da Produção de Areia 

 

Os efeitos da produção de areia são quase sempre prejudiciais à produtividade do poço, sejam 

no curto, sejam no longo prazo. Embora alguns poços permitam o gerenciamento da 

produção de areia, eles são a exceção, não a regra. Na maioria dos casos, tentativas de 

gerenciar severas produções de areia ao longo de toda a vida do poço não é uma alternativa 

muito aconselhável (OTT and WOODS, 2001). As propostas desse estudo partem do 

princípio que o gerenciamento da produção da areia acontece a níveis aceitáveis, sem 
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comprometer o projeto. A seguir, veremos os principais impactos causados pela produção de 

areia: 

 

a) Acumulação nos Equipamentos de Superfície 

 

Se a velocidade de produção é grande o suficiente para carrear as partículas de sedimentos até 

a superfície, estas podem ficar presas nos trocadores de calor, nos separadores e nas linhas de 

produção. Se uma grande quantidade de areia ficar presa nessas áreas, será necessária uma 

intervenção de limpeza para reestabelecer a produção eficiente do poço. Para isso, o poço 

precisa ser fechado, os equipamentos de superfície devem ser abertos e a areia manualmente 

removida. Soma-se ao custo da intervenção, o período em que o poço fica fechado, sem 

produzir (OTT and WOODS, 2001). 

 

b) Acumulação no Fundo do Poço 

 

Se a velocidade do fluxo não é grande o suficiente para carrear a areia até a superfície, esta 

pode começar a sair do estado de suspensão e decantar até o fundo do poço ou do 

revestimento (nesse caso, o intervalo produtor pode estar completamente preenchido por 

areia). Em ambos os casos, a taxa de produção de hidrocarbonetos deve diminuir até que a 

produção da areia seja cessada. Em situações como essas, são necessárias medidas 

emergenciais no sentido de limpar o poço e restaurar a produção (OTT and WOODS, 2001).  

 

c) Erosão do Fundo do Poço e dos Equipamentos de Superfície 

 

Em poços com altas taxas de produção, fluidos que escoam a altas velocidades carreando 

areia podem causar erosão sucessiva nos equipamentos de fundo do poço (DHSV e mandris 

de gás lift, por exemplo) e de superfície levando à manutenção excessiva para substituir os 

equipamentos danificados. Se a erosão é muito severa e acontece por um período prolongado 

de tempo, falhas irreversíveis nos equipamentos podem ocorrer, resultando em problemas 

críticos ambientais e de segurança, incluindo perda de controle de poço, blowouts, incêndios 

e interrupção da produção (OTT and WOODS, 2001).  
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d) Colapso da Formação 

 

Grande quantidade de areia pode ser levada em direção ao poço quando os fluidos são 

produzidos do reservatório. Se essa taxa de produção é grande o suficiente e se prolonga por 

um tempo considerável, forma-se uma região de vazio atrás do revestimento (que antes era 

ocupada pela areia) e que tende a crescer conforme mais grãos vão sendo produzidos. 

Quando essa região de vazio se torna grande o bastante, a camada de folhelho ou arenosa 

sobrejacente pode colapsar em direção a essa zona vazia devido à falta da matriz que antes 

ocupava essa zona e servia como suporte. Quando esse colapso ocorre, os grãos de areia se 

rearranjam criando uma camada de permeabilidade menor do que a existente anteriormente.  

 

Se a areia produzida contiver uma predominância de grãos mais finos, o efeito da redução de 

permeabilidade quando a areia da formação se rearranjar é menos crítico. Por outro lado, o 

colapso de folhelhos é provável a perda completa de produtividade. O colapso da formação é 

particularmente importante no caso de o material da formação preencher total ou 

parcialmente os canhoneados. Isso leva a um aumento significativo da queda de pressão do 

reservatório para o poço nessa região e, consequentemente, a uma perda considerável da 

produtividade para uma dada taxa de produção (OTT and WOODS, 2001). 

 

e) Acréscimo no Gradiente de Pressão ao Longo do Poço 

 

De todos os problemas citados, esse é o objetivo de nosso estudo. Veremos que a presença da 

areia no escoamento causa um acréscimo do gradiente de pressão ao longo do poço. Esse 

acréscimo se reflete no drawdown de pressão do reservatório para o poço e, em última 

análise, acarreta numa perda de produtividade do poço e problemas com a garantia de 

escoamento, devido à maior quantidade de energia requerida para que os hidrocarbonetos 

produzidos cheguem à superfície. 

2.3 Formas de Combate: Sand Management versus Sand Control 

 

Como vimos, deve ser cada vez maior a preocupação do operador com a produção da areia, 

pelo fato de grande parte das reservas mundiais de hidrocarbonetos estarem presente em áreas 

pouco consolidadas. Há três opções nessa situação: equipar o poço com sistemas de exclusão 
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de areia desde o inicio da vida produtiva; fazer recompletações, ou seja, instalar esses 

equipamentos só depois de certo tempo, quando a produção de areia começar; por último, 

gerenciar a produção da areia, trabalhando e lidando com a produção da areia, sem que se 

instalem os sistemas de exclusão da areia. A última opção, Sand Management, aparece como 

uma alternativa menos onerosa em relação à primeira, Sand Control, por permitir que se 

reduza a perda de produtividade, problemas de garantia de escoamento, entupimento do poço 

e dano mecânico, problemas recorrentes nos princípios de controle de areia. Com o intuito de 

se obterem ótimas taxas de produção que minimizem a perda de carga enquanto se mantêm a 

integridade e a segurança dos equipamentos, é preciso conhecimento amplo dos sistemas 

multifásicos de transporte da areia para que o Gerenciamento de Areia seja bem sucedido (O. 

BELLO, 2010). 

 

 A seguir, mostraremos os principais pressupostos dessas duas técnicas. Além disso, 

mostraremos suas principais diferenças, as vantagens e desvantagens atreladas ao uso de cada 

uma e que nenhuma delas está imune aos riscos. 

 

As técnicas clássicas de Sand Control (gravel pack, frac pack, consolidação química, telas 

expansíveis, wire-wrapped screens) se baseiam na filosofia de exclusão da areia, ou seja, 

absolutamente nenhuma areia pode ser tolerada nas facilidades de produção. 

Alternativamente aos meios de se excluir totalmente a produção de areia, surgiu o princípio 

do gerenciamento da produção de areia, isto é, controlar a taxa de produção para minimizar a 

entrada de areia. Desse modo, aprende-se a lidar com a presença da mesma nas linhas de 

produção (OTT and WOODS, 2001). 

 

Como as técnicas convencionais de controle de areia citadas anteriormente afetam fortemente 

a performance global do poço pelo fato de introduzir quedas de pressão adicionais (efeito 

skin) nas redondezas do poço, além de apresentarem um alto custo de instalação e de 

operação, as técnicas de Sand Management (SMT) vêm ganhando um maior destaque na 

indústria do petróleo pelo seu potencial de aumentar o fator de recuperação, eliminar sistemas 

de fundo de poço de exclusão de areia, minimizar problemas de dano à formação e reduzir 

custos de modo geral (O. BELLO, 2010) . 

 



15 

 

Sand Management é um conceito operacional em que as técnicas convencionais de controle 

de areia não são aplicadas, de modo que a produção passa a ser gerenciada, ou seja, 

controlam-se e se monitoram as pressões no poço, vazões de produção e o influxo da areia 

para dentro do poço. O objetivo nesse caso é lidar com a presença nos dutos de produção, 

mas sempre a níveis aceitáveis, seja do ponto de vista econômico ou de segurança. Assume-

se que, irremediavelmente, a areia causará algum tipo de problema e que este deverá ser 

monitorado e minimizado durante toda vida produtiva do poço, de modo que a situação esteja 

sempre sob controle (O. BELLO, 2010). 

 

Os grandes pontos a serem considerados com o uso dessa técnica dizem respeito aos impactos 

da produção de areia e ao transporte inapropriado da mesma, que pode levar à deposição 

dessas partículas sólidas no fundo do poço (sand bed). Essa falta de um conhecimento sólido 

a respeito do mecanismo de transporte multifásico que engloba a areia pode acarretar 

problemas, tais como: erosão, corrosão, redução da área aberta ao fluxo (formação de sand 

bed no fundo de tubos) e fechamento não planejado do poço (O. BELLO, 2010). A figura a 

seguir mostra a presença de um sand bed no interior do duto: 

 

 

Figura 5 Localização de uma Sand Bed no interior de um duto 

 

 

Num passado recente, as técnicas de gerenciamento da produção de areia foram 

implementadas numa grande quantidade de poços em várias localidades mundo afora 

(Canadá e Nigéria, principalmente) e o índice de produtividade desses poços aumentou, com 

as perdas de pressão até a superfície sendo reduzidas. Além disso, os onerosos dispositivos 

para controle de areia são dispensados quando se faz uso dessas técnicas, assim como o fácil 
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acesso a possíveis futuras intervenções está garantido. Contudo, é importante frisar que há 

sempre o risco de a produção de areia superar as estimativas. Por isso, em casos assim, 

haveria a necessidade de se instalar algum tipo de método de controle de areia, encarecendo a 

intervenção no poço (OTT and WOODS, 2001).  

 

Se por um lado, os métodos de Sand Management são menos custosos em relação ao Sand 

Control, por outro, a grande desvantagem em se aplicar tais procedimentos é que o risco de se 

lidar com futuras intervenções mais caras e até a perda do poço é muito maior. Por isso, é 

muito importante o planejamento precoce do poço e da área em questão, estudando-se a 

fundo as características do reservatório (OTT and WOODS, 2001). 

 

Em suma, Sand Control representa soluções de alto custo, mas de baixo risco. Já os 

procedimentos de Sand Management envolvem soluções de baixo custo, mas de alto risco, na 

medida em que não há um aparato de controle de areia para o interior do poço, apesar de esse 

influxo estar sendo monitorado: caso haja algum erro no cálculo da estimativa do influxo de 

areia, como se permite a entrada da mesma para dentro do poço, o risco de intensas erosões 

sempre existe e os resultados podem ser catastróficos, como já vimos anteriormente. 

 

Ao gerenciar o risco, as técnicas de Sand Management requerem uma análise confiável do 

ciclo de vida da areia, iniciando-se com uma previsão das condições da formação favoráveis 

à sua produção para dentro poço até como lidar com ela nas facilidades de produção (uma vez 

no poço, ela será produzida e deve ser devidamente separada na superfície). Toda essa 

filosofia de se lidar com a produção de areia se baseia numa extensa campanha de aquisição 

de dados do campo, numa análise teórica dos modelos que descrevem os processos físicos 

envolvidos, num monitoramento ativo dos dados de produção e em testes de poços para se 

otimizar as taxas de produção (OTT and WOODS, 2001).  

 

A figura a seguir mostra que as técnicas relacionadas tanto ao Sand Control quanto ao Sand 

Management apresentam limitações: 
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Figura 6 Principais problemas relacionados às técnicas de Sand Control e Sand Management 

 

Notamos que, técnicas como o gravel pack podem levar à redução do IP do poço, além de 

apresentar uma complexidade de operação e de intervenções. Do mesmo modo, as telas 

expansíveis causam dano (skin) durante a instalação e apresentam altos custos de instalação e 

de intervenção. Contudo, não são apenas as técnicas de controle de areia que apresentam 

problemas. Procedimentos de Sand Management também seguem a mesma linha de 

raciocínio. O controle da taxa de produção, por exemplo, pode causar erosão das facilidades 

de produção, necessita de monitoramento constante, além de apresentar potencial para a 

perda de produção, caso as estimativas da produção de areia sejam subestimadas. Já o 

canhoneio seletivo reduz a área aberta ao fluxo e é problemático em formações homogêneas. 

 

Tendo analisado as principais diferenças entre as técnicas possíveis, esse estudo se baseia 

num cenário em que há a presença da areia em níveis aceitáveis dentro do poço escoando 

junto aos hidrocarbonetos. Essa situação ocorre ou pelo fato de ter se permitido a presença da 

areia no fluxo (Sand Management) ou por falhas do controle da areia (não foi possível 

impedir sua entrada por completo). Seja qual for a situação, buscaremos mostrar como se 
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pode operar da melhor maneira possível mesmo com a presença desses sedimentos, 

diminuindo a queda de pressão adicional causada por ela, com o intuito de maximizar a 

produtividade. 
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3 Tipos de Regime de Escoamento Com a 

Presença de areia e Conceitos Utilizados 
 

3.1 Conceitos Gerais para um Regime Monofásico de um Líquido 

 

Todos os fluxos monofásicos de líquidos podem ser caracterizados como laminares ou 

turbulentos. A determinação de qual dos regimes com que estamos lidamos é fundamental 

para o design e operação de qualquer sistema que opere um fluido. A tensão cisalhante dos 

fluidos atuando na parede dos dutos por onde escoam determinam a quantidade de energia 

necessária para manter o fluxo desejado. 

 

O modo como um fluido escoa em um duto circular depende do número de Reynolds, que é 

expresso como a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. 

 

 

 

O fluxo laminar ocorre quando o número de Reynolds é menor que 2300 e a resistência ao 

fluxo independe da rugosidade do duto. Quando Reynolds é maior que 4000, o fluxo se torna 

turbulento. O regime é de transição entre laminar e turbulento, quando o número se situa 

entre 2300 e 4000. 

 

3.1.1 Regime Laminar 

 

Quando o fluido escoa num duto, a rugosidade da parede pode criar correntes locais de modo 

a adicionar resistência ao escoamento. Líquidos mais viscosos se movem mais lentamente e 

não suportam essas correntes e, portanto, a resistência de fricção dificilmente será afetada 

pela rugosidade do tubo. Essa condição é conhecida como regime laminar. Aqui, as partículas 

do fluido se movem em camadas retas, paralelas (YAN, 2007). O regime é governado pela lei 

que relaciona a tensão cisalhante à taxa de deformação angular, como o produto da 

viscosidade do fluido pelo gradiente de velocidade: 
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A distribuição de velocidade por uma seção transversal do duto forma uma parábola e a 

velocidade máxima ocorre no centro do tubo. 

 

Figura 7 Distribuição de Velocidades no interior de um duto no regime laminar 

 

 

3.1.2 Fluxo Turbulento 

 

O fluxo turbulento é caracterizado pelas partículas do fluido se movimentando num padrão 

aparentemente aleatório em todas as direções. É virtualmente impossível traçar o 

movimentado esperado de determinada partícula do fluido. As magnitudes e direções de 

velocidade, pressão e forças cisalhantes se portam de modo aleatório (YAN, 2007). 

 

É comum definir os perfis de velocidade em camadas nas fronteiras com as paredes do poço. 

Distribuições típicas de velocidades e tensões cisalhantes próximas às paredes são mostradas 

na figura a seguir: 
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Figura 8 Distribuição de tensões cisalhantes e de velocidades num duto no regime turbulento 

 

Na camada inferior próxima a parede, os efeitos viscosos são predominantes. Essa tendência 

muda conforme se distancia da parede, pois mais ao centro, o efeito da parede é menor e as 

forças de inércia são mais proeminentes do que as viscosas. 

 

3.2 Regimes Bifásicos Areia-Líquido 

 

Quando a areia escoa num duto junto a um líquido, os seguintes regimes de escoamento são 

esperados, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 9 Tipos de Regimes Bifásicos Óleo-areia em tubos horizontais 
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Em velocidades muito baixas de fluxo de líquido, uma camada estacionária no fundo do duto 

é formada com os grãos de areia depositados, sem que nenhum deles se mova. Com o 

aumento da intensidade de fluxo, essa estrutura começa a se desintegrar e se rearranja, 

formando dunas móveis, com os grãos da parte superior rolando em direção às zonas mais 

baixas (YAN, 2007). Até aqui, podemos englobar esses regimes como Bedload (uma espécie 

de banco de areia), onde as forças gravitacionais sobre as partículas dos sedimentos se tornam 

maiores do que aquelas produzidas pela turbulência. Assim, os sólidos passam a se mover 

muito próximos do fundo do tubo (ALMEDEIJ and ALGHARAIB, 2005). É indesejável pelo 

fato de sua ocorrência causar um aumento considerável no gradiente de energia. Há 

correlações para se determinar essa velocidade inferior crítica em que as partículas começam 

a se depositar no fundo do duto, reduzindo a área aberta ao fluxo, causando estrangulações 

nas tubulações, podendo até entupi-las.  

 

Conforme a vazão de líquido aumenta suficientemente, as dunas se dispersam e as partículas 

de areia passam a escoar juntamente ao fluido, na forma dispersa (ALMEDEIJ and 

ALGHARAIB, 2005). Podemos subdividir o regime a partir desse momento em dois: o 

Heterogêneo e o Homogêneo. 

 

No regime Homogêneo, as partículas transportadas são tão pequenas, ou a velocidade média 

de fluxo é alta o suficiente, de modo que a concentração volumétrica de sedimentos se torna 

uniformemente distribuída ao longo da seção transversal do duto (ALMEDEIJ and 

ALGHARAIB, 2005).  
 

No regime Heterogêneo, a concentração do material transportado não é mais uniforme ao 

longo da seção transversal. Vários estudos teóricos e experimentais aplicados na indústria 

mostram que ele é mais econômico em termos de consumo de energia do que o homogêneo 

(ALMEDEIJ and ALGHARAIB , 2005). 

 

Como podemos observar na figura a seguir, conforme a velocidade de fluxo se aproxima do 

regime bedload (velocidades mais baixas) ou do regime homogêneo (velocidades mais altas), 

o gradiente de pressão da mistura tende a ser maior que o verificado no regime heterogêneo. 

Por isso, na indústria, a perda de carga tende a ser calculada considerando o regime 

heterogêneo, pois esse é o mais econômico em termos de consumo de energia.  
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Torna-se então fundamental definirmos uma janela operacional dentro da qual trabalharemos. 

Isso será feito calculando duas velocidades limites, como veremos mais adiante, que irão 

restringir a faixa de valores que caracterizarão o regime heterogêneo. Quaisquer valores de 

vazão de óleo fora desse intervalo e seus respectivos gradientes de pressão não deverão ser 

considerados, pelo fato de a perda de carga inerente a eles serem muito mais desfavoráveis, 

levando a uma maior perda de produtividade do poço, além de poderem causar depósito de 

areia no fundo dos tubos e provocarem erosão. 

 

 

Figura 10 Gradiente de Pressão para os Diferentes Regimes 

 

 

3.3 Regime Trifásico Gás-Líquido-Areia 

 

Como as partículas de areia são mais pesadas que os fluidos que as carreiam, elas tendem a 

ser transportadas no fundo do tubo quando a concentração delas é baixa. Por essa razão, os 

regimes de fluxo bifásicos observados anteriormente são similares aos trifásicos, que 

consideram também o gás e em que o líquido ocupa as partes inferiores do duto, em 

velocidades permanentes (YAN, 2007).  
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Figura 11. Possíveis Regimes Trifásicos Gás-Óleo-Areia Existentes 

  

 

No regime de Plug, em vazões de produção muito baixas, as bolhas de gás se movem no topo 

do tubo, tendo pouca influência no transporte da areia, que se mantêm estacionárias no fundo 

do duto, formando bedloads, aumentando a perda de carga do escoamento (YAN, 2007). 

 

Conforme a intensidade de fluxo aumenta, no regime de Slug, uma bedload é formada se a 

areia não é transportada no Slug ou no filme de líquido, enquanto que no regime de baixo 

Holdup, a areia é transportada num filme de líquido fino na parte inferior da tubulação (YAN, 

2007).  

 

No regime anular, em vazões muito altas, a areia pode ser transportada no filme de líquido ou 

no núcleo de gás. Como a velocidade é bastante grande aqui, a preocupação não é mais se a 

areia será produzida ou não, mas sim se a taxa de erosão é excessiva (YAN, 2007). 

 

 

 

 

 



25 

 

3.4 Forças Atuantes sobre uma Partícula de Areia Dispersa na Fase Óleo 

 

Segundo O.BELLO (2010), oito forças atuam sobre uma partícula sólida suspensa na forma 

dispersa num meio líquido num escoamento horizontal: força de arraste, força gravitacional, 

força de empuxo, força de interação entre as partículas, força de interação entre a parede do 

duto e as partículas, força de turbulência, forças de colisão entre partículas, força de elevação 

de Saffman e força de massa virtual. Em seu cálculo, O.BELLO (2010) apenas considerou a 

influência da força de arraste, de empuxo, de fricção da parede, turbulência e colisão entre 

partículas. 

Entretanto, ALMEDEIJ e ALGHARAIB (2005) calcularam a queda de pressão da fase areia 

de forma global, sem considerar a influência dessas forças separadamente. Como optamos 

por seguir seu modelo para essa análise, faremos o mesmo procedimento para tal cálculo. 

 

 

Figura 12 Esquematização das Forças Atuantes numa Partícula Sólida em Movimento num Escoamento 

Horizontal 
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3.5 Conceitos e Definições Utilizados 

 

Nessa seção, faremos uma explicação de alguns conceitos importantes que serão 

recorrentemente mencionados em nosso estudo: 

a) Velocidade de Deposição (VL) e Vazão de Deposição (QL) 

 

Corresponde ao menor valor de velocidade/fluxo do líquido em que as partículas de areia 

permanecem em suspensão na fase líquida (ALMEDEIJ and ALGHARAIB, 2005). A partir 

de valores inferiores a esse, elas começarão a se decantar, dando início ao regime de bedload. 

 

A Velocidade de Depósito (VL) representa a condição inferior de fluxo, que separa o regime 

heterogêneo do Bedload. 

 

b) Velocidade de Fluxo Homogêneo/ Erosão (VH) 

 

A velocidade de Transição (VH) é a velocidade do líquido limitante superior, que separa os 

regimes homogêneo e heterogêneo. A partir dela, as partículas em suspensão ficam 

igualmente distribuídas numa seção transversal do duto e os efeitos da erosão passam a ser 

mais intensos conforme o fluxo se intensifica (ALMEDEIJ and ALGHARAIB, 2005).  

 

c) Velocidade de Assentamento/Deposição (w) 

 

É a velocidade desenvolvida por uma partícula sólida quando a mesma tende a se decantar 

quando está presente no interior de um líquido (ALMEDEIJ and ALGHARAIB, 2005). 

 

d) Gravidade Específica da Areia(s) 

 

Trata-se de uma grandeza adimensional que determina a razão entre a massa específica de 

uma substância à massa específica da água. Para a areia, sua gravidade específica é 

determinada por: 
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e) Holdup de uma Fase ( ) 

 

O Holdup de uma fase é definido como a fração do volume do duto ocupada por esta fase. Na 

prática, o Holdup do líquido é comumente definido como a fração do volume de líquido in-

situ, enquanto a fração de vazio corresponde à fração do volume ocupada pelo gás. 

Matematicamente pode ser definido como: 

 

 

 

f) Velocidade Superficial de uma Fase (usα) 

 

Muitas correlações de fluxo multifásico estão baseadas em uma variável chamada de 

velocidade superficial. A velocidade superficial de uma fase é definida como a velocidade na 

qual essa fase estaria sujeita se escoasse sozinha pela seção transversal total do tubo.  

 

 

 

Nesse trabalho, iremos tratar de tubos com seções circulares regulares. Portanto, a área é dada 

por: 

 

4
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g) Concentração Volumétrica da Areia (Cv) 

Trataremos como concentração volumétrica de areia um parâmetro que tenta contabilizar o 

volume presente de areia em relação ao volume total da mistura presente em uma 

determinada seção de duto (ALMEDEIJ and ALGHARAIB, 2005). 
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h) Gradiente de Energia (i) 

Ao longo desse trabalho, usaremos repetidas vezes o termo gradiente de energia, seja para 

representar a mistura (im), seja para o óleo puro (il). 

 

Seu significado aqui traduz a perda de energia, representada em termos de pressão, ao longo 

do escoamento. Ela é adimensional, não levando em conta a massa específica das substâncias 

que compõem o fluxo, a gravidade e nem o comprimento da tubulação. 

 

Como estamos preocupados nesse caso em quantificar a queda de pressão ao longo de todo o 

comprimento do poço, basta que multipliquemos os gradientes de energia pelas respectivas 

massas específicas, gravidade e extensão do duto. Com isso, encontramos a queda de pressão 

em unidades de pressão, e não mais adimensionalmente, como vemos a seguir: 

 

 

 

para o óleo puro e, 

 

 

para a mistura. 

 

i) Diâmetro Médio Equivalente das Partículas (dP) 

 

Sabemos que a areia produzida é composta por uma vasta gama de diâmetros, desde os mais 

finos aos mais grossos, passando pelos médios. Para facilitar os cálculos, usaremos a 

definição do Diâmetro Médio Equivalente, de modo a homogeneizar o tamanho das 

partículas em questão. Isso será feito ponderando-se o tamanho de cada grão por sua 

frequência correspondente, conforme mostra a fórmula a seguir: 
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j) Força de Arraste 

 

A força de arraste atua no sentido oposto a uma partícula sólida (no caso, a areia) que se 

move numa determinada direção de fluxo (no caso, fluxo horizontal cuja fase contínua é o 

óleo). Ela surge das forças devidas à distribuição das pressões atuantes na superfície do 

sólido e às forças devidas à fricção, resultantes da viscosidade do fluido. Para um corpo 

esférico, ela é determinada da seguinte forma: 

 

                                        
8

22

SLIPPLD

D

udC
F


  

 

Onde CD é o coeficiente de arraste, ρL é a massa específica do fluido, dP é o diâmetro médio 

da partícula e uSLIP, a velocidade de escorregamento entre as fases óleo e areia. 
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4 Desenvolvimento do Modelo e Revisão 

Bibliográfica 

 

Nessa seção, iremos fazer uma breve revisão bibliográfica sobre o estudo dos mecanismos de 

transporte de areia em regimes multifásicos existente na literatura e, em seguida, exporemos 

todas as correlações utilizadas que irão nortear e basear o modelo aqui desenvolvido. 

4.1 Revisão Bibliográfica 

O transporte de partículas de areia junto ao petróleo produzido é uma das principais 

preocupações no que diz respeito à garantia de escoamento em operações em águas profundas 

usando as técnicas de Sand Management. Um transporte mal planejado de areia pode resultar 

em problemas severos, como: perda de produtividade, deposição e formação de bancos de 

areia (sand bedload), erosão, corrosão e falhas nos equipamentos pela taxa excessiva de 

produção das partículas sólidas. Como os custos associados a ter que lidar com esses 

problemas são enormes, um conhecimento adequado das características do escoamento da 

areia junto ao óleo e ao gás em tubos horizontais é fortemente recomendável. Isso justifica o 

vasto número de estudos teóricos e experimentais sobre a análise do design e da performance 

do escoamento gás-óleo-areia em poços, flowlines, risers e pipelines (O.BELLO, 2010). 

 

Embora várias tentativas tenham sido feitas para desenvolver a velocidade mínima ou crítica 

de transporte para que as partículas de areia permaneçam em suspensão, muitas delas 

tentaram prever a velocidade mínima em vez da ótima. A vazão ótima é a que acarreta na 

perda total mínima de pressão num duto. Portanto, os métodos existentes só avaliam o limite 

inferior que leva ao início da deposição de areia em vez de buscarem os parâmetros ótimos 

que minimizam perdas de produtividade (O.BELLO, 2010). 

 

SCOTT e RAO (1971) estudaram experimentalmente o transporte de sólidos num fluxo ar-

água em baixas vazões de gás e de líquido e com altas concentrações de areia. Entretanto, o 

modelo é geralmente válido apenas para certa faixa de parâmetros e configurações de fluxo.  

O estudo de ANGELSON et. al. (1989) foi limitado à determinação da velocidade de 

assentamento das partículas, enquanto que SALAMA (2000) investigou a velocidade de 
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escorregamento em escoamentos trifásicos usando um modelo empírico baseado na extensão 

da equação de WICK (1971). Contudo, seus modelos não consideraram parâmetros 

relevantes multifásicos. 

 

Os modelos de GILLIES et. al. (1997) e KING et. al.(2001) relataram a importância de se 

prever o gradiente de pressão, mas ambos não trataram das características de transporte da 

areia nem da velocidade ótima de minimização da perda de carga. 

 

Já OUDEMAN (1993) reportou sobre a previsão das taxas que levam as partículas a deixar o 

regime de leito móvel (moving bed) em direção ao regime de suspensão. Entretanto, nenhuma 

informação de valores como a taxa de carregamento de areia, densidade das partículas, 

espessura do leito de areia e parâmetros relevantes multifásicos do gás e do óleo foi fornecida 

pelo autor. 

 

ALMEDEIJ e ALGHARAIB (2005) desenvolveram um modelo empírico para estimar o 

gradiente de pressão bifásico óleo-areia em dutos horizontais no regime heterogêneo, estando 

a areia completamente suspensa e dispersa na fase óleo, e apresentaram duas velocidades-

limite para prevenir a deposição dos sólidos e a erosão. 

 

DANIELSON (2007) apresentou algumas melhorias na estimativa do holdup global da areia 

e na velocidade de escorregamento. Todavia, não foram incorporados os efeitos das 

propriedades das partículas, como tamanho médio, massa específica e distribuição de 

tamanhos. 

 

O modelo multifásico proposto por YANG et. al. (2007) fornece uma boa abordagem da 

análise do escoamento trifásico óleo-gás-areia em dutos. Mas, a complexidade associada aos 

métodos numéricos para solucionar as equações que governam o modelo fazem dele 

subdesenvolvido, não atingindo o estágio em que possa ser usado com segurança para 

operações na prática. Além isso, o modelo e suas equações constitutivas só podem ser 

aplicados a sistemas horizontais trifásicos no regime estratificado. 

 

O. BELLO (2010) desenvolveu uma expressão generalizada para o gradiente de pressão e 

previu uma velocidade ótima de transporte em regimes trifásicos gás-óleo-areia em poços 
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horizontais e verticais, sem recorrer ao empirismo. Foi proposto um modelo mecânico que 

pela primeira vez reportou os impactos das variáveis geométricas e operacionais no cálculo 

do gradiente global de energia e da velocidade ótima de transporte. As equações propostas 

para o cômputo do gradiente bifásico óleo-areia se baseiam em isolar cada uma das forças 

atuantes no processo, (arraste, turbulência, interação entre partículas, força de parede) 

calculando-se suas contribuições separadamente. 

 

A maioria dos estudos citados focou principalmente em medidas corretivas em vez de 

preventivas. Isso levou ao cálculo da mínima velocidade de transporte e do gradiente de 

pressão para regimes de sand bedload, ou seja, quando a situação já estava fora de controle, 

só restando corrigi-la (O. BELLO, 2010). 

 

A falta de conhecimento sobre o comportamento das partículas de areia em regimes trifásicos 

de forma geral impede um maior emprego das técnicas de Sand Management. Para estimular 

um maior uso dessa alternativa mais viável e econômica que as técnicas usuais e mais 

onerosas de Sand Control, deve-se solidificar uma base técnica para adequar a compreensão 

da hidrodinâmica envolvida no transporte multifásico. Muito ainda há de ser feito. Por 

exemplo, não existem registros ainda na literatura da incorporação dos efeitos de pressão e da 

temperatura no comportamento do transporte multifásico que tratamos aqui. É de 

fundamental importância compreender como esses efeitos impactam no regime para dar uma 

maior base de confiança às técnicas propostas de Sand Management. 

 

4.2 Modelo Matemático 

Nessa seção, iremos expor todas as correlações e o desenvolvimento do modelo adotado para 

calcular a influência da areia no gradiente de pressão trifásico em regime heterogêneo, com a 

areia e o gás dispersos na fase óleo em suspensão. Além disso, será desenvolvido o algoritmo 

para minimizar esse gradiente e a respectiva vazão ótima de produção de óleo que minimiza 

os efeitos adversos da areia, proposto por O.BELLO (2010).  

4.2.1 Pressupostos 

A análise teórica e matemática do modelo para o escoamento gás-óleo-areia em um poço 

horizontal ou inclinado é desenvolvida assumindo-se as seguintes assunções: 

1. O regime é completamente desenvolvido em estado permanente e é isotérmico. 
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2. As três fases escoando são assumidas serem fluidos Newtonianos. Gás e sólido 

são fases dispersas com propriedades constantes (não é considerada a 

dependência das propriedades do sistema com a pressão e temperatura). 

3. As variáveis hidrodinâmicas da areia e do óleo são uniformes ao longo da 

seção de área cruzada e ao longo do eixo axial do duto. 

4. O campo do escoamento é governado fundamentalmente pela interação de 

forças entre as três fases escoantes. 

5. A influência das interações entre areia e gás não são consideradas. 

6. As pressões calculadas ao longo do duto estão sempre acima da pressão de 

bolha, de modo que a quantidade de gás no escoamento é constante. 

 

4.2.2 Modelo Integrado 

Iremos seguir o modelo adotado por ERIAN and PEASE (2007), em que o gradiente de 

pressão trifásico global pode ser adaptado e definido como a soma algébrica das 

contribuições das quedas de pressão dos fluxos bifásicos gás-óleo e óleo-areia, subtraindo-se 

a contribuição do fluxo monofásico da fase óleo. Essa subtração é efetuada pelo fato de a fase 

óleo já estar contabilizada em ambos os escoamentos bifásicos somados, daí a necessidade de 

se retirar uma parcela. Sendo assim, a queda de pressão total é expressa da seguinte forma: 

 

                                                                       (1) 

 

Onde, T
dx

dp
)( , GL

dx

dp
)( , LS

dx

dp
)( e L

dx

dp
)(  são os gradientes de pressão total, bifásico gás-líquido, 

bifásico líquido-sólido e do líquido, respectivamente. 

 

Nossa tarefa então é calcular cada uma das três parcelas à direita da equação (1) e efetuarmos 

a operação algébrica indicada. Isso será calculado analiticamente quando todos os dados de 

entrada são fornecidos. Nas subseções a seguir, iremos calcular cada um dos gradientes 

separadamente.  
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4.2.3 Cálculo do Gradiente de Pressão Monofásico do Óleo 

 

A equação que define a queda de pressão monofásica do óleo por unidade de comprimento é 

a definida por Darcy-Wiesbach: 

)()(  Senig
dx

dp
llL                                                          (2)                                                                                                  

Onde l  é a massa específica do óleo, θ é a inclinação do poço e li , o gradiente de energia do 

líquido puro, definido como:                                                   
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                                                                     (3) 

Onde, D é o diâmetro do duto e SLu é a velocidade superficial da fase óleo:                                

                                                           
A

q
u L

SL                                                                     (4) 

Ainda, Lf  é o fator de atrito do óleo para um escoamento horizontal e é calculado utilizando-

se a equação de SENIES et. al (1993) para um regime monofásico laminar e turbulento em 

tubos rugosos. Ele é calculado baseando-se no número de Reynolds do óleo, que depende 

velocidade superficial, da massa específica e da viscosidade dinâmica do mesmo, além do 

diâmetro da tubulação. Para Reynolds entre 2000 e 4000 (regime de transição), uma 

interpolação linear é efetuada. A equação é a encontrada a seguir: 
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Para o fluxo turbulento, a equação de HAALAND (1983) fornece: 
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em que k é a rugosidade do duto e ReL é definido como: 
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Para valores de Reynolds entre 2000 e 4000, que representam o regime de transição, uma 

interpolação linear deve ser efetuada. 

 

4.2.4 Cálculo do Gradiente de Pressão Bifásico Gás-Óleo 

O gradiente de pressão gás-óleo é calculado usando as seguintes equações, do mesmo modo 

proposto por O.BELLO (2010): 
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A massa específica de 2 fases, ρtp , e a velocidade de 2 fases, utp, são ponderadas pela fração 

de vazio do gás e são definidas, respectivamente, como: 
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A fração de vazio ( ) é a área de seção cruzada relativa ocupada pelo gás. Aqui, ela é 

calculada usando o modelo proposto por WOLDDESEMAYAT e GHAJAR (2007): 
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             (11) 

 

onde PA e PSis são as pressões atmosféricas e do sistema e σ, a tensão superficial gás-óleo, 

respectivamente. Os coeficientes empíricos na Equação 8 foram obtidos por análise de 

mínimos quadrados de dados experimentais colhidos ao longo de 40 anos. 
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O fator de fricção bifásico para o regime turbulento gás-líquido em poços horizontais 

calculados por O.BELLO (2010) é dado por uma modificação da correlação de OUYANG e 

AZIZ (2000) para que se contemplassem todos os regimes de fluxo. A equação original só era 

válida para uma estreita faixa de números de Reynolds dentro do regime turbulento: 

 

                                       ]Re04304.01[
3978.0

WLtp ff                                                          (12)             

 

 

em que fL é o fator de atrito monofásico do óleo, já calculado na seção anterior e, ReW é o 

número de Reynolds da parede, que é dado por: 
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Ele é baseado na velocidade, massa específica e viscosidade da mistura, mostradas a seguir, 

respectivamente: 
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em que cada fase é ponderada por sua respectiva fração volumérica (λL e λG), que são 

definidas nas equações abaixo, para o óleo e para o gás, respectivamente: 

 

                                                           
GL

L
L

qq

q


                                                               (17) 

 

GL

G
G

qq

q


                                                               (18) 



37 

 

      

As propriedades do gás ρG e μG serão calculadas conforme as correlações mostradas no Anexo 

1 desse trabalho. 

 

4.2.5 Cálculo do Gradiente de Pressão Bifásico Óleo-Areia 

 

Segundo ALMEDEIJ and ALGHARAIB (2005), o gradiente de energia da mistura (im), 

seguindo o regime Heterogêneo, pode ser determinado aplicando-se uma relação amplamente 

usada em poços horizontais, que é proposta por NEWITT et al. (1955): 
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                                                (19) 

 

Fazemos um procedimento análogo ao caso do gradiente do óleo puro para dimensionarmos 

im e obtermos o gradiente de pressão bifásico areia-óleo como: 

 

            )()(  Senig
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mmLS             (20) 

 

Para calcularmos a massa específica média da mistura, faremos a ponderação das massas 

específicas do óleo e da areia ponderadas por suas respectivas concentrações volumétricas: 

 

 )1( VLVSm CC                                                  (21) 

           

Na equação 19,  il é o gradiente de energia monofásico do óleo (já calculado anteriormente), 

w é a velocidade de deposição/assentamento das partículas, CV é a concentração volumétrica 

de sólidos, s é a gravidade específica da areia e uSL é a velocidade superficial do óleo. 

 

É importante ressaltar que, apesar de considerarmos aqui os fluxos laminar e de transição 

para efeitos de cálculo, esse estudo lidará majoritariamente com fluxos turbulentos, pois, em 

transportes bifásicos, as forças exercidas pelo líquido sobre o sólido surgem de flutuações na 
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velocidade devido à turbulência. Como estamos dispostos a estudar as interações areia-óleo, é 

coerente apenas considerar as faixas de fluxo desse regime. 

 

4.2.5.1 Cálculo da Velocidade de Assentamento 

Para utilizarmos a fórmula principal da equação 19 para o cálculo do gradiente da mistura, 

precisamos encontrar o parâmetro velocidade de assentamento que, como vimos 

anteriormente, é a velocidade na qual as partículas sólidas tendem a se direcionar ao fundo da 

tubulação. 

 

Levando em conta um determinado diâmetro de partícula, a velocidade de assentamento pode 

ser calculada explicitamente e com boa acurácia a partir da correlação de CHENG (1997): 

Pd
gs

d 3/1

2* ]
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                                              (22) 
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                                (23) 

 

onde d* é o diâmetro adimensional da partícula, dP é o tamanho médio dos grãos e ν, a 

viscosidade cinemática do óleo. Uma representação gráfica dessa equação é mostrada a 

seguir: 
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Figura 13 Variação da Velocidade de Assentamento com o Diâmetro das Partículas para Diversos Valores 

de Viscosidade Cinemática do Óleo 

 

Notamos a partir do gráfico que, quanto maior for o diâmetro médio da areia presente no 

escoamento, maior será sua velocidade de assentamento. Em outras palavras, quanto maior 

for o tamanho do grão, mais rápido ele tenderá a se decantar no tubo. 

 

Além disso, também se pode deduzir que, quanto maior a viscosidade do óleo, mais 

lentamente a areia se depositará.  

 

4.2.5.2 Determinação das Velocidades-limite e da Janela de Operação 

Como nosso estudo é voltado para o regime heterogêneo, é importante delimitarmos a faixa 

de velocidades de fluxo que o separam do regime homogêneo e do bedload. 

 

Nesse sentido, é importante especificar duas velocidades-limite: a velocidade de transição 

(VH) e a velocidade limite de depósito (VL). 

 

A velocidade de Transição/ Erosão (VH) é a velocidade limitante superior, que separa os 

regimes homogêneo e heterogêneo. Devido à grande intensidade de fluxo por ela 
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desenvolvida, considera-se que é a partir dela que os efeitos da erosão se tornam 

proeminentes. Pode ser determinada pela expressão proposta por NEWITT et al. (1955): 

 

3 1800gDwVH         (24) 

 

Já a Velocidade de Depósito (VL) representa a condição inferior de fluxo, que separa o 

regime heterogêneo do Bedload. Sua expressão é proposta por ZANDI e GOVATOS (1967): 
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                            (25) 

 

Onde, CD é o coeficiente de arraste sobre as partículas de areia, dado por: 
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                   (26) 

 

É importante relatar que a velocidade mínima de depósito não corresponde à velocidade 

ótima de produção de óleo. A velocidade de deposição é simplesmente aquela a partir da qual 

valores de fluxo inferiores a ela farão que a areia comece a deixar de se manter suspensa 

dispersamente no óleo e inicie o processo de decantação rumo ao regime de bedload. Essa 

velocidade não está associada a valores mínimos do gradiente de pressão. 

 

Por outro lado, a velocidade ótima é aquela superior à velocidade de deposição e que 

minimiza a queda de pressão. A essa velocidade, a areia permanece completamente dispersa e 

suspensa na fase óleo. Apesar de os valores de ambas não serem distantes, o objetivo deve ser 

sempre encontrar a vazão ótima, pois é bastante arriscado trabalhar próximo à vazão limite, 

pelo fato de possíveis quedas de velocidade levarem a uma entrada mais rápida no regime de 

bedload, o que é bastante indesejável. 

 

Tendo definido essas duas velocidades-limite que demarcam o regime heterogêneo (mais 

econômico em termos de queda de pressão), o operador pode definir sua janela operacional. 

A velocidade não deve ser nem tão alta a ponto de causar erosão, com gradientes altos, no 

regime homogêneo e nem tão baixa a ponto de entrar no regime de bedload, causando 
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deposição de areia nos dutos e grandes perdas de carga. Um exemplo de janela operacional é 

demonstrado na Figura 15, presente na próxima seção de resultados. 

 

4.2.6 Algoritmo de Minimização no Wolfram Mathematica 

 

As equações das quedas de pressão mostradas até agora para cada uma das fases serão 

agrupadas em conjunto, constituindo num sistema de equações algébricas não lineares. Essas 

equações fornecem uma relação entre queda de pressão e parâmetros operacionais e de design 

do poço. Elas podem ser utilizadas para estimar a queda de pressão ou a vazão ótima de 

transporte se todos os dados de entrada forem especificados. Além disso, vários parâmetros 

de sensibilidade foram selecionados para que nossa análise paramétrica pudesse ser feita. 

 

Todas as equações foram resolvidas com o auxilio de um código desenvolvido no Wolfram 

Mathematica. A esquematização do algoritmo de minimização da perda de pressão está 

representada na Figura 10 a seguir: 

 

 

 

Figura 14 Esquematização do Algoritmo de Minimização do Gradiente de Pressão 
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O algoritmo utilizado nesse trabalho pode ser resumido aos seguintes passos: 

a. Entramos com as propriedades da areia e do líquido, com os parâmetros operacionais 

e geometria do poço; 

b. Selecionamos um parâmetro de sensibilidade e um valor inicial para o mesmo; 

c. Calculamos as propriedades do gás a partir da temperatura e da pressão média do 

sistema, fornecidos na entrada; 

d. Entramos com uma lista de diversos valores para o fluxo do óleo; 

e. Calculamos o volume de vazio do regime em questão, para cada vazão; 

f. Calculamos os gradientes de pressão dos escoamentos monofásicos e bifásicos 

individualmente a partir das correlações incorporadas ao programa e, então, obtemos 

o gradiente total de pressão para cada uma das vazões; 

g. Uma lista de valores de gradientes é gerada e damos como output o valor mínimo da 

perda de carga e a vazão associada que gerou esse valor. Essa vazão é a que 

procuramos e é denominada de vazão ótima de produção; 

 

É importante comentar que a vazão ótima que estamos calculando aqui é aquela que 

minimiza efeitos de perda de carga devido à presença da areia. Não estamos encontrando a 

vazão responsável por maximizar a quantidade de óleo extraído e os lucros a ela associados. 

Para que seja possível encontrá-la, seria necessário descrever a relação entre o gradiente de 

pressão ao longo do duto e o drawdown de pressão entre o reservatório e o poço, assim como 

fazer uma análise econômica, avaliando-se a vazão responsável por ao mesmo tempo reduzir 

os efeitos adversos da areia (perda de carga, perda de produtividade e erosão) e permitir a 

extração da maior quantidade de óleo possível do reservatório. 

 

Além disso, foi desenvolvida uma espécie de calculadora trifásica que incorpora todas as 

expressões desse trabalho e, para determinado cenário de entrada, retorna os gradientes de 

pressão correspondentes à fase óleo, areia-óleo, gás-óleo e o trifásico total, separadamente. 

Ambos os códigos estão expostos nos Anexos 2 e 3. 
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5 Resultados Obtidos e Análise 

Paramétrica 

 

Nesse capítulo iremos expor todos os resultados obtidos com o uso do Mathematica e do 

Excel e iremos discuti-los, assim como será feita uma análise de sensibilidade para que 

possamos ter em mente quais dos parâmetros envolvidos na equação geral do gradiente de 

pressão mais impactam no valor final. Isso nos dará indícios de quais as variáveis que 

podemos modificar a fim de reduzir a perda de carga. Por fim, os valores obtidos serão 

comparados com um modelo existente na literatura e as explicações para as diferenças de 

resultados encontradas serão devidamente analisadas. 

5.1 Cenário de Produção 

 

O seguinte cenário de produção será a base para a concepção de toda a nossa análise e 

cálculos. Consideramos em nosso cenário a seguinte situação de produção: um poço 

horizontal produz óleo e gás a partir de um reservatório pouco consolidado, de modo que a 

areia seja produzida e carreada no líquido na forma dispersa em quantidades aceitáveis para 

gerenciá-la, constituindo uma mistura trifásica.  

 

Além disso, a pressão ao longo de todo o escoamento será considerada estar sempre acima da 

pressão de bolha, de modo que não haja desprendimento de gás da fase óleo. Todos os outros 

pressupostos já foram definidos anteriormente. 

 

Os valores que serão utilizados se encontram na Tabela 1: 
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Tabela 1. Parâmetros Utilizados Para os Cálculos 

Inputs Valor

Diâmetro (D) 0.114 m

Vazão de Óleo (qL) 2640 m3/d

Vazão de Gás (qG) 264 m3/d

Concentração Volumétrica de 

Areia (Cv)
10%

Rugosidade (k) 0.001 m

Comprimento do Poço (L) 2000m

Massa Específica do Óleo (ρo) 820 kg/m3

Viscosidade do óleo (µo) 0.001 Pa.s

Inclinação do Poço (θ) 0 (Horizontal)

Massa Específica da Areia (ρs) 2470 kg/m3

Distribuição dos Diâmetros de 

Areia

10 % Grãos Grosseiros de 0.9 

mm e 90 % Grãos Médios de 

0.6 mm

Comprimento do Poço 1500 m

Temperatura do Sistema 295K

Pressão Atmosférica 0.1 MPa

Composição do Gás
50 % Metano , 10% Etano e 40 

% Butano

 

 

5.2 Influência da Presença da Areia no Gradiente Global de Pressão 

Aplicando as variáveis de entrada às equações propostas, o seguinte gráfico que correlaciona 

o gradiente de pressão à vazão de produção de óleo para diferentes concentrações de areia é 

plotado a seguir: 
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Figura 15 Influência de Diferentes Concentrações deAreia no Gradiente de Pressão 

 

Percebe-se que, para uma determinada condição de fluxo (ou seja, uma mesma vazão), o 

gradiente da mistura aumenta conforme a concentração volumétrica da areia cresce. Por 

exemplo, para uma vazão de 700 m
3
/dia, o gradiente correspondente à concentração de areia 

de 40% é aproximadamente 105% maior que o gradiente da concentração de areia de 20%. 

Além disso, é visível que, em todos os casos, a queda de pressão com a areia é sempre maior 

que no caso em que só escoem gás e óleo (CV = 0%). 

 

Também verificamos que, para determinada concentração de areia (para uma mesma CV), ao 

andarmos sobre a curva correspondente, a queda de pressão aumenta conforme o fluxo se 

intensifica. 

 

Outra tendência observada é que, por exemplo, para uma Cv de 20% (curva verde), o 

gradiente da mistura para uma vazão de 1200 m
3
/dia é aproximadamente 50,75% maior que o 

do gás e óleo puros, ao passo que, para uma vazão de 1700 m
3
/dia, essa diferença se reduz a 

apenas 20.52 %. Isso demonstra uma tendência que, quanto maior for a intensidade do fluxo 

de produção, menor será a discrepância entre os gradientes com e sem areia, característica 

essa do regime homogêneo (lembramos que nesse regime, o consumo de energia total 

trifásico é sempre maior que o heterogêneo, o que não é nosso objetivo, pois implica maiores 

perdas de produtividade). Nesse regime, a influência da areia sobre os altos gradientes não é 
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mais tão preponderante, pelo fato de a própria turbulência desenvolvida pelo escoamento das 

fases gás-óleo constituir quase a totalidade da perda de pressão.  

 

O gráfico a seguir reflete essa tendência, relacionando a discrepância entre os gradientes e o 

número de Reynolds: 

 

 

Figura 16. Discrepância entre os Gradientes com a Areia e Sem a Areia para Diferentes 

Condições de Fluxo 

 

Analisando o gráfico, voltamos a ratificar o que vimos anteriormente: para condições mais 

brandas do fluxo turbulento, na faixa em que predomina o regime heterogêneo, a discrepância 

entre os gradientes com a areia e sem ela é bastante significativa. Contudo, conforme o 

regime fica cada vez mais turbulento, ela vai se reduzindo cada vez mais, evidenciando que o 

regime de fluxo passa a ser homogêneo, onde os gradientes mantêm praticamente constantes 

suas tendências de crescimento e a influência da areia deixa de ser significativa. 

 

A Figura 13 a seguir mostra como se comporta o perfil de pressões ao longo do poço com e 

sem a areia. É considerada a mesma pressão de entrada dos fluidos (320 bar), a mesma vazão 

de produção (1000 m
3
/d) e que o gradiente é constante durante toda a extensão do poço. 
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Figura 17 Comportamento da Pressão ao Longo da Extensão do Poço 

 

Como verificamos, conforme a mistura trifásica vai percorrendo o duto, a pressão vai caindo. 

Percebemos que o fluxo que tem a presença da areia (CV = 20%) sofre com maiores quedas 

de pressão em relação ao fluxo que contém apenas óleo e gás (CV = 0%).  

 

Ao fim do duto, a areia provocou uma queda adicional de pressão de 78,6% maior que no 

caso do óleo e gás puros. 
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5.3 Contribuição dos Gradientes Parciais para o Cálculo do Gradiente Global de 

Pressão 

 

Figura 18. Contribuição dos Gradientes Parciais na Perda Total de Pressão 

 

Percebemos que, em baixas vazões, a queda de pressão devido à areia é responsável por 

praticamente a totalidade do gradiente de pressão. Isso se deve ao fato de baixas velocidades 

reduzirem o número de Reynolds, levando a um aumento significativo do coeficiente de 

arraste sobre as partículas, o que aumenta a perda de pressão devido à fase areia. Contudo, 

conforme o fluxo vai se intensificando, esse efeito do arraste vai se tornando desprezível, ao 

passo que a fricção, experimentada tanto pela areia quanto pelo escoamento gás-óleo, passa a 

compor quase toda a perda de carga. 

 

Os efeitos da presença da areia só começam a deixar de serem preponderantes no regime 

homogêneo. Entretanto, como já vimos anteriormente, não vale a pena manter um regime de 

produção sob essas condições tão elevadas de fluxo, pois o consumo de energia é cada vez 

maior, só que não mais devido à areia, mas sim à fricção elevada principalmente pelo sistema 

gás-óleo. Por isso, é importante o operador delimitar uma janela operacional, como veremos 

no tópico a seguir. 
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5.4 Delimitação da Janela Operacional 

 

É prudente delimitarmos a janela operacional de vazões, calculando-se as velocidades limites 

inferior e superior, a partir das equações (24) e (25). Para nosso cenário, obtemos, 

respectivamente, as vazões limites de deposição (qD) e de erosão (qH): 

 

qD 145 m
3
/d 

qH 4505 m
3
/d 

 

A figura a seguir representa a curva do gradiente de pressão centrada nos valores da janela 

que definimos, no regime heterogêneo. Como esperado, valores abaixo ou acima daqueles 

delimitados tendem a aumentar a perda de pressão a níveis elevados, o que é indesejável, 

levando a perdas de produtividade maiores, problemas de garantia de escoamento e erosão, 

por exemplo. 

 

 

Figura 19 Janela Operacional 

 

Qualquer valor que o operador impuser que caia sobre essa faixa de valores está de bom acordo. A 

vazão não deve ser tão baixa a ponto de entrar no regime bedload, em que o efeito do arraste eleva a 

queda de pressão total a níveis muito altos, nem tão alta fazendo com que o regime entre no 

homogêneo, em que os efeitos de fricção elevados aumentam a queda de pressão e intensificam a 

erosão e corrosão. 
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5.5 Obtenção do Gradiente Mínimo e da Vazão Ótima de Produção 

 

Partindo do princípio que o objetivo do operador seja minimizar a perda de pressão, ele deve 

encontrar uma vazão de produção de óleo correspondente ótima. Podemos obter esses valores 

tanto graficamente, ou pelo programa implementado no Mathematica. 

 

Por métodos gráficos, o gradiente mínimo corresponde ao ponto mínimo da curva gradiente 

versus vazão, no valor que a derivada da mesma é nula. Para o nosso estudo de caso, esse 

valor corresponde a aproximadamente 0.08 bar/m, com uma vazão ótima associada de 745 

m
3
/d, como pode ser observado da Figura 15. 

 

Aplicando o código de otimização desenvolvido no Mathematica, fornecendo como entradas 

os mesmos valores do cenário que definimos, os resultados foram bem próximos. Todos os 

valores, assim como a discrepância se encontram na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Comparação entre os Valores Obtidos pelos Métodos Gráfico e pelo Algoritmo 

Método de Solução Método Gráfico 
Algoritmo de 

Minimização 
Discrepância 

Vazão Ótima (m3/d) 745 779 4.56% 

Gradiente Mínimo (bar/m) 0.08 0.084 5.00% 

 

5.6 Análise Paramétrica 

 

Como vimos até aqui, o gradiente de pressão é uma função de diversos parâmetros, como 

mostrado a seguir: 

 

qL, qG, CV, σ, D, k, ρL, µL, ρS, θ,dP, ρG, µG ) 

 

Uma análise de sensibilidade será efetuada para identificarmos a influência desses diferentes 

parâmetros na previsão da queda total de pressão. A seguir, os diversos resultados dos 

estudos paramétricos são apresentados, sendo o gradiente de pressão plotado versus duas 

variáveis ao mesmo tempo (uma delas sempre a vazão de óleo), com todas os outros 
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parâmetros de entrada necessários definidos na Tabela 1. Isso nos ajudará a encontrar os 

parâmetros que melhor ajudem a reduzir a queda de pressão total. 

 

5.6.1 Diâmetro 

 

A Figura 16 a seguir mostra uma clara relação entre a perda de pressão e a vazão de 

escoamento do líquido para diversos diâmetros de tubulação. Para todos os casos, o aumento 

da velocidade de fluxo leva a maiores quedas de pressão. Entretanto, essa queda é menos 

acentuada e mais suave para maiores diâmetros, obtendo-se perdas menores. Como menores 

diâmetros causam maiores quedas de pressão para maiores vazões, a otimização da produção 

requer uma seleção ideal da geometria do poço para prevenir perda excessiva de carga.  

Provavelmente, selecionando-se um diâmetro maior de duto se obtêm gradientes menores de 

pressão, mesmo em vazões mais altas, quando comparados aos diâmetros menores. 

 

Esse efeito pode ser explicado pelo fato de maiores diâmetros implicarem uma maior área 

aberta ao fluxo, portanto há menor resistência (menos restrições ao escoamento) ao mesmo. 

Geralmente, há um diâmetro ótimo que minimiza o gradiente de pressão e os efeitos de 

corrosão. Menores diâmetros, por outro lado, significam uma menor área disponível de fluxo, 

causando aumento da velocidade superficial do líquido e, consequentemente, maior queda de 

energia. 

 

Da Figura 16, comprova-se o que dissemos: um aumento do diâmetro reduz a intensidade da 

perda de carga. Além disso, as Figuras 17, 18 e 19 mostram outro efeito interessante obtido 

quando se aumenta o diâmetro: esse crescimento traduz uma maior área de seção, levando a 

um aumento concomitante da vazão. Com isso, além de se obter gradientes mínimos menores 

para cada diâmetro, a curva correspondente a queda de energia de cada um deles fica 

deslocada para a direita, o que é bastante desejável, pois se permite atingir gradientes de 

pressão menores com vazões altas de produção sem se aproximar dos regimes bedload e 

homogêneo. 
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Figura 20 Influência de Diferentes Diâmetros no Gradiente de Energia 

 

 

 

 

Figura 21 Curva do Gradiente de Pressão para um Diâmetro de 0.05m 
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Figura 22 Curva do Gradiente de Pressão para um Diâmetro de 0.1m 

 

 

 

Figura 23 Curva do Gradiente de Pressão para um Diâmetro de 0.14m 
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Tabela 3. Gradiente Mínimo e Vazão Ótima para Diferentes Diâmetros 

Diâmetros 

(m) 
0.05 0.1 0.14 

Vazão 
Ótima 

(m3/dia) 

84 560 1293 

Gradiente 
Mínimo 

(bar/m) 

0.246 0.096 0.069 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 confirmam nossas expectativas: conforme o diâmetro 

aumenta, o gradiente mínimo se reduz e a vazão ótima pode ser obtida a valores mais altos. 

5.6.2 Rugosidade 

 

A Figura 20 a seguir reforça a influência da rugosidade do poço na queda de pressão sob 

diferentes vazões de óleo. Como esperado, uma maior rugosidade está associada a maiores 

perdas de carga. Essa tendência está relacionada a um crescimento das forças de fricção 

causado pelo aumento da rugosidade da parede do duto. 

 

 

 

Figura 24 Efeito da Rugosidade no Gradiente de Pressão 

 

 



55 

 

5.6.3 Inclinação 

 

As Figuras 21e 22 a seguir mostram a perda de pressão prevista como função da variação de 

vazão para diferentes inclinações de poços. Um aumento na inclinação leva a um acréscimo 

no gradiente de pressão. Isso ocorre fundamentalmente devido a uma maior influência da 

força gravitacional, que é menor para ângulos menores. 

 

Objetivando minimizar a perda de carga, devemos adotar poços com menores inclinações. 

Entretanto, como podemos perceber, essa mudança não é tão significativa quanto o diâmetro, 

que pode ser considerado um parâmetro de maior sensibilidade. 

 

 

Figura 25 Efeito do Ângulo de Inclinação do Duto no Gradiente de Pressão 
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Figura 26 Efeito Tridimensional da Inclinação no Gradiente de Pressão 

 

Devemos ter cuidado ao aplicar o modelo desse trabalho para inclinações muito grandes. 

Apesar de verificarmos a tendência esperada do aumento no gradiente de pressão causado 

pelo crescimento do ângulo, algumas das correlações aqui presentes só se aplicam a poços 

horizontais, de modo a causar resultados mais errôneos caso se utilizem inclinações muito 

grandes. 

5.6.4 Massa Específica do Óleo 

 

Como mostra a Figura 23, a queda de pressão aumenta para maiores vazões de óleo e de 

massa específica (mostrada no gráfico em º API). Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato 

de o crescimento da massa específica do liquido representar um aumento na quantidade de 

energia necessária para transportar efetivamente líquidos mais densos.  

 

Entretanto, o aumento no gradiente devido ao aumento da massa do óleo só passa a ser 

percebido para fluxos mais intensos. Em condições brandas de vazão, esse parâmetro pouco 

influencia na queda de pressão.  
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Figura 27 Efeito da Massa Específica do Óleo no Gradiente de Pressão 

 

5.6.5 Massa Específica da Areia 

 

Como sugere a figura a seguir, partículas com maiores densidades traduzem uma maior 

densidade de mistura, o que leva a uma maior queda de pressão. Isso pode ser explicado do 

mesmo modo do que foi feito para a densidade do óleo: uma maior massa da mistura implica 

um maior consumo de energia para transportar o sistema escoante. 

 

Entretanto, esse efeito é muito pouco impactante para vazões altas. Só percebemos um 

aumento relativo significativo na queda de pressão (para maiores massas específicas de areia) 

em vazões baixas de produção. Essa tendência volta a confirmar o que foi dito anteriormente: 

em condições de fluxos mais intensos, a influência da areia no gradiente global de energia 

passa a ser menos preponderante, de modo que praticamente a totalidade da queda de pressão 

se deve à turbulência e à fricção experimentada pelas fases óleo e gás.  
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Figura 28 Efeito da Massa Específica da Areia no Gradiente de Pressão 

 

5.6.6 Massa Específica do Gás 

 

O efeito da massa específica do gás no gradiente de pressão é mostrado na Figura 25. Como 

se verifica, a queda de pressão aumenta levemente conforme aumentamos a massa específica 

da mistura gasosa. Além disso, esse aumento só é verificável para vazões de produção altas.  

 

Esse efeito pode ser justificado pelo fato de um aumento da massa do gás reduzir o tamanho 

das bolhas. Com isso, a desprezível atuação da força gravitacional (o poço é horizontal) no 

fluxo que estamos tratando acarreta num crescimento da velocidade de ascensão das bolhas 

(quanto maior a massa específica, maior será o número de bolhas), possibilitando uma maior 

concentração das mesmas no topo do duto, levando a um aumento da perda de pressão (O. 

BELLO, 2010). Contudo, para cenários em que a fração de gás é muito baixa, essa influência 

da massa específica do gás deixa de ser atuante. 
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Figura 29 Efeito da Massa Específica do Gás no Gradiente de Pressão 

 

5.6.7 Taxa de Carregamento de Gás 

 

A figura a seguir relaciona a queda de pressão versus a vazão de óleo para diferentes frações 

de gás carregadas. Um aumento na quantidade de gás transportada leva à formação de um 

maior número de bolhas, iniciando uma intensa turbulência e formação de vórtex no interior 

do poço, levando a maiores quedas de pressão por fricção e turbulência conforme a vazão de 

gás cresce (O.BELLO, 2010). 

 

 

Figura 30 Efeito da Taxa de Carregamento de Gás no Gradiente de Pressão 
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5.6.8 Taxa de Carregamento de Areia 

 

A figura a seguir mostra o efeito da concentração de areia na queda de pressão. Percebemos 

que o aumento da quantidade de arreia carreada pelo óleo proporciona maiores quedas de 

pressão. Esse efeito é mais acentuado a baixas vazões de óleo, ao passo que, em velocidades 

mais intensas de fluxo de líquido, essa perda de carga se estabiliza, de modo que esse efeito 

já não é tão perceptível. De todo modo, conforme a concentração de areia aumenta, a massa 

específica da mistura óleo-areia aumenta e, como já vimos, maiores densidades de mistura 

aumentam a queda de pressão. 

 

Em regimes menos intensos de fluxo, esse efeito é mais atuante quanto maior a concentração 

de areia escoando devido às interações entre as partículas sólidas e entre elas e a parede e 

devido à redução da intensidade da turbulência da fase líquida. 

 

 

Figura 31. Efeito da Concentração de Areia no Gradiente de Pressão 
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5.6.9 Viscosidade do Óleo 

 

O efeito da viscosidade do óleo no gradiente de pressão é um caso especial que deve ser 

analisado em dois momentos distintos: no regime laminar e no turbulento. 

 

Como verificamos pela Figura 28, no regime laminar, um aumento na viscosidade do óleo 

leva a um aumento na perda de carga. Isso se deve pelo fato de as forças viscosas serem 

predominantes nesse regime em detrimento das forças de inércia. Entretanto, esse efeito 

ocorre no regime de bedload, o que não é de nosso interesse, pois os gradientes são muito 

elevados. 

 

Já no regime turbulento, aumentos de viscosidade implicam reduções do gradiente de energia. 

Por esse modelo, isso é verificável a partir da correlação da equação (12). Um aumento na 

viscosidade do líquido faz diminuir o número de Reynolds, que por sua vez, reduz o fator de 

atrito calculado pela equação (12), como sugere O.BELLO (2010).  

 

 

Figura 32 Efeito da Viscosidade do Óleo no Gradiente de Pressão para o Regime 

Laminar 
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Figura 33 Efeito da Viscosidade do Óleo no Gradiente de Pressão no Regime Turbulento 

 

5.6.10 Viscosidade do Gás 

 

Notamos a partir da Tabela 4 que a queda de pressão diminui bem levemente conforme 

aumentamos a viscosidade do gás. Isso pode ser explicado matematicamente pelo uso da 

equação (12). Aumentos na viscosidade do gás levam a um crescimento na viscosidade da 

mistura e a uma consequente diminuição no número de Reynolds, reduzindo o fator de atrito 

e a queda de pressão. 

 

Entretanto, esse valor é irrelevante em nosso estudo pelo fato de a areia ser transportada pelo 

líquido e não pela fase gasosa. 

 

Tabela 4. Variação do Gradiente de Pressão com a Viscosidade do Óleo 

Viscosidade (cP) 0.01 0.05 0.12

Vazao de oleo (m3/dia)

500 0.0972 0.0971 0.0969

1000 0.0889 0.0888 0.0885

1500 0.1249 0.1246 0.1242

2000 0.1852 0.1849 0.1844

Gradiente de Pressão (bar/m)
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5.6.11 Tensão Superficial 

 

Como podemos deduzir dos dados da tabela a seguir, o gradiente de pressão cresce conforme 

a vazão aumenta para todos os valores de tensão interfacial. Contudo, percebemos que o 

aumento da tensão interfacial praticamente não afeta o gradiente para um mesmo valor de 

vazão. Portanto, assim como a viscosidade do gás, esse é um parâmetro de baixa 

sensibilidade para o nosso propósito de minimizar a perda de pressão. 

 

Tabela 5. Variação do Gradiente de Pressão com a Tensão Superficial 

0.07 N/m 0.09 N/m 0.12 N/m 0.19 N/m

595 0.0564 0.0572 0.0582 0.0595

837 0.0779 0.0788 0.0801 0.0817

1146 0.1120 0.1133 0.1148 0.1169

1652 0.1840 0.1857 0.1877 0.1904

Gradiente de Pressão (bar/m)
Vazao (m3/dia)

 

 

 

 

5.6.12 Diâmetro das Partículas 

 

Ao analisarmos as curvas da figura a seguir, podemos notar que, quando o sistema apresenta 

um predomínio de partículas finas (0.09 mm), o tamanho médio da areia pouco influencia o 

aumento da queda de pressão. 

 

Contudo, conforme o escoamento passa a ser constituído principalmente por sólidos de 

diâmetros médios e mais grosseiros (a partir de 0.6 mm), percebe-se um nítido aumento na 

perda de pressão. Isso se deve ao fato de as interações entre as partículas e entre elas e a 

parede do poço causarem um aumento na perda por fricção, uma vez que o sistema passa a 

ser dominado cada vez mais por forças de arraste mais intensas (O.BELLO, 2010). Como a 

área superficial das partículas grossas é maior, maior a perda por arraste e, 

consequentemente, maior o gradiente de pressão. 
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Além disso, podemos observar que, quanto maior o diâmetro médio da partícula, a curva de 

queda de pressão correspondente tende a ficar mais deslocada para a direita e o regime de 

sand bedload dura mais que nos casos das partículas mais finas. Isso se deve ao fato de a 

vazão de deposição ser maior nesse caso (Equação 25), de modo que o gradiente mínimo é 

obtido a maiores vazões nessa situação. 

  

 

Figura 34. Efeito do Tamanho das Partículas no Gradiente de Pressão 

 

5.7 Estudo de Caso 

 

Iremos agora simular, usando valores usuais encontrados no campo e na indústria, um estudo 

de caso bem simples que irá acoplar o cálculo do gradiente de pressão e da vazão ótima de 

produção aos estudos de sensibilidade que efetuamos no último tópico. Será possível assim 

obter valores de gradientes mínimos de pressão bastante baixos para determinado cenário, 

caso sejam definidos corretamente os parâmetros de redução, como sugere a técnica de Sand 

Management. 

 

Para o estudo, o seguinte cenário será considerado (os valores foram obtidos a partir de um 

range de valores comumente aplicados na prática, não constituindo assim um caso real), 

conforme indica a tabela a seguir (alguns parâmetros de baixa sensibilidade, como a tensão 

superficial e a viscosidade do gás, não serão analisados):  

 

 



65 

 

 

 

Tabela 6. Dados do Cenário de Produção 

Parâmetro Valor

Concentração Volumétrica de Areia 

(Cv)
25%

Massa Específica do Óleo (ρo) 1000 kg/m3

Viscosidade do óleo (µo) 0.001 Pa.s

Massa Específica da Areia (ρs) 2900 kg/m3

Distribuição dos Diâmetros de 

Areia

50 % Grãos Grosseiros de 

0.9 mm , 30 % Grãos 

Médios de 0.6 mm e 20% 

de Grãos Finos de 0.1mm

Massa Específica do Gás (ρg) 30 kg/m3

Cenário

 

 

Analisando os parâmetros das propriedades dos fluidos e da areia presentes para esse caso, 

percebemos que se espera uma perda de carga consideravelmente alta devido à grande 

concentração volumétrica de areia, massa específica do óleo, do gás e da areia da formação e 

à predominância de grãos grosseiros de sólidos. 

 

Tendo em vista esse cenário desfavorável, para se evitar quedas consideráveis de pressão no 

poço a ser perfurado, os seguintes parâmetros de geometria de poço e de operação de 

produção devem ser analisados, devido à sua alta sensibilidade e maior maleabilidade para 

que sejam alterados: diâmetro, inclinação e rugosidade de duto, vazão de produção de óleo e 

taxa de carregamento de gás. Os outros parâmetros são mais complicados de serem mexidos. 

 

Os seguintes tamanhos de dutos de produção (API 5CT), rugosidades, inclinações e taxas de 

carregamento de gás possíveis são apresentados a seguir:  

 

Tabela 7. Possíveis Parâmetros a Serem Utilizados 

Rugosidade(m) Diâmetros (in) Diâmetros (m) Inclinação (°) Taxa de Carregamento de Gás (%)

0.0002 1 1/2 0.0381 0 10

0.0008 2 7/8 0.073025 10 20

0.0012 3 1/2 0.0889 20 30

0.0016 4 1/2 0.1143 30 40  
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Da análise paramétrica, descobrimos que quanto maiores os diâmetros e menores as 

rugosidades, ângulo de inclinação e taxa de carregamento de gás, menor será o gradiente de 

pressão relacionado. Com isso, de modo a atingir o menor dos gradientes mínimos possíveis 

para esse estudo de caso, devemos selecionar os seguintes valores da tabela, que irão 

representar o Caso 1: 

 

Tabela 8. Dados do Caso 1 

Rugosidade(m) Diâmetros (in) Diâmetros (m) Inclinação (°) Taxa de Carregamento de Gás (%)

0.0002 4 1/2 0.1143 0 10  

 

Para efeitos comparativos, outros valores da Tabela 7 que esperamos que não minimizem o 

gradiente constituirão o Caso 2: 

 

Tabela 9. Dados do Caso 2 

Rugosidade(m) Diâmetros (in) Diâmetros (m) Inclinação (°) Taxa de Carregamento de Gás (%)

0.0012 2 7/8 0.073025 10 20  

 

Em posse desses valores e considerando um poço de 1500m de extensão, aplicaremos ambos 

os casos ao cenário proposto e os seguintes gráficos que correlacionam o gradiente de pressão 

com a vazão de produção de óleo são plotados a seguir para cada um dos casos (notar a 

diferença de escala entre os gráficos): 

 

Figura 35 Comportamento do Gradiente de Pressão para o Caso 1 
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Figura 36 Comportamento do Gradiente de Pressão para o Caso 2 

 

Tabela 10. Comparação entre os Casos 

Caso

Gradiente 

Mínimo 

(bar/m)

Vazão Ótima (m3/d) Perda Total (bar)

Discrepância 

da Perda 

Total

1 0.104 1238 156

2 0.2558 420 383.7
146%

 

 

Com os valores observados dos gráficos 31 e 32 e da Tabela 10, tivemos dimensão do quão 

valiosa é a análise paramétrica para efeitos de minimzação do gradiente de pressão. Para um 

mesmo cenário adverso de produção, vimos que dois modos diferentes de se encarar o 

problema fornecem reultados bastante discrepantes. No caso 1, em que uma escolha coerente 

dos parâmetros foi feita, conseguiu-se uma perda bem menor  e com uma vazão de produção 

ótima bem maior que no caso 2, que por sua vez, não teve os parâmetros escolhidos com o 

intuito de redizir a perda de carga. Esse estudo veio a ressaltar que uma escolha adequada dos  

parâmetros é capaz de minimizar a perda de pressão a niveis bastante interessantes, mesmo 

em cenários não tão favoráveis. 

 

 



68 

 

5.8 Validação do Modelo 

 

Inicialmente, foi feita uma tentativa de usar dados experimentais e modelos publicados para 

um escoamento gás-óleo-areia em dutos horizontais para validar o modelo. Contudo, não 

havia dados ou modelos que seguissem as mesmas características do fluxo que estudamos. 

Assim, os resultados aqui obtidos foram comparados com um modelo similar (mas não igual) 

obtido por SCOTT e RAO (1971) para um escoamento trifásico em tubos horizontais para 

uma variedade de fluxos de líquido.  

SCOTT e RAO (1971) estudaram experimentalmente o transporte de sólidos num fluxo ar-

água em baixas vazões de gás e de líquido e com altas concentrações de areia, além de os 

diâmetros serem pequenos. Assim, o modelo deles é geralmente válido apenas para certa 

faixa de parâmetros e configurações de fluxo.  

As figuras a seguir mostram a comparação entre os resultados do presente modelo e o de 

SCOTT e RAO (1971) para uma faixa de vazões de óleo variando de 700 a 2100 m
3
/d para 

um diâmetro equivalente de partícula de 0.6 mm e a uma concentração volumétrica de areia 

de 2%.  

 

Figura 37 Comportamento do Gradiente de Pressão para os Modelos Comparados 
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Figura 38 Análise da Discrepância para os Modelos Comparados 

 

Percebemos que os modelos só têm resultados parecidos para vazões de produção próximas à 

velocidade de deposição e à velocidade ótima (faixa de 900 a 1280m
3
/d). Entretanto, 

conforme o fluxo se intensifica rumo ao regime homogêneo a discrepância tende a crescer. 

Essas disparidades podem ser explicadas pelos seguintes motivos:  

(i) O modelo de SCOTT e RAO (1971) só é válido para pequenos diâmetros e 

baixas velocidades de gás e de líquidos, o que não é o caso do escoamento gás-

óleo-areia em poços horizontais, que costumam empregar tubos de maior 

diâmetro e rugosidade e com vazões mais altas; 

(ii)  O modelo proposto leva em conta a diferença entre as camadas de fluxo, que 

são ignoradas por SCOTT e RAO (1971). O nosso modelo utilizou a 

correlação de WOLDDESEMAYAT e GHAJAR (2007) para contabilizar os 

diferentes tipos de regime existentes no escoamento gás-óleo. Além disso, essa 

correlação apresenta baixa performance para inclinação horizontal por dois 

motivos: ela foi desenvolvida com a intenção uma vasta faixa de tipos de 

regimes e inclinações. Isso levou a uma perda de acurácia em certas faixas de 

valores. Além disso, a correlação superestima pressões menores que 1 MPa; 

(iii)  O presente modelo é aplicável a uma maior faixa de operações, levando em 

conta parâmetros como distribuição do tamanho das partículas, tensão 

interfacial, maior variedade de diâmetros e rugosidades;  
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(iv) O fator de atrito bifásico para o escoamento óleo-gás modificado por 

O.BELLO (2010) que utilizamos em nossos cálculos é superestimado em 

vazões altas de produção, levando a um crescimento muito acentuado do 

gradiente de pressão líquido-gasoso conforme o fluxo se intensifica, daí o 

aumento na discrepância observado a partir das vazões acima de 1280m
3
/d; 

 

Desse modo, o fato de a maioria dos modelos que estudam o comportamento de fluxos 

trifásicos gás-óleo-areia utilizar diferentes faixas de parâmetros impede que resultados mais 

conclusivos sejam atendidos, pois se dificultam efeitos de comparação. O ideal seria 

comparar o modelo aqui proposto com dados experimentais ou com modelos iguais, que 

sigam as mesmas características de fluxo. 
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6 Conclusão e Sugestões 

Ao longo desse trabalho, foram ilustrados alguns dos princípios do Gerenciamento da 

Produção de Areia, uma técnica alternativa às onerosas formas de combate por Sand Control, 

mas que ainda se encontra no estágio de aperfeiçoamento. Vimos que, apesar de se tratar de 

um método de baixo custo, ele apresenta alto risco, de modo que sua aplicação deve ser 

embasada em muito estudo das condições da formação, de operação e do transporte trifásico 

gás-óleo-areia. 

De todos os problemas causados pela presença da areia em dutos, o que mereceu destaque e 

que foi o centro de nosso estudo é o impacto que a presença da mesma num escoamento com 

gás e óleo em tubos horizontais é capaz de causar no gradiente de pressão. Aumentos de 

perda de carga associados à presença de uma fase sólida levam a problemas como perda de 

produtividade dos poços e a dificuldades na garantia de escoamento.  

Para que o impacto fosse quantificado, foi proposto um modelo que calculasse o gradiente de 

pressão trifásico em dutos horizontais a partir de uma adaptação de dois modelos existentes 

na literatura, o de O.BELLO (2010) e o de ALMEDEIJ e ALGHARAIB (2005). A partir de 

um algoritmo implementado no software Mathematica, fomos capazes de minimizar a perda 

de carga associada ao escoamento trifásico e encontrar a vazão ótima de produção de óleo 

responsável por levar o gradiente a valores mínimos. 

Em seguida, foi feita uma análise paramétrica das diversas variáveis envolvidas na queda de 

pressão do escoamento trifásico. Vimos que algumas, como o diâmetro, rugosidade e 

inclinação do duto, tamanho e concentração das partículas sólidas estão entre as que 

apresentaram maior sensibilidade, ao passo que outras, como a tensão superficial gás-óleo e a 

viscosidade do gás pouco contribuem para a perda de carga. 

Com as tendências observadas da análise paramétrica, fizemos um estudo de caso bem 

simples em que valores comuns de campo foram empregados. Dois modos distintos de se 

encarar um cenário adverso de produção de areia foram analisados. Um deles fez uma 

escolha correta da tendência dos parâmetros e reuniu as melhores variáveis. O outro não fez 

uso dos melhores valores obtidos da análise paramétrica. Em posse dos resultados, 

verificamos a importância de uma avaliação de sensibilidade bem feita, pelo fato de que no 
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caso em que isso foi efetuado, para um mesmo cenário, termos obtido gradientes mínimos 

bem menores.   

Por fim, uma tentativa de validação do modelo proposto foi feita, comparando-o com outro 

similar existente na literatura. Por vários motivos já citados, principalmente devido à 

diferença no range de valores utilizados entre os modelos comparados, verificamos uma 

discrepância acentuada para vazões mais altas de produção.  

Alguns pontos seriam interessantes serem abordados em estudos futuros. Por exemplo, 

considerar que as propriedades dos fluidos e da areia variem ao longo do escoamento (é o que 

ocorre na prática, com a concentração volumétrica da areia, por exemplo), estudar as vazões 

dentro do regime transiente (só levamos em conta o regime permanente) e avaliar o sistema 

abaixo da pressão de bolha (nesse caso, a quantidade de gás incorporado ao fluxo iria variar, 

o que não foi computado em nossa análise). 

Para se dar um maior respaldo ao trabalho, seria conveniente fazer uma análise econômica, 

quantificando os reais ganhos financeiros proporcionados pela aplicação da técnica proposta. 

A partir do modelo desse estudo, fomos capazes de avaliar a quantidade de energia possível 

de ser salva, ou seja, em quanto a perda de carga diminui ao longo do escoamento nos dutos. 

Entretanto, é preciso saber calcular como esse ganho de energia se traduz em ganhos de 

produtividade, ou melhor, é importante encontrar a relação entre o gradiente de pressão ao 

longo do duto e o drawdown de pressão do reservatório para o poço. Feito isso, estaríamos 

aptos a avaliar os reais ganhos de produtividade, de óleo recuperado e o valor econômico que 

isso representa.  

Com o objetivo de otimizar os lucros, escolheríamos a maior vazão de produção responsável 

por maximizar a quantidade de óleo recuperado e que ao mesmo tempo não agrave os 

problemas de carga, de produtividade e de erosão excessiva, seguindo as diretrizes do nosso 

modelo. Assim, a vazão ótima de produção seria obtida a partir de um acoplamento entre o 

estudo técnico (obtido pelo modelo aqui proposto) e o estudo econômico (a ser feito), 

visando-se obter ao maior volume de óleo recuperado. 
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Acredito que o assunto tratado nesse trabalho, no que diz respeito à minimização do gradiente 

de pressão pelas técnicas de Sand Management, contornando-se problemas de perdas de 

produtividade e de garantia de escoamento, é uma ferramenta muito promissora de 

otimização da produção e que ainda não recebeu a devida importância, principalmente no 

Brasil, em que os resultados da pesquisa sobre esse tema foram praticamente nulos e que a 

produção de areia em suas principais bacias é algo cada vez mais recorrente, como 

mostramos. Assim, esse trabalho pode servir como uma base de estímulo para que melhorias 

e estudos ainda mais aprofundados a respeito do transporte trifásico gás-óleo-areia, este ainda 

passível de aprimoramentos, possam ser efetuados num futuro próximo. 
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Anexo1: Cálculo das Propriedades do Gás 

 

7.1 Massa Específica  

 

Foi incorporado um fator de correção para que a saída da massa específica estivesse em 

[kg/m
3
]: 

 

         
 

 

 

onde a Massa Aparente é dada por: 

 

 

 

 é a composição de cada componente do gás e  sua respectiva massa molar. A 

temperatura do sistema é dada em Kelvin, enquanto que a pressão é fornecida em MPa. 

O fator de compressibilidade (Z) da mistura pode ser calculado da seguinte forma, utilizando-

se as correlações de Brill & Beggs (1974): 

 

 

 

Em que os coeficientes, A,B,C e D são dados a seguir: 
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Ppr e Tpr são a temperatura e a pressão pseudo reduzidas, respectivamente: 

 

 

 

 

As temperaturas e pressões pseudocríticas são definidas como: 

 

 

 

 

 

em que  ,  e  são as composições de cada componente e suas respectivas temperaturas 

e pressões críticas. 

 

As temperaturas e pressões críticas, assim como a Massa Molar de cada componente é obtida 

da tabela que segue: 

Tabela 11. Propriedades Críticas dos Gases e Massa Molar 

Tcrit (K) Pcrit (MPa) MM (g/mol)

Metano 190.65 4.64086 16

Etano 305.42 4.884 30

Propano 369.96 4.2568 44

Butano 425.16 3.79694 58

Pentano 469.77 3.374983 72  
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Para calcularmos as temperaturas e pressões pseudo reduzidas ainda é preciso corrigir as 

pressões e temperaturas pseudo críticas devido à presença de contaminantes. Isso é feito com 

as correlações de Carr-Kobayashi-Burrows (1954): 

 

 

 

 

 

em que ,  e  são as concentrações de gás carbônico, gás sulfídrico e nitrogênio 

na mistura gasosa, respectivamente.  

 

Com isso e com os valores fornecidos na tabela, somos capazes de estimar a massa 

específica, em kg/m
3
 de uma mistura de gás que contém impurezas. 

 

7.2 Viscosidade Dinâmica do Gás  

 

A viscosidade dinâmica de uma mistura gasosa de hidrocarbonetos (em Pa.s) é dada pela 

seguinte relação, desenvolvida por Carr-Kobayashi-Burrows (1954) : 

 

 

 

O coeficiente  é obtido do seguinte modo, de acordo com Dempsey (1965): 

 

 

 

Onde todas as constantes acimas se encontram na tabela a seguir: 
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Tabela 12. Parâmetros de Dempsey 

a0 = -2.4621; a8 = -0.79338;

a1 = 2.9705; a9 = 1.3964;

a2 = -0.286264; a10 = -0.14914;

a3 = 0.00805; a11 = 0.004410155;

a4 = 2.08086; a12 = 0.0839387;

a5 = -3.498; a13 = -0.186488;

a6 = 0.36037; a14 = 0.020336788;

a7 = -0.01044; a15 = -0.00060957926;

Constantes de ξ

 

 

 é a viscosidade (  a 1 atm corrigida pela presença de impurezas, definida por 

Standing (1951): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, ainda,  é a densidade do gás: 

 

 

 

Possuímos, portanto, todos os dados para estimarmos a viscosidade dinâmica do gás, em Pa.s. 
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Anexo 2: Algoritmo de Minimização 
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Anexo 3: Calculadora Trifásica 
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