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A evolução tecnológica da indústria do petróleo vem permitindo a exploração e 

prospecção de campos cada vez mais desafiadores. Nesse contexto, a produção de 

campos offshore tem expandido cada vez mais para laminas d’água mais profundas, 

requerendo um alto nível de investimentos. Assim, no sentido de combinar desafios 

técnicos com restrições econômicas, os estudos de otimização de vazões e facilidades 

de produção passaram a ser integrados para a realização de uma análise mais ampla. 

Neste trabalho foi realizada uma análise de otimização de layout submarino, 

considerando um campo piloto em águas profundas com produção direcionada a uma 

unidade de produção. Para isso, avaliou-se diferentes configurações de equipamentos 

utilizando o bombeamento multifásico como método de elevação sem restringir, porém, 

a produção pela capacidade de bombeio, mas sim pela pressão de separação. 

Os resultados observados demonstram que diferentes arranjos resultam em diferentes 

potenciais de produção e que a perda de carga no sistema de escoamento é 

fundamental para uma análise de viabilidade econômica. 
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The technological evolution in the oil and gas industry has increasingly allowed the 

exploration and prospection of challenging fields. In this context, the production of 

offshore fields has expanded to deeper water depths, requiring higher investments. 

Thus, in the aim of combining technical challenges and economic constraints, flow rates 

and production facilities optimization studies became integrated in order to perform a 

wider analysis. 

In the present work, an optimization analysis regarding subsea layouts was performed, 

considering a pilot field located in deep waters connected to a production unit. For this, 

different equipment configurations using subsea multiphase boosters were studied. The 

constraints imposed to the model were bottom hole pressures and separator pressure, 

pump capacity was not considered. 

The results observed show that different arrangements result in distinct production 

potentials and the pressure drop in the flow system is fundamental for an economic 

feasibility analysis. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento de um campo de petróleo passa por três fases: exploração, 

produção e abandono. A fase de exploração consiste na realização de estudos e 

análises para estimar e compreender o potencial de um ou mais reservatórios presentes 

no campo. Essa estimativa é realizada através da perfuração de poços exploratórios, da 

realização de testes de produção, da aquisição e interpretação de dados sísmicos, 

retirada de testemunhos, etc. O planejamento do desenvolvimento pode então ser 

iniciado após a estimativa de reservas recuperáveis e não recuperáveis acumuladas. 

Nesta etapa é feita a elaboração dos passos subsequentes do ciclo de vida do projeto 

desde como esse campo será produzido até qual será a estratégia de abandono. O 

produto final desta fase é um estudo de viabilidade econômica, que indicará se o campo 

é economicamente viável ou não. Uma das tarefas mais difíceis nesta etapa é a 

quantificação e incorporação das incertezas técnicas e de mercado no processo de 

avaliação técnico-econômica.  

Uma vez que o campo é considerado viável, inicia-se a etapa de desenvolvimento 

que consiste em colocar em prática o plano de desenvolvimento, construindo as 

instalações de produção e escoamento de fluidos.  Nesta fase se realiza a maior parte 

dos custos de investimento (CAPEX). 

A fase de produção e operação é a etapa mais longa do ciclo de vida do campo, e 

os custos operacionais (OPEX) tornam-se preponderantes.  

Com o passar o tempo, a produção declina e os custos de operação se tornam cada 

vez maiores ao ponto de tornarem a produção desvantajosa. Assim, entra-se na fase de 

abandono, na qual os poços e instalações começam a ser desativados. Esta etapa é 

caracterizada pelos custos operacionais elevados e custos de capital (investimentos em 

desmobilização dos sistemas) crescentes. 

Durante os últimos 20 anos, a exploração em águas profundas aumentou 

consideravelmente. Com a depleção de campos em produção e a crescente demanda 

internacional por petróleo, a necessidade de explorar novas fronteiras tornou-se 

decisiva para a evolução tecnológica da indústria. 

Com o desenvolvimento de campos cada vez mais desafiadores, os custos de 

investimento em bens de capital (CAPEX) e de operação (OPEX) se tornaram muito 

altos. Assim, para que um campo seja economicamente viável, esses custos devem ser 

reduzidos. 
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1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um procedimento para apoiar a tomada de 

decisão durante o projeto do sistema submarino de um campo simples. O 

desenvolvimento de um projeto offshore leva em consideração aspectos de engenharia 

e econômicos. Aspectos de engenharia consistem não só na estruturação de uma 

arquitetura, mas também todas as questões de escoamento, operabilidade, flexibilidade, 

possibilidade de intervenção e manutenção. Já os aspectos econômicos envolvem tanto 

custos e receitas, como sensibilidade do mercado, probabilidades de oscilação de 

preços e questões socioeconômicas. 

 

1.2. Metodologia 

Aqui, serão levados em consideração apenas fatores arquitetônicos simplificados e 

o retorno econômico dado pelo campo sob uma economia estável. Para isso, foram 

avaliadas diferentes alternativas com o uso de manifolds e bombas multifásicas. Com o 

objetivo de prever o comportamento de fluxo e estudar a resposta do conjunto de poços 

à diferentes arranjos submarinos, foram realizadas simulações no software Pipesim da 

Schlumberger para cada um dos diferentes cenários. 

Após a comparação de cada situação, reduziu-se os estudos de caso para a 

realização de cálculos de custo e receita. No sentido de avaliar o VPL do projeto, os 

custos de investimento de todos os equipamentos considerados foram levados em 

conta, incluindo a UEP, assim como os custos de operação. As receitas são resultado 

da vazão média resultante das simulações e um preço fixo médio do barril. Assim, 

comparou-se os VPLs resultantes de cada projeto. 

 

1.3. Organização do Texto 

O presente texto compreende além desta breve introdução, uma revisão 

bibliográfica focada em otimização de arranjos submarinos, apresentada no capítulo 2. 

O capítulo 3 descreve os principais elementos presentes em um sistema submarino de 

produção. A revisão sobre os fundamentos teóricos de escoamento multifásico é o 

objeto do capítulo 4. O capítulo 5 apresenta o caso estudado, desde os dados básicos 

utilizados, os cenários escolhidos para análise e os resultados obtidos.  Por fim o 

capítulo 6 apresenta as principais conclusões obtidas ao realizar este trabalho.   
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2. Revisão Bibliográfica – Otimização de arranjos 

submarinos de produção 

Rosa (2006) descreve uma metodologia a fim de maximizar o valor presente líquido 

(VPL) de um projeto de desenvolvimento de um campo offshore através da localização 

de uma plataforma de produção. O arranjo não considera a utilização de manifolds e 

propõe uma plataforma sem restrições de capacidade conectada à poços satélites 

produtores e injetores. 

A metodologia proposta para otimização da localização utiliza a teoria de grafos 

associada ao cálculo de gradiente de pressão em escoamento multifásico de fluidos e 

a condições de reservatório. Rosa (2006) mostra que o melhor cenário não considera 

somente e minimização das distâncias e sim a resposta de cada poço às perdas de 

carga envolvidas no escoamento. 

Para cálculo do VPL são levadas em consideração: custo das tubulações, as 

vazões médias anuais em um ano, custo anual de manutenção dos poços, custos de 

investimento, preço do barril e os impostos sobre a receita. O problema foi desenhado 

através de um modelo matemático baseado na otimização da equação do VPL para 

várias posições da plataforma dentro da malha do grafo.  

O trabalho demonstra que podem ser alcançados resultados rápidos sem a 

necessidade de utilização de simulações pesadas e o modelo serve de apoio à tomada 

de decisões para o posicionamento de plataformas. 

Outra abordagem relacionada à otimização de sistemas submarinos é apresentada 

em Castiñeira (2014). O estudo tinha o objetivo de calcular o posicionamento ótimo de 

um manifold submarino para um determinado campo offshore hipotético através da 

utilização de métodos de otimização baseados em algoritmos genéticos e a utilização 

de equações de fluxo multifásico para o cálculo das vazões produtoras.  

Algoritmos genéticos são implementados como uma simulação em que 

uma população de representações abstratas de solução é selecionada em busca de 

soluções melhores. A evolução geralmente se inicia a partir de um conjunto de soluções 

criado aleatoriamente e é realizada por meio de gerações. A cada geração, a adaptação 

de cada solução na população é avaliada, alguns indivíduos são selecionados para a 

próxima geração, e recombinados ou mutados para formar uma nova população. A nova 

população então é utilizada como entrada para a próxima iteração do algoritmo. 

O algoritmo foi programado para resolver um problema de localização de um 

manifold com um único riser em catenária através das equações de escoamento 

multifásico. Inicialmente, com a finalidade de avaliar a aplicabilidade da hipótese, foi 

realizado um estudo de sensibilidade para verificar os impactos da vazão produtora de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recombina%C3%A7%C3%A3o_(computa%C3%A7%C3%A3o_evolutiva)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itera%C3%A7%C3%A3o
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um campo fictício através da mudança do posicionamento do manifold submarino. 

Foram escolhidas três posições diferentes do manifold submarino. O posicionamento 

dos poços produtores já havia sido pré-determinado. Desta forma foi possível verificar 

que existem impactos significativos na vazão produtora total de um campo devido a 

mudanças no posicionamento do manifold. 

Por fim, o algoritmo construído para cálculo da perda de carga mostrou bons 

resultados quando comparado aos valores das pressões e vazões calculados com um 

software de escoamento multifásico largamente utilizado na indústria. 

Finalmente, o impacto do design de um sistema de elevação artificial na produção 

de poços em campos offshore foi analisado por Oliveira (2003). O trabalho analisou a 

utilização de bombas multifásicas em um sistema de seis poços e um manifold através 

de simulações em software que comparavam o impacto que a posição das bombas tinha 

na vazão de cada poço. Foram analisadas também situações de surgência, com 

diferentes aberturas de chokes para comparação. 

Oliveira (2003) mostra que a melhor localização é configurada pela integração dos 

componentes de perda de carga, os quais dependem das características geométricas 

do sistema, dos fluidos produzidos e das condições de produção do sistema em análise. 

Além disso, considerando as características adotadas para o sistema no estudo, 

concluiu-se que a instalação de uma única bomba a jusante do manifold, quando 

comparada com os demais cenários, apresentou o melhor resultado, possibilitando um 

incremento substancial na produção de líquido e diminuição do custo com unidades. 
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3. Sistemas Submarinos de Produção 

Um sistema submarino de produção consiste no conjunto de todos os 

equipamentos instalados no leito marinho com a função de permitir e contribuir para o 

escoamento dos fluidos produzidos até uma unidade de produção. Além de servir como 

passagem para os fluidos, esses equipamentos vão auxiliar no controle de vazão, no 

monitoramento de pressões e temperaturas, na elevação até a superfície e fornecer 

energias elétrica e hidráulica ao sistema para, por exemplo, a atuação de válvulas e 

funcionamento de sensores. Os principais equipamentos submarinos serão descritos a 

seguir. 

 

Figura 3.1: Sistema submarino de produção. (Fonte: www.marinelink.com) 

3.1. Árvores de Natal Molhadas 

Um poço de produção ou injeção pode ser direcional ou vertical, apresentando 

diferentes tipos de completação de acordo com sua função, tipo de óleo e características 

do reservatório. Conectadas às colunas de produção no leito marinho estão as Árvores 

de Natal Molhadas (ANM). As ANMs são compostas por um conjunto de válvulas, de 

atuação remota ou não, que permitem abrir, fechar e controlar a produção ou injeção de 

um poço. 

As ANMs podem ser fabricadas de acordo com a demanda do projeto, para 

especificações diferentes de pressão e temperatura, para servir diferentes tipos de 

completação (single bore ou multi bore), para diferentes tipos de instalação e workover 

(vertical ou horizontal). 
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Figura 3.2: ANM horizontal à esquerda e ANM vertical à direta. (Adaptado de: FMC 

Technologies Subsea Trees Brochure) 

3.2. Linhas de Produção 

O óleo produzido é escoado através de tubulações que recebem os nomes de 

jumpers, flowlines e risers. Essas tubulações são responsáveis pelas interconexões dos 

elementos de um sistema submarino e podem ser rígidas ou flexíveis. Jumpers e 

flowlines são as linhas estáticas de escoamento dentro do sistema que não estão 

sujeitas à carregamentos de ondas e correntes após a instalação, sendo os jumpers as 

mais curtas, enquanto risers são as linhas verticais que conectam o sistema à unidade 

de produção e estão sob ação de ondas, correntes e movimentos da unidade flutuante. 

Os dutos flexíveis são compostos por uma superposição de camadas plásticas e 

metálicas, responsáveis por fornecer resistência mecânica aos carregamentos de 

pressão externos e internos, assim como aos carregamentos de tração e flexão que as 

linhas flexíveis estarão submetidas ao longo da sua vida útil. Sua principal característica 

é a baixa rigidez à flexão. 

 

Figura 3.3: Estrutura típica de dutos flexíveis. (Fonte: www.technip.com) 
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Já os dutos rígidos são tubos de aço formados por uma série de juntas acopladas 

umas às outras. Podem estar envolvidos por flutuadores para diminuir o seu peso, 

quando em lâminas d’água profundas. Sua principal característica é a maior resistência 

ao colapso em águas profundas. 

 

Figura 3.4: Estrutura típica de dutos rígidos pipe-in-pipe. (Fonte: www.technip.com) 

Para os tipos básicos de dutos existentes, sejam rígidos ou flexíveis, existe uma 

variedade de configurações de instalação. As configurações mais comuns são: 

catenária livre, lazy S, steep S, lazy wave, steep wave e pliant wave (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Tipos de configuração de risers. (Adaptado de: Tanaka, 2009) 

Todas as linhas de produção devem ter resistência à abrasão e à corrosão, tanto 

interna quanto externamente, resistência mecânica à tração, ao cisalhamento e ao 

colapso, características elásticas, permitindo o alongamento vertical e o movimento 

angular da coluna articulada com restrições. 

3.3. Manifolds 

Os manifolds são equipamentos que reúnem a produção de um grupo de poços 

para reduzir o número de linhas até a unidade de produção. Além de reduzir o custo 

com as linhas, eles reduzem a carga suportada pela plataforma causada pelo número 

de risers, promovem interface entre flowlines e risers, podem distribuir sistemas 

hidráulicos e elétricos e podem injetar gás, produtos químicos e fluidos de controle. 
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Esses equipamentos podem também ter SCMs (Subsea Control Modules) e 

chokes, equipamentos responsáveis pelo controle de válvulas e sensores e pelo 

controle da vazão, respectivamente. 

Existem basicamente três tipos de manifolds (Kirkland et al, 1996) que podem ser 

construídos de acordo com as especificações e demanda do projeto. O manifold tipo 

cluster é um módulo independente dos sistemas de poço. Os poços, perfurados em 

torno da estrutura, são conectados à ela através de jumpers submarinos. Isso permite 

que a estrutura seja instalada antes ou durante a perfuração dos poços, possibilitando 

a produção antecipada de poços já perfurados. Os manifolds tipo modular são similares 

ao cluster, porém apresentam um conceito mais flexível, com partes removíveis que 

poderão ser trocadas ao longo da vida útil da estrutura. Já o manifold tipo template 

recebe diretamente as cabeças de poços direcionais, permitindo que os poços sejam 

diretamente conectados à estrutura do manifold. 

 

Figura 3.6: Manifold tipo cluster conectado a seis poços. (Fonte: www.dnvgl.com) 

3.4. Unidades Estacionárias de Produção (UEP) 

Toda a produção escoada pelo sistema é destinada a uma Unidade Estacionária 

de Produção. Essas unidades são responsáveis por armazenar e adaptar os fluidos à 

especificação requerida para transporte. A partir das UEPs, o óleo e/ou gás podem ser 

transportados por linhas de exportação diretamente à costa ou bombeados para navios 

de alívio que farão a transição até o seu destino. A água produzida geralmente é tratada 

para descarte ou reinjeção. 

Para campos offshore, existem diversos tipos de UEPs. O tipo de plataforma a ser 

utilizada no campo dependerá da vazão a ser produzida, assim como da capacidade de 
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processamento e lamina d’água. A seguir, estão listados os tipos de UEP segundo 

Morais (2013): 

 Plataformas fixas – Existem em três modalidades: a) de concreto: assentadas no 

fundo do mar por seu próprio peso; b) tipo jaqueta: construídas com tubulações de 

aço (jaquetas) que são fixadas no fundo do mar por meio de estacas; c) modalidade 

Caisson, na qual uma das pernas afixadas no leito marinho também tem a função 

de armazenagem. As do tipo jaqueta são construídas em estaleiro e transportadas 

para o local de instalação por meio de barcos de grande porte; após a sua fixação 

no leito marinho são instalados no convés os módulos de processamento da 

produção, instalações para a tripulação e demais equipamentos. As plataformas 

fixas de concreto e jaqueta são construídas para lâminas d’água de até 200 a 300 

metros de profundidade. 

 Plataforma semissubmersível - utilizada na produção e em perfurações. Tem sua 

estrutura apoiada sobre colunas, que são fixadas em flutuadores submersos. É 

mantida estacionária no mar por dois sistemas alternativos: por Posicionamento 

Dinâmico (DP) ou por ancoragem. Na ancoragem, o posicionamento é mantido por 

linhas de amarração, compostas por cabos de aço, correntes e/ou cabos de 

poliéster, que interligam a plataforma às âncoras cravadas no leito marinho. Para 

dadas condições meteorológicas e oceanográficas, dependendo com os tipos 

adotados de amarração e de ancoragem, existe um raio de ancoragem e a área de 

liberdade passeio horizontal (na superfície) na qual a plataforma pode se mover. No 

sistema DP atuam sensores de posição, com o uso de GPS; a posição da plataforma 

é mantida por meio de propulsores no casco que movimentam a plataforma nas 

direções necessárias à restauração da posição correta, calculada através de 

sensores instalados no leito marinho ou sensores remotos.  

 Navio-plataforma FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) – os 

primeiros FPSOs foram construídos por meio da adaptação de navios petroleiros. 

Os mais recentes são resultado da construção de cascos novos. Como o nome 

indica, o FPSO tem funções de produção, armazenamento e transbordo de petróleo 

e gás natural (para navios-tanque para o posterior transporte às instalações em terra 

ou para exportação). Há ainda duas variações da plataforma FPSO: a modalidade 

FPDSO, que além das funções acima dispõe de equipamentos para a perfuração de 

poços, e a modalidade FPWSO, que dispõe de equipamentos para intervenções em 

poços, como a substituição de tubos de produção, estimulação de reservatórios e 

operações de perfilagem (logging) e de testemunhagem (coring) de rochas nos 

poços. 
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 Plataforma SPAR - consiste em estrutura cilíndrica vertical flutuante, construída em 

aço, de largo diâmetro, ancorada no fundo do mar por sistema taut leg (cabos 

tensionados); a sustentação na água é garantida por tanques de flutuação que 

recebem água como lastro; ao realizar apenas pequenos movimentos verticais, 

provocados pelas ondas, a plataforma SPAR permite o uso de risers rígidos em 

completação seca. No topo da estrutura se encontra o convés com as instalações 

para processamento de petróleo, geração de energia, acomodação da tripulação e 

outras funções. Algumas plataformas Spar dispõem de tanques para 

armazenamento de petróleo.  

 Plataforma jack-up - plataforma autoelevável, equipada com estruturas de apoio que 

são descidas lentamente, por meio de macacos hidráulicos ou elétricos, até o fundo 

do mar, onde são fixadas por estacas no solo. Em seguida, a plataforma é elevada 

acima da superfície marítima, fora da ação das ondas. Destina-se à perfuração de 

poços em águas rasas, com até 130 metros de lâmina d’água, e atualmente podem 

alcançar até 170 metros. Pode ser adaptada para ser utilizada como plataforma de 

produção. 

 Tension Leg Platform (TLP) - plataforma de perfuração e produção, apoiada em um 

sistema de boias para flutuação, ancorada verticalmente no fundo do mar por 

tendões, isto é, cabos entrelaçados de aço tensionados. Os cabos são tensionados 

pelo empuxo e presos a estacas cravadas no solo marinho. As boias consistem de 

grandes colunas com ar que suportam o peso do convés. O sistema de ancoragem 

por tendões tensionados evita movimentos verticais da plataforma e reduz ao 

mínimo os movimentos horizontais decorrentes das ondas, tornando a TLP um 

sistema bastante utilizado em zonas de furacões. A TLP opera com árvores de natal 

secas ou molhadas e com tubos rígidos para a condução do petróleo e gás extraídos 

dos poços. 

Ao chegar à plataforma, a produção é direcionada a uma planta de processamento 

primário. Esse processamento começa no separador de alta pressão responsável por 

separar as correntes de água, óleo e gás. Em seguida, a corrente de água passará por 

uma série de tratamentos com o objetivo de reduzir o teor de óleo e gás em emulsão, 

assim como outros contaminantes que poderão estar presentes. A corrente gasosa 

segue para o sistema de condicionamento, o qual será responsável por especificar o 

gás para as condições necessárias à exportação, reinjeção ou utilização como gas lift.  

O sistema de condicionamento dependerá das propriedades do gás produzido. Já os 

tratamentos pelos quais a corrente de óleo passará visam a retirada da água ainda 

presente em forma de emulsão e os resíduos de gás.  A água ainda presente no óleo 
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pode causar diversos problemas como corrosão e/ou incrustação, gerando danos às 

tubulações, equipamentos e acessórios. Tais problemas, além de parar a produção ou 

transporte, podem gerar acidentes humanos e ambientais. 

3.5. Sistemas de Controle 

O sistema de controle de uma unidade é responsável por operar remotamente os 

equipamentos submarinos, receber e enviar dados entre a superfície e o leito marinho. 

As conexões elétricas e hidráulicas entre superfície e subsuperfície são realizadas 

através do umbilical de controle.  O umbilical é um cabo que reúne um certo número de 

mangueiras para carregar fluido hidráulico, responsável pela atuação de válvulas, ou 

químicos para injeção e determinado número de cabos elétricos, responsáveis pela 

transmissão de informações. A quantidade de mangueiras e cabos e suas funções 

variam com a necessidade. 

 

Figura 3.7: Umbilical eletro-hidráulico. (Fonte: www.tecpetro.wordpress.com) 

Ao chegar no leito marinho, essas mangueiras e cabos elétricos são distribuídos 

através de alguma estrutura, como manifolds ou SDUs (Subsea Distribution Units), ou 

são conectados diretamente aos próprios equipamentos ou SCMs (Subsea Control 

Modules). Este equipamento é responsável por fazer o controle das válvulas, as leituras 

dos sensores e a comunicação com a estação de controle central na superfície, o MCS 

(Master Control Station). 

Existem cinco tipos de sistemas de controle: hidráulico direto, hidráulico pilotado, 

hidráulico sequenciado, eletro-hidráulico multiplexado e totalmente elétrico. Cada 

sistema utiliza uma forma diferente de atuação de válvulas com diferentes combinações 

de energia elétrica e hidráulica. 

Na unidade de produção, o equipamento responsável pelo suprimento de fluido 

hidráulico e químicos é chamado HPU (Hydraulic Power Unit), enquanto o responsável 

por fornecer energia elétrica, EPU (Electric Power Unit). 
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3.6. Sistemas de Elevação Artificial 

A energia contida no reservatório irá determinar se um poço é surgente ou não. Um 

poço surgente é aquele que produz por elevação natural, no qual a pressão é suficiente 

para que os fluidos atinjam a superfície. 

Uma série de fatores vão influenciar na produção por surgência, dentre eles estão 

as propriedades dos fluidos, o índice de produtividade do poço, mecanismo de produção 

do reservatório, danos causados à formação durante a perfuração ou completação do 

poço, aplicação de técnicas de estimulação, a grandeza da perda de carga no sistema 

submarino, entre outros. 

No caso de reservatórios de baixa pressão ou em altas profundidades, os fluidos 

nele contidos não alcançarão a superfície, sendo necessária a utilização de métodos 

que vão incrementar a energia do sistema. Esses métodos de elevação artificial também 

são utilizados no final da vida produtiva de poços surgentes ou quando a vazão dos 

poços está muito abaixo da esperada. 

Na indústria de petróleo há dois principais métodos de elevação artificial. São eles 

a injeção de gas lift e a utilização de bombas submarinas. 

 

3.6.1. Gas Lift 

O método de gas lift consiste na injeção de gás diretamente na coluna de produção 

dentro do poço, para que o gás de menor densidade, ao se misturar com os fluidos 

produzidos, reduza o peso da coluna hidrostática. 

Existem dois tipos de injeção de gas lift: contínuo (GLC) e intermitente (GLI). No 

método contínuo, o gás é injetado na coluna sem paradas, enquanto no intermitente as 

injeções acontecem em bateladas entre intervalos de tempo. 

A vantagem do gas lift com relação à aplicação de bombas é que o método é 

aplicável em poços com alta razão gás-líquido, onde os métodos de bombeamento 

apresentariam baixa eficiência volumétrica e elevado número de problemas 

operacionais. O baixo custo dos equipamentos de fundo de poço e condições 

operacionais facilmente modificáveis para as alterações do reservatório são outras 

vantagens. Enquanto a necessidade de equipamentos de poço para alta pressão, o 

requerimento de revestimentos em bom estado, a corrosão, o grande volume de gás a 

ser manuseado e altos ricos operacionais devido às altas pressões são desvantagens. 

A adoção do método de gas lift exige também a utilização de compressores de 

grande porte, com alta potência e de espaço físico na plataforma. Além disso, contribui 

para a redução da temperatura do escoamento, com a possível ocorrência de 

fenômenos indesejados. 
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A otimização da vazão de injeção do gas lift é um assunto amplamente abordado 

na literatura. Vazões muito baixas de gás podem não surtir o efeito necessário e vazões 

muito altas podem ser contraproducentes devido à perda de carga por fricção causada 

pelo grande volume de gás. 

 

Figura 3.8: Esquema da descarga de um poço com elevação por gas lift. (Fonte: Notas 

de aula, Prof. Vinicius Rosa) 

3.6.2. Métodos de Bombeio 

Comumente existem três tipos de bombeio: bombeio centrífugo submerso (BCS), 

bombeio mecânico com hastes (BM) e o bombeio por cavidades progressivas (BCP). 

As bombas multifásicas submersíveis, chamadas BCS (Bombeio Centrífugo 

Submerso) ou ESPs (Electrical Submersible Pump), são utilizadas na elevação de 

grandes volumes de hidrocarbonetos em poços de petróleo. A bomba é impulsionada 

por motor elétrico, que dispõe de fluidos para selagem e proteção para operar dentro do 

poço ou no solo marinho. Segundo Morais (2013), as BCS eram, nas primeiras 

aplicações, instaladas no fundo do poço em condições de operação acima do ponto de 

bolha, ou seja, quando só há a presença de fluidos no estado líquido com nenhuma ou 

muito pequena presença de gás livre. A evolução da hidráulica das bombas permitiu 

que elas passassem, ao longo do tempo, a tolerar maior presença de gás livre.  

Os maiores níveis de tolerância às frações de gás livre viabilizaram a instalação do 

equipamento fora do poço, no leito marinho (em poços falsos e/ou em bases instaladas 

no leito marinho). Além de impulsionar o escoamento multifásico, as ESPs também 
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podem atuar de modo separado. Nesse modo, a bomba é instalada em um poço falso 

que fará uma separação primária de líquido-gás por gravidade e faz bombeamento do 

líquido enquanto o gás sobe por um riser diferente. 

A utilização de bombas é vantajosa principalmente em campos de petróleos 

viscosos, que necessitam de mais energia para sua extração e movimentação nos 

dutos.  

 

Figura 3.9: Esquema de um sistema BCS em modo separado. (Fonte: Centrilift 

Improving Deepwater Production through Subsea ESP Booster Systems Brochure) 

O bombeio mecânico ainda é o método mais utilizado no mundo. É utilizado 

principalmente em campos terrestres e consiste em um conjunto de haste e pistão 

colocado dentro da coluna de produção. Uma unidade de bombeamento é instalada na 

superfície, próximo à cabeça do poço, para transformar o movimento rotativo de um 

motor em movimento alternativo ascendente-descendente. Este movimento alternativo 

é transmitido por meio de uma coluna de hastes, que permanece aberta, para uma 

bomba que está localizada no fundo do poço. Esta bomba alternativa fornece energia 

mecânica ao petróleo para que escoe até a superfície. 

Já a BCP é uma bomba de deslocamento positivo excelente para fluidos viscosos 

e abrasivos que consiste em um conjunto de rotor e estator instalado dentro do poço. O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_mec%C3%A2nica
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rotor ao girar no interior do estator origina um movimento axial das cavidades, 

progressivamente, no sentido da sucção da descarga, realizando a ação de bombeio. 

 

Figura 3.10: Esquema de uma BM à esquerda e BCP à direita. (Fonte: Notas de aula, 

Prof. Vinicius Rosa) 
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4. Escoamento Multifásico 

É comum na produção de petróleo, a produção conjunta de água e gás, podendo o 

gás ser associado ou livre. Gás associado é o volume de hidrocarbonetos leves que, 

conforme a mudança de pressão na trajetória do sistema, se desassociam do líquido e 

evaporam. Já o gás livre é aquele já existe na forma de gás dentro do reservatório. O 

gás livre existe nos casos de reservatórios com pressões abaixo do ponto de bolha. 

A modelagem desse escoamento multifásico é fundamental não só para a fase de 

projeto do sistema submarino, mas também é necessária durante o período de 

operações para prever e mitigar possíveis problemas de garantia de escoamento 

(deposição orgânica e inorgânica, formação de hidratos, formação de slugs, emulsões, 

espumas, etc.) gerados pelo comportamento do escoamento. 

Outro resultado importante da modelagem, é a predição de vazão dos poços, 

podendo maximizar a produção, avaliando o escoamento e levando em conta o 

diâmetro, comprimento e elevação dos dutos. 

Para este trabalho foi escolhida a correlação de fluxo multifásico de Beggs e Brill 

para cálculo do escoamento multifásico nos trechos verticais e horizontais dos estudos 

de caso propostos. Nesta seção, serão apresentadas as fundamentações teóricas das 

equações de fluxo multifásico da correlação escolhida e como é realizada uma análise 

nodal de forma detalhada para fundamentar as simulações desenvolvidas e os 

resultados apresentados. Para um aprofundamento maior no tema são sugeridos os 

textos Brill e Beggs (1991), Baioco (2014) e Castiñeira (2014). 

 

4.1. Propriedades de Fluido 

As propriedades dos fluidos influenciam diretamente no tipo de escoamento e perda 

de carga. Conforme o reservatório depleta ou as condições do escoamento se alteram, 

as propriedades, composição e estado físico dos fluidos irão variar, afetando as 

predições de vazão. Assim, é necessária a definição das propriedades para diferentes 

cenários. 

Os itens a seguir abordam algumas correlações, considerando o modelo blackoil, 

utilizadas para a avaliação do comportamento da mistura de hidrocarbonetos, em certa 

condição de pressão e temperatura. O modelo blackoil considera que não há variação 

na composição dos fluidos do reservatório, ou seja, que a mistura é composta apenas 

por quatro tipos de fluido (água, gás associado, gás livre e óleo morto em condições 

padrão) sem considerar a composição de hidrocarbonetos.  
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4.1.1. Razão de Solubilidade  

A Razão de Solubilidade (Rs) representa a quantidade de gás em condição padrão e 

quantidade de óleo morto que podem ser produzidos a partir de um volume de controle 

a uma dada condição de pressão e temperatura.  

std
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V
  (4.1) 

A equação acima é usada no cálculo de Rs para resultados de análises PVT. Outra 

maneira de calcular esse parâmetro é através da correlação de Standing, descrita por 

Brill e Beggs (1991), que apresenta um cálculo direto para a razão de solubilidade: 
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Na qual Rs é a razão de solubilidade em scf/STB; P é a pressão expressa em psia; T é 

a temperatura expressa em °F; API é o grau API do óleo produzido; ϒg é a densidade 

do gás nas condições padrão.  

 

4.1.2. Fator Volume de Formação 

O Fator Volume Formação relaciona o volume de um fluido em certas de pressão e 

temperatura com o volume do mesmo fluido em condições padrão. Isto é, qual o volume 

que fluido na superfície ocupava nas condições de pressão e temperatura do 

reservatório, por exemplo. 

Para o óleo, considerando o fluido incompressível, o volume se altera uma vez que o 

gás anteriormente dissolvido se volatiliza diminuindo o volume para menor pressão ou 

aumentando para maior pressão. O Fator Volume Formação do Óleo (Bo) pode ser 

calculado pela seguinte equação: 

,P T

o
o std

o

V
B

V
  (4.3) 

A correlação de Standing (Brill e Beggs, 1991), apresenta a seguinte alternativa para o 

cálculo do fator volume formação: 
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1,175
0,5

0,972 0,000147 1,25
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o s

o

B R T




  
     
   

 (4.4) 

Na qual Bo é a fator volume de formação em bbl/STB; Rs é a razão de solubilidade 

em scf/STB; T é a temperatura expressa em °F; ϒg é a densidade do gás nas condições 

padrão; ϒo é a densidade do óleo. 

A densidade do óleo (ϒo) pode ser obtida por: 

141,5

131,5
o

API
 


 (4.5) 

Já no caso do fluido ser um gás, o volume aumenta para menores pressões e 

diminui para maiores devido à compressibilidade do gás. Vale ressaltar que esse 

parâmetro não considera o gás dissolvido, apenas a variação de volume do gás livre, 

como demonstrado na Figura 4.1. O Fator Volume Formação do Gás (Bg) pode ser 

calculado pela seguinte equação: 

,P T

gf

g std

gf

V
B

V
  (4.6) 

 

Figura 4.1: Alteração de volumes de fluidos. (Fonte: Baioco, 2014) 

Utilizando a equação de estado para gases reais e os valores de pressão e 

temperatura padrão para simplificar a equação (4.6), obtém-se para unidades de campo: 
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0,0283g

zT
B

P
  (4.7) 

Na qual Bg é a fator volume de formação do gás em ft³/scf; z é o fator de 

compressibilidade do gás; T é a temperatura expressa em °R; P é a pressão expressa 

em psia. 

 

4.1.3. Massa Específica 

A massa específica representa a relação da massa de uma determinada substância 

com o volume ocupado por ela.  

O cálculo da massa específica do óleo subsaturado em unidades de campo pode 

ser feito por (Brill e Beggs, 1991): 

,
350 0,0764

5,615

o gdo sP T

o

o

R

B

 



  (4.1) 

Na qual ,P T

o  é a massa específica do óleo em determinada temperatura e pressão 

expressa em lbm/ft³; ϒo é a densidade do óleo; ϒgdo é a densidade do gás dissolvido no 

óleo; Rs é a razão de solubilidade expressa em scf/STB; Bo é o fator volume de formação 

do óleo expresso em bbl/STB. 

Para o cálculo da massa específica do gás em unidades de campo a seguinte 

equação é válida (Brill e Beggs, 1991): 

,
0,076 gP T

g

gB


   (4.2) 

Na qual 
,P T

gf  é a massa específica do gás livre em determinada temperatura e 

pressão expressa em lbm/ft³; 
g  é a densidade do gás; Bg é o fator volume de formação 

do gás expresso em ft³/scf. 

A massa específica do líquido total é função das massas específicas do óleo e da 

água ponderadas pela fração volumétrica de cada líquido: 

 , , , 1P T P T P T

L o o w of f      (4.16) 
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Na qual 
,P T

L  é a massa específica do líquido; ,P T

o  é a massa específica do óleo; 

,P T

w  é a massa específica da água; fo é fração volumétrica do óleo no líquido. 

A fração volumétrica do óleo (fo) no líquido é obtida pela razão das vazões: 

o
o

o w

q
f

q q



 (4.17) 

 

 
 

4.1.4. Viscosidade 

A viscosidade de um fluido é o parâmetro que mede a resistência do fluido à 

deformação por cisalhamento e é afetada pelas variações de temperatura, pressão e 

composição. Ela mede a dificuldade ao escoamento devido ao atrito interno entre as 

moléculas. Na indústria do petróleo, são consideradas três tipos de viscosidade: 

 Viscosidade do óleo morto: medida a pressão atmosférica e temperatura do 

reservatório (sem gás dissolvido). 

 Viscosidade do óleo saturado: medida na pressão de bolha e temperatura do 

reservatório. 

 Viscosidade do óleo insaturado: medida a pressões maiores do que o ponto de 

bolha e temperatura do reservatório. 

Para o cálculo da viscosidade do óleo morto, pode-se usar a correlação de De 

Gheto et al (De Gheto et al, 1995) que contém correlações modificadas de PVT para 

estimar pressão de saturação, razão de solubilidade do gás, fator volume de formação 

do óleo, compressibilidade do óleo e viscosidade do óleo. As correlações dependem do 

grau API do óleo: 
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 (4.18) 

Já para a viscosidade do óleo vivo, pode-se usar a correlação de Kartoatmodjo & 

Schmidt (Brill e Mukherjee, 1999): 
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(4.19) 

 

 

 

Já viscosidade do gás também é expressa pela correlação de Lee et al.: 
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 (4.3) 

Na qual 
g  é a viscosidade do gás em cP; g  é a massa específica do gás na P e 

T em g/cm³; 
g  é a densidade do gás;  T é a temperatura em °R. 

Assim a viscosidade do líquido é função das viscosidades do óleo e da água 

ponderadas pela fração volumétrica de cada fluido: 

 , , , 1P T P T P T

L o o w of f      (4.4) 
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Na qual ,P T

L  é a viscosidade do líquido; ,P T

o  é a viscosidade do óleo; ,P T

w  é a 

viscosidade da água; fo é fração volumétrica do óleo no líquido. 

A fração volumétrica do óleo (fo) no líquido pode ser obtida pela razão das vazões: 

o
o

o w

q
f

q q



 (4.5) 

 

 
 

4.1.5. Pressão e Temperatura Pseudo-críticas 

Reduzidas 

Segundo a Lei dos Estados Correspondentes (Van der Walls, 1873): “Todos os 

fluidos exibem o mesmo comportamento quando submetidos à mesma pressão 

reduzida e temperatura reduzida”. Isso quer dizer que as misturas de gases reais, 

independentemente de composição, possuem o mesmo fator de compressibilidade (Z) 

para os mesmos valores de pressão e temperatura pseudo-reduzidas. Uma vez que o 

gás natural de petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, deve-se calcular o fator de 

compressibilidade através da determinação das propriedades pseudo-reduzidas da 

seguinte maneira: 

pr

pc

P
P

P
  (4.6) 

pr

pc

T
T

T
  (4.7) 

Nas quais Ppr e Tpr são a pressão e temperatura pseudo-reduzidas expressas em 

psia e °R, respectivamente; P e T são respectivamente a pressão e temperatura do 

fluido expressas em psia e °R; Ppc e Tpc são a pressão e temperatura pseudo-críticas 

expressas em psia e °R, respectivamente. 

Para determinar as temperaturas e pressões pseudo-críticas da mistura de gás, 

utilizam-se as correlações de Standing (Brill e Beggs, 1991) para gases secos (equação 

4.10) e para gases úmidos (equação 4.11). 
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2

2

706 51,7 11,1

187 330 71,5

pc g g

pc g g

P

T

 

 

  

  
 (4.9) 

Nas quais Ppc e Tpc são a pressão e temperatura pseudo-críticas expressas em psia 

e °R, respectivamente; ϒg é a densidade do gás nas condições padrão. 

 

4.1.6. Fator de Compressibilidade do Gás  

O Fator de Compressibilidade do Gás (Z) é um fator de correção que ajusta o desvio 

de comportamento dos gases reais e pode ser definido como a razão do volume que 

um gás ocupa em certas condições de pressão e temperatura e o volume que a mesma 

massa ocuparia nas mesmas condições de temperatura e pressão se fosse um gás 

ideal. 

real

ideal

V
Z

V
  (4.10) 

O fator de compressibilidade também pode ser calculado pelas correlações de 

Standing (Brill e Beggs, 1991): 
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(4.11) 
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4.1.7. Tensão Superficial 

Tensão superficial é uma medida do desequilíbrio nas forças moleculares 

interfaciais entre duas fases em contato. Baker & Swerdloff chegaram a uma correlação 

para o cálculo: 

 -4 -7 2 -11 337.7 - 0.05 (T - 100) - 0.26  · 1 - 7.1·10   + 2.1·10  + 2.37·10o API P P P  
 

 

(4.12

) 

Na qual o  é tensão superficial entre o óleo e o gás em dina/cm; P é a pressão em 

psia; T é a temperatura em °F. 

 

4.2. Parâmetros Operacionais 

Além dos parâmetros de fluido, existem parâmetros operacionais que são 

considerados no cálculo do gradiente de pressão. Esses dados compreendem 

basicamente a vazão e as velocidades dos fluidos. 

 

4.2.1. Vazão 

A vazão de um poço é o objetivo primário das análises de escoamento e um dos 

parâmetros mais importantes no cálculo da perda de carga. As vazões de óleo e gás 

podem ser calculadas por: 

56.498 10 std

o o oq q B 
 

(4.13) 

 73.27 10 std std

g o s

g

zT q q R
q

P

 
  (4.14) 

Na qual qo e qg são as vazões de óleo e gás in-situ [ft³/s]; 
std

oq  e std

gq  é a vazão do 

gás [scf/d] e a vazão do óleo [stb/d] nas condições padrão;  P e T é a pressão e 

temperatura médias no ponto de análise em psia e °R, respectivamente; Rs é a razão 

de Solubilidade [scf/STB]; Bo é o fator volume de formação do óleo [bbl/STB]; z é o fator 

de compressibilidade. 

Nas condições padrão, as vazões podem ser calculadas através de: 
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 std

o e wfq IP P P   (4.25) 

std std

g oq q RGO  (4.26) 

Na qual IP é o índice de produtividade do poço; Pe é a pressão estática do 

reservatório, Pwf  é a pressão de fundo de poço em fluxo; RGO é a razão gás óleo. 

 

4.2.2. Hold Up 

O holdup de líquido (HL) é a fração volumétrica ocupada pelo líquido (Figura 4.2) 

dentro de um volume de controle (Brill e Beggs, 2009): 

L
L

V
H

V
  (4.27) 

Analogamente, o holdup do gás (Hg) corresponde à fração volumétrica ocupada 

pelo gás dentro do mesmo volume de controle. Sendo assim, pode-se calcular como: 

1g LH H   (4.28) 

 

Figura 4.2: Volume de controle de um duto. (Fonte: Baioco, 2014) 

 

4.2.3. Hold Up sem Escorregamento 

Escorregamento se refere à interação entre fases que existe e faz com que gás e 

líquido fluam em diferentes velocidades. O holdup do líquido sem escorregamento (λL) 

é definido como a razão do volume de líquido em um segmento de tubo e o volume do 

segmento de tubo que existiria sem escorregamento. O cálculo pode ser feito 

diretamente, usando as vazões conhecidas do gás e do líquido: 
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 (4.29) 

Na qual qL e qg são as vazões de líquido e gás in-situ, respectivamente. 

Analogamente, o holdup do gás sem escorregamento fica: 

1
g

g L

L g

q

q q
   


 (4.15) 

  

4.2.4. Velocidade 

Outras variáveis importantes no cálculo de perda de carga são as velocidades reais 

e superficiais das fases. A velocidade real (vL) é a velocidade associada a vazão de uma 

fase e a área ocupada pela mesma. Já a velocidade superficial (vsL) é definida como a 

velocidade na qual essa fase escoaria se fluísse sozinha pela seção transversal total do 

tubo. São definidas, respectivamente, como: 

L L
L

L L

q q
v

A A H
 


 (4.16) 

L
sL

q
v

A


 
(4.17) 

Nas quais qL e a vazão de líquido in-situ; AL é a área ocupada pela fase líquida; A 

é a área transversal total do duto e HL é o holdup de líquido. 

A velocidades real (vg) e superficial (vsL) do gás são definidas como: 

g g

g

g g

q q
v

A A H
 


 (4.18) 

g

sg

q
v

A


 
(4.19) 

Nas quais qg e a vazão de gás in-situ; Ag é a área ocupada pela fase gasosa; A é a 

área transversal total do duto e Hg é o holdup de gás. 

Velocidade da mistura é definida como a soma das velocidades superficiais das 

fases (Brill e Beggs, 2009): 

m sL sgv v v   (4.35) 
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A velocidade de escorregamento é definida como a diferença entre as velocidades 

reais da fase gasosa e líquida (Brill e Beggs, 2009): 

sg sL
s g L

g L

v v
v v v

H H
     (4.36) 

A partir das equações acima, pode-se calcular o holdup de líquido sem 

escorregamento: 

sL
L

m

v

v
   (4.37) 

  

4.3. Correlações de Fluxo Multifásico 

Nas simulações de fluxo multifásico, considera-se a presença de duas fases, uma 

fase líquida composta por óleo e água e uma fase gasosa composta pelo gás natural. 

Na literatura existem diferentes tipos de correlação baseadas em observação, 

experimentação laboratorial e dados de campo, que fazem considerações diferentes, 

são eles: 

 Correlações Tipo I: Consideram que não existe escorregamento entre fases, ou 

seja, as velocidades de líquido e gás são iguais. Não têm distinção do regime de 

fluxo. Exemplos: Poetmann & Carpenter; Baxendell & Thomas; Fancher & Brown. 

 Correlações Tipo II: Consideram o escorregamento entre fases e não distinguem 

regime de fluxo. Exemplo: Hagedorn & Brown. 

 Correlações Tipo III: Consideram o escorregamento entre fases e utilizam mapas 

de padrão de escoamento. Para cada padrão de escoamento existe uma 

correlação diferente para os cálculos de holdup e fator de fricção. Exemplos: Duns 

& Ros; Orkiszewski; Aziz, Grovier & Fogarasi; Beggs & Brill. 

No presente trabalho será utilizada a correlação tipo III de Beggs & Brill, uma vez 

que pode ser utilizada tanto para dutos horizontais quanto inclinados. 
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4.3.1. Padrões de Escoamento 

Dependendo das propriedades do sistema, o fluxo pode assumir diferentes padrões 

geométricos. Parâmetros físicos que determinam o regime de fluxo são tensão 

superficial, que determina a molhabilidade das paredes do duto e a formação de gotas 

de líquido ou gás, e a gravidade, que tende a puxar o líquido para a parte inferior do 

duto para escoamentos não verticais. Esses padrões vão definir o comportamento das 

fases e dependem principalmente das velocidades das mesmas e das quantidades de 

líquido e gás. Os padrões de escoamento horizontal utilizados nas correlações de Beggs 

& Brill estão descritos abaixo (Baioco, 2014). 

 Bolha: Bolhas dispersas fluem na parte superior do duto. É comum em velocidades 

muito altas de líquido e baixas relações gás/líquido. 

 Estratificado: Para baixas velocidades de líquido e gás, o fluxo pode ser tipo liso 

ou ondulado.  

 Ondulado: Para velocidades intermediárias do líquido.  

 Golfada: Quando há aumento da velocidade, as ondas rolantes crescem até o 

ponto de formarem um fluxo com tampões ou golfadas.  

 Anular: Devido à gravidade, o filme de líquido é mais largo na base. Para 

velocidades de gás muito altas. 

 

Figura 4.3: Padrões de fluxo para escoamento horizontal. (Fonte: Brill e Mukherjee, 1999) 
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No caso do fluxo vertical, conforme a quantidade de gás aumenta gradualmente, os 

padrões de escoamento são:  

 Bolha: Bolhas de gás estão dispersas em um fluxo contínuo de líquido. As bolhas 

possuem tamanho aproximadamente uniforme e se movem com velocidades 

diferentes. Exceto pela densidade, é pouca a influência do gás gradiente de 

pressão. A parede do tubo está sempre em contato com a fase líquida. 

 Golfada: O gás flui com formato de “projétil” ou golfada, que quase preenchem a 

seção transversal do tubo, mas ainda há a presença de bolhas. A velocidade das 

bolhas de gás é maior que a do líquido e tanto o gás quanto o líquido têm influência 

significativa no gradiente de pressão. 

 Transição ou Caótico: Fluxo muito instável de natureza oscilatória. Não existem 

formas características e ambas as fases têm influência no gradiente de pressão. 

 Anular: O gás passa a ser a fase contínua e o líquido flui na forma de gotas 

dispersas no núcleo central gás. A parede do tubo é coberta com um filme líquido, 

mas a fase de gás tem influência predominante no gradiente de pressão. 

Poços de óleo operam predominantemente no padrão de golfada, enquanto poços 

de gás operam predominantemente em fluxo anular para a maior parte do comprimento 

a tubulação. Quando o fluxo de gás decresce ao longo da vida do campo por casa da 

depleção do reservatório, o poço começa a produzir líquido e uma transição de fluxo 

anular para golfada ou caótico é esperada.  

 

Figura 4.4: Padrões de fluxo para escoamento vertical. (Fonte: Brill e Mukherjee, 1999) 
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4.3.2. Correlação de Beggs & Brill 

A correlação de Beggs & Brill é amplamente utilizada uma vez que pode ser 

aplicada para todos os regimes de fluxo. O primeiro passo de cálculo para o gradiente 

de pressão consiste na determinação desse regime através do número de Froude e 

holdup de líquido sem escorregamento, considerando o fluxo na horizontal: 

2

m
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v
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gID
  (4.38) 

sL
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m

v

v
   (4.39) 

Nas quais vm é a velocidade da mistura em ft/s, definida pela soma das velocidades 

superficiais das fases; g é a aceleração da gravidade (32.174 ft/s²); ID é o diâmetro 

interno em ft; vsL é a velocidade superficial de líquido.  

A identificação do padrão de escoamento requer o cálculo de quatro números 

limitadores que são descritos por: 
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 (4.20) 
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(4.21) 

As regiões delimitadas por Li podem ser observadas na figura a seguir. 
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Figura 4.5: Regimes de fluxo por Beggs & Brill. (Fonte: Brill e Beggs, 1991) 

Após determinar o tipo de fluxo, calcula-se o valor do holdup de líquido com 

escorregamento. Como o tipo de fluxo considera apenas o fluxo horizontal, um ajuste 

deve ser feito para considerar a inclinação do duto: 
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(4.22) 

Onde HL(θ) é o holdup de líquido na inclinação do duto; θ é a inclinação do duto com 

a horizontal; Ψ é o fator para correção do holdup devido à inclinação real da tubulação; 

HL(0) é o holdup para o duto na horizontal; a, b, c são constantes definidas pela Tabela 

4.1.  

Regime a b c 

Segregado 0.980 0.4846 0.0868 

Intermitente 0.845 0.5351 0.0173 

Distribuído 1.065 0.5824 0.0609 

Tabela 4.1: Parâmetros para o cálculo do holdup para o duto na horizontal. 
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O holdup de líquido para o padrão de transição é calculado por uma interpolação 

entre os padrões segregado e intermitente: 
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 (4.43) 

O fator Ψ para correção do holdup é definido pela equação abaixo considerando a 

inclinação do duto com a horizontal θ expressa em radianos: 
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 (4.23) 

O fator Ψ também é função da variável C que depende das constantes definidas na 

Tabela 4.2 e do número de velocidade do líquido definido como: 

41.938 L
Lv sL

L

N v



  (4.24) 

Na qual vsL é a velocidade superficial de líquido; 
L  é a massa específica do líquido,  

L  é a tensão superficial. 

Inclinação Regime d’ e f g 

θ>0 

 

Segregado 0.011 -3.7680 3.5390 -1.6140 

Intermitente 2.960 0.3050 -0.4473 0.0978 

Distribuído Sem correção: C=0 e Ψ=1 

θ<0 Todos 4.700 -0.3692 0.1244 -0.5056 

Tabela 4.2: Parâmetros para a correção do holdup no duto inclinado. 
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Figura 4.6: Holdup versus inclinação do tubo. (Fonte: Brill e Beggs, 1991) 

Em seguida, com o holdup definido, é possível determinar o restante dos 

parâmetros necessários. O gradiente de pressão (equação 4.6) é função das parcelas 

de elevação, fricção e aceleração.  
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 (4.46) 

Como pode-se observar, ainda é necessário o cálculo da massa específica da 

mistura com escorregamento ρs em lbm/ft³, da massa específica sem escorregamento 

ρn em lbm/ft³: 

    1s L gL L
H H

 
      (4.47) 

𝜌𝑛 =  𝜌𝐿𝜆𝐿 + 𝜌𝑔(1 − 𝜆𝐿(𝜃)) (4.48) 

Além disso, deve-se calcular a velocidade da mistura vm em ft/s, através da equação 

4.35. 

O fator de fricção de duas fases fTP é dado por: 

TP
TP n

n

f
f f

f
  (4.49) 
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Na qual fn é o fator de fricção sem escorregamento, determinado pelo diagrama de 

Moody pela curva de tubo liso ou pela expressão em função do número de Reynolds: 

2

Re

Re

Re

1

2log
4.5223log 3.8215

:

n

n m

n

n L L g g

n L L g g

f
N

N

onde

v ID
N





    

    


  
  

  



 

 

 
(4.50) 

A razão entre o fator de fricção de duas fases fTP e o fator de fricção sem 

escorregamento fn é definida por: 
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) 

 

Figura 4.7: Fator de fricção. (Fonte: Brill e Beggs, 1991) 
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Por fim a parcela de aceleração pode ser calculada em função do termo de 

aceleração Ek:  

s m sg

k

c

v v
E

g P


  (4.26) 

Desta forma, o gradiente total de pressão pode ser simplificado na seguinte 

expressão: 

1

elevação fricção

total k

dP dP

dL dLdP

dL E

   
   

    
 

 
 

(4.27) 

 

4.3.3. Algoritmo de Marcha para o Diferencial de 

Pressão 

Para escoamentos multifásicos, o gradiente de pressão não é constante, forçando 

o cálculo da perda de carga em etapas. O cálculo pode ser feito de duas formas: 

iterações no comprimento ou na pressão. 

Seguindo a abordagem de Oliveira (2003), a rota é dicretizada no comprimento, 

considerando que dentro dos elementos considerados, as propriedades de fluido são 

constantes. Em relação à temperatura, um artifício amplamente utilizado na indústria do 

petróleo é a aplicação de um perfil de temperatura para uma locação previamente 

conhecida. Neste trabalho foi aplicada uma simplificação do algoritmo de marcha onde 

o perfil de temperatura foi substituído por um valor de temperatura média para todo o 

sistema. 

 

Figura 4.8: Elemento de duto. (Fonte: Baioco, 2014) 
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Em suma, o algoritmo de marcha para cálculo de pressão em trechos retos pode 

ser descrito como (Figura 4.8): 

1. Conhecendo-se Pi e Ti 

2. Fixa-se ∆L 

3. Estima-se ∆P e Pi+1 

4. Adotando um perfil de temperatura conhecido, calcula-se Ti+1 = f(L) 

5. Com Tmed e Pmed, determinam-se todas as propriedades do escoamento no 

segmento 

6. Utilizando-se uma correlação (Tipo I, II ou III), calcula-se dP/dL 

7. ∆Pcalculado = ∆L * dP/dL 

8. Compara-se ∆Pestimado e ∆Pcalculado 

9. Se não convergiu, estima-se novo ∆P, a partir do calculado, até convergir. 

 

Figura 4.9: Fluxograma do algoritmo para cálculo da perda de carga. (Fonte: Baioco, 

2014) 
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4.4. Análise Nodal 

O objetivo da análise nodal é avaliar a perda de carga de um sistema com múltiplos 

componentes. O procedimento consiste na avaliação de pontos específicos do sistema 

onde há divisão ou junção de fluxo. Os nós mais comuns ficam localizados no fundo do 

poço, na cabeça do poço ou no separador. No caso de sistemas submarinos um nó 

comum é localizado nos manifolds submarinos ou pontos de interseção de dutos. Essa 

avaliação determina, o ponto de equilíbrio no qual as solicitações de pressão disponível 

e pressão requerida coincidem. 

A análise nodal proposta por Castiñeira (2014) para o cálculo das vazões, pressões 

de fundo sob fluxo e pressão comum no manifold consiste, inicialmente, em fixar uma 

pressão de separação e estimar as pressões de fluxo dos poços e a pressão média 

comum no manifold, calculando a partir dessas estimativas as vazões com os valores 

de IP de cada poço. A vazão de gás é então calculada através da RGO do campo. 

Após o cálculo das vazões, uma análise do escoamento vai verificar se as 

estimativas de pressão de fundo vão corresponder às estimativas da pressão do 

manifold comum à todos os poços. Se essa premissa não for satisfeita, uma nova 

análise será realizada para uma nova estimativa de pressão de fundo com o valor de 

pressão média no manifold anteriormente utilizado acrescido da perda de carga 

calculada. Se a premissa for satisfeita, a análise de escoamento se estende a todo 

sistema considerando a soma da vazão de todos os poços. A perda de carga no riser 

acrescida do valor da pressão no manifold previamente calculada também precisa ser 

igual ao valor da pressão de chegada à plataforma previamente definida. Caso essa 

condição não seja satisfeita, um novo valor de pressão no manifold é gerado através da 

soma da perda de carga calculada no riser com o valor de pressão de separação 

passando por todo o algoritmo novamente. Como pode ser observado na Figura 4.10, a 

verificação é realizada nos dois sentidos do sistema. 
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Figura 4.10: Fluxograma da análise nodal. 
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5. Estudos de Caso 

No sentido de analisar o complexo sistema de tomada de decisão durante o projeto 

do sistema submarino de um campo, foi realizada a análise de um conjunto de poços 

perfurados no mesmo reservatório que deveriam ser produzidos através de um sistema 

de bombeio multifásico, considerando o custo dos equipamentos e o retorno dado pela 

produção. 

 

5.1. Considerações 

Nas simulações dos estudos de caso foram feitas as seguintes considerações: 

 A avaliação será realizada a partir de sete poços produtores perfurados no mesmo 

reservatório que serão conectados à mesma UEP. 

 Todos os poços são horizontais e o cálculo de escoamento não considera desvios 

de trajetória. 

 Para as simulações de fluxo, o modelo blackoil será adotado. 

 O sistema é termicamente isolado. O perfil de temperatura foi substituído por um 

valor de temperatura média para todo o sistema. 

 A profundidade da lâmina d’água é constante, não havendo irregularidades 

significativas no leito marinho. 

 Os risers de produção estão instalados em catenária livre. 

 Não serão considerados os componentes de completação da coluna de poço. Será 

feita uma simplificação, na qual o poço só é completado em um intervalo e possui 

uma coluna de produção uniforme e com diâmetro interno constante. 

 Válvulas ou outros equipamentos de controle não serão incluídos. 

 A arquitetura interna dos equipamentos submarinos, como árvores de natal e 

manifolds, não será considerada. 

 

5.2. Características do Reservatório 

Geralmente, simulações de reservatório consideram a pressão inicial do 

reservatório como uma pressão média, uma vez que a aquisição das distribuições de 

pressão é difícil e isso acarretaria em um maior tempo computacional. Neste trabalho, 

porém, serão consideradas diferentes pressões de fundo inicial para cada poço. Outras 

propriedades a serem definidas são o índice de produtividade dos poços, que define a 
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capacidade de produção de cada um, e a profundidade dos canhoneados (Tabela 5.1). 

A temperatura de todo sistema é de 65°C. 

Poço IP (stb/d/psi) BHP (barA) 

W1 4.5 225 

W2 10.5 200 

W3 80 240 

W4 20 195 

W5 13 210 

W6 8 200 

W7 20 220 

Tabela 5.1: Características de poço. 

 

5.3. Propriedades dos Fluidos Produzidos 

Como a produção de todos os poços são provenientes do mesmo reservatório, 

considerou-se que as propriedades de fluido são as mesmas e estão descritas na tabela 

abaixo. Como o estudo considera um campo em fase inicial, não há produção de água. 

Propriedade Valor 

°API 28 

BSW 0 % 

RGO 50 sm³/sm³ 

Densidade do gás 0.78 

Densidade da água 1.02 

Tabela 5.2: Propriedades do Fluido. 

Reservatório do tipo blackoil englobam diversos tipos de óleo. Segundo Pizarro 

(1999), esses reservatórios são caracterizados por possuírem óleo de densidade inferior 

à 45°API, RGO inicial inferior a 400 sm³/sm³ e fator volume formação inferior a 2 

sm³/sm³. A compressibilidade da rocha deste tipo de reservatório também é bastante 

pequena. 

Outras propriedades de fluido importantes para o cálculo da perda de carga, como 

já citado anteriormente, serão avaliadas por correlações. A seguir, a Tabela 5.3 

apresenta um resumo de quais correlações foram usadas para o cálculo de cada 

parâmetro. 
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Propriedade Correlação 

Fator volume formação Standing (1947) 

Razão de solubilidade Standing (1947) 

Pressão e temperatura pseudo-reduzidas Standing (1947) 

Fator de compressibilidade Standing (1947) 

Viscosidade 

De Ghetto et al. 

Kartoatmodjo & Schmidt 

Lee et al. 

Tensão superficial Baker & Swerdloff 

Tabela 5.3: Relação de propriedades e correlações utilizadas. 

 

5.4. Características do Sistema 

As propriedades relativas aos equipamentos vitais aos cálculos de escoamento e 

comuns à todas as análises estão listadas nas tabelas a seguir. 

Propriedade Valor 

Pressão no separador (Psep) 12 bar 

Lamina d’água 1800 m 

Tabela 5.4: Propriedades gerais. 

Tipos de dutos Din (in) Dex (in) Rugosidade (in) 

Jumpers Árvore-Manifold 4.06 5.94 0.001 

Flowlines Manifold-Manifold 

ou Manifold-BCS 
7.375 8.625 0.001 

Riser 9 11.25 0.001 

Tabela 5.5: Propriedades de dutos. 
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Poço 

Diâmetro 

Interno da 

coluna (in) 

Diâmetro 

Interno do 

wellbore (in) 

Comprimento 

da coluna (m) 

Comprimento 

do poço (m) 

TVD 

(m) 

W1 4 5 3480 590 2900 

W2 4 5 3360 790 2860 

W3 4 5 3280 1120 2920 

W4 4 5 3970 800 2920 

W5 4 5 3230 890 2930 

W6 4 5 3906 610 2940 

W7 4 5 3209 1070 2960 

Tabela 5.6: Características de completação. 

 

5.5. Simulação em Pipesim 

O software Pipesim foi desenvolvido pela Schlumberger com o propósito de servir 

como ferramenta para auxiliar no design e avaliação de sistemas de produção através 

a simulação de fluxos multifásicos em estado estacionário. 

Simuladores de fluxo multifásico como o Pipesim viabilizam os cálculos das 

propriedades físicas da mistura e permitem a previsão do gradiente das fases. Para 

cumprir este objetivo baseiam-se em correlações para os modelos blackoil e equações 

de estado para o caso de modelos composicionais. O software incorpora as equações 

de estado e as correlações empíricas permitindo a modelagem de sistemas reais e 

comparação de dados de produção. 

Com esse simulador, é possível incluir equipamentos de elevação e modelar a 

resposta do fluxo à eles. Análises nodais, otimização de gas lift, modelagem de 

performance, simulações de redes, identificação de riscos de slug, formação de 

emulsões, deposição de parafinas, corrosão, injeção de metanol, perfis de temperatura 

são outros estudos que também podem ser realizados. 

Outra funcionalidade é a possibilidade de fazer simulações subsequentes para uma 

variação determinada de certos parâmetros operacionais, como pressões, propriedades 

de fluido, diâmetro de tubulações, entre outros.  

No presente trabalho, o software será usado com o propósito de prever a perda de 

carga e a resposta de vazão aos diferentes cenários considerados. 
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5.6. Cenário Base 

Os poços e a UEP considerados estão representados na figura a seguir. O cluster 

1 é formado pelos poços W1, W2, W3 e W4, enquanto o cluster 2 por W5, W6 e W7, a 

localização mais precisa será descrita a seguir. A UEP é fixa e já existente, ou seja, os 

sete novos poços serão ligados como tie back à uma plataforma já em produção. 

 

Figura 5.1: Localização dos poços e UEP. 

Poço/UEP x y 

W1 16251.72 -2656.47 

W2 16252.8 -2677.08 

W3 16204.38 -2662.23 

W4 16198.2 -2681.74 

W5 17274.2 -859.97 

W6 17259.19 -854.08 

W7 17285.54 -803.46 

Plataforma 0 0 

Tabela 5. 7: Coordenadas geográficas dos poços e UEP. 

Para questão de comparação, foi realizada inicialmente uma simulação 

considerando todos os poços como satélites, conectados diretamente à UEP através 

de risers independentes. O comprimento dos risers foi calculado através das 

distâncias entre as posições geográficas das árvores de natal e da UEP e estão 

discriminados na tabela abaixo. 

Plataforma

7652500

7653000

7653500

7654000

7654500

7655000

7655500

7656000

414000 416000 418000 420000 422000 424000 426000 428000 430000 432000 434000

Poços e UEP

Cluster 1

Cluster 2
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Linha Distância geográfica (m) Comprimento (m) 

Riser W1 16468 17803 

Riser W2 16472 17803 

Riser W3 16421 17763 

Riser W4 16418 17754 

Riser W5 17295 18560 

Riser W6 17280 18585 

Riser W7 17305 18610 

Tabela 5. 8: Distâncias entre risers e poços e comprimento calculado. 

 

Figura 5.2: Esquemático da simulação dos poços satélites. 

Realizando a simulação esquematizada na Figura 5.2, que representa os poços 

conectados à seus risers que escoam a produção até a mesma UEP, percebe-se que 

as condições de contorno não são satisfeitas e não há produção. 

Também é possível notar que o comprimento total de linhas utilizadas seria de 

126878 m, o que representaria um custo altíssimo. Nesse contexto, propõe-se a 

utilização de manifolds, com o objetivo de otimizar os custos com dutos, e bombas 

multifásicas submarinas para promover a produção de todos os poços. 

Como citado anteriormente, os manifolds fazem a junção do fluxo de um certo 

número de poços, dependendo de sua capacidade. Como aqui são considerados sete 

poços, serão analisados cenários com um ou dois manifolds. 

Na indústria, também estão disponíveis bombas multifásicas capazes de 

impulsionar diferentes volumes de carga. Assim, existe uma flexibilidade de design que 

permite a instalação de uma ou mais bombas em um campo dependendo do objetivo, 

número de poços e proporção de vazão. À diante serão considerados cenários com uma 

ou duas unidades de bombeio. 
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5.7. Estudos de Caso 1 – Otimização do Arranjo 

Submarino 

5.7.1. Arquitetura do Sistema 

A arquitetura de um sistema submarino pode ser construída de inúmeras formas. 

Neste trabalho foram consideradas a utilização de manifolds submarinos tipo cluster e 

bombas multifásicas para elevação artificial.  

Na indústria existem manifolds submarinos de diferentes capacidades. Assim, os 

poços estudados podem ser conectados a um ou mais manifolds. Para motivo de 

comparação, serão analisados casos com a utilização de um e dois manifolds. 

No tangente ao bombeio submerso, também existem unidades de diferentes 

características, capazes de suportar diferentes vazões e fornecer diferentes 

quantidades de energia. Serão analisados casos de uma e duas bombas para cada 

arquitetura considerada. 

O cenário ótimo desejado é aquele, no qual haverá equilíbrio entre produção e 

custos a fim de maximizar a receita do campo. A localização dos manifolds deve 

considerar, além da posição geográfica dos poços, a vazão resultante e o custo com as 

linhas de produção. 

Primeiramente, calculou-se o arranjo que reduziria o comprimento das linhas 

através das coordenadas geográficas de cada poço e da UEP. Para isso, um algoritmo 

simples de minimização de distâncias foi utilizado. O algoritmo considera a posição 

geográfica de cada poço e da UEP, calculando as distâncias entre cada equipamento 

que será conectado por uma flowline. Com todas as distâncias calculadas, têm-se o 

comprimento total de linhas que será utilizado pelo somatório das mesmas. Assim, a 

posição ótima calculada de cada manifold é aquela que minimiza esse somatório. 

Considerando apenas um manifold reunindo os sete poços, a distância total entre 

todos os equipamentos seria de 22842 m e a localização do manifold está explicitada 

na figura a seguir. Pode-se reparar que o resultado, que também leva em conta a 

posição da UEP, mostra que o equipamento ficaria mais próximo ao conjunto de poços 

mais distante, o que pode ser observado na Figura 5.2 que foca na região de interesse. 
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Figura 5.3: Posição para cenário com apenas 1 cluster. 

 Posição Manifold (km) 

 x y 

M1 16236.26 -2644.93 

Tabela 5.9: Coordenadas geográficas do manifold. 

Já para o cenário com dois manifolds, a distância total calculada seria de 17711 m, 

um resultado melhor que o avaliado anteriormente, e a localização de cada manifold 

está representada nas figuras abaixo. 

 

Figura 5.4: Posição do manifold 1 para cenário com 2 clusters. 
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Figura 5.5: Posição do manifold 2 para cenário com 2 clusters. 

 Posição Manifold (km) 

 x y 

M1 16206.73 -2664.01 

M2 17263.72 -861.20 

Tabela 5.10: Coordenadas geográficas dos manifolds. 

Vale ressaltar que, para ambos os casos, considerou-se que apenas um único riser 

de produção seria ligado à UEP e, no segundo caso, esse riser sairia do manifold 1. 

Para a localização das bombas, será considerada a instalação em bases no leito 

marinho, o que permitirá o alinhamento de mais de um poço para a mesma bomba. A 

posição à jusante dos manifolds foi escolhida devido à maior eficiência de escoamento 

mostrada em Oliveira (2003). 

No primeiro caso, foi avaliada a viabilidade de uma única bomba de alta capacidade 

que receberia os sete poços à jusante dos manifolds, bombearia o fluido para um único 

riser. No segundo, a utilização de duas bombas que compartilham o header, ou seja, a 

produção é escoada por uma única linha que se divide nas duas bombas. 

Nos estudos caso 1, para questão de comparação, supôs-se que a bomba nos dois 

casos adicionaria 30 barA ao sistema. Isso quer dizer que o modelo da bomba não foi 

levado em consideração, uma vez que equipamentos diferentes adicionam parcelas 

diferentes de energia conforme a vazão e as características do fluido recebido.  
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Estudos de caso 1 

Cenário 1 1 Manifold + 1 BCS Cenário 3 2 Manifolds + 1 BCS 

Cenário 2 1 Manifold + 2 BCS Cenário 4 2 Manifolds + 2 BCS 

Tabela 5.8: Resumo dos cenários dos estudos de caso 1. 

5.7.2. Resultados 

5.7.2.1. Cenário 1 

A configuração do sistema submarino do cenário 1 para a simulação está 

representada na figura abaixo. 

 

Figura 5.6: Esquemático do cenário 1. 

De acordo com a posição ótima encontrada para o manifold no cenário 1, os 

seguintes comprimentos de linhas foram utilizados na simulação. 

Linha Comprimento (m) Linha Comprimento (m) 

Jumper W1 20 Jumper W6 2063 

Jumper W2 37 Jumper W7 2120 

Jumper W3 37 Flowline 1 200 

Jumper W4 53 Riser 16424 

Jumper W5 2065   

Tabela 5.9: Comprimentos de linha – Cenário 1. 

Vale ressaltar que o comprimento do riser foi calculado pelo software através da 

representação a seguir, na qual o comprimento horizontal da bomba até o riser obedece 

a medida entre as distâncias das posições do manifold e UEP que é de 15450 m. 
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Figura 5.7: Esquemático do riser de produção em catenária livre. 

Os resultados de vazão encontrados estão descritos na Tabela 5.12. 

Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO (scf/stb) 

UEP Sink - - 5.80 20651 280.73 

W1 Well 4.5 225 0.75 2661.7 280.73 

W2 Well 10.5 200 0.81 2892.9 280.73 

W3 Well 80 240 2.91 10364 280.73 

W4 Well 20 195 0.00 0 - 

W5 Well 13 210 0.59 2085.1 280.73 

W6 Well 8 200 0.00 0 - 

W7 Well 20 220 0.76 2707.4 280.73 

Tabela 5.10: Resultados de produção do Cenário 1. 

É interessante reparar que, nessa situação, não há vazão proveniente dos poços 

W4 e W6. Isso pode acontecer devido às altas perdas de carga no jumper que o poço 

não consegue vencer por causa das baixas pressões de fundo desses poços em 

particular ou baixo IP. 

As perdas de carga nas linhas estão apresentadas na séria de figuras a seguir. 
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Figura 5.8: Variação de pressão no riser de produção em catenária livre. 

Na Figura 5.7, é possível observar o incremento de pressão da bomba logo no início 

do trecho e o aumento da taxa de perda de carga conforme o fluido passa pela catenária. 

Em um riser real, a variação de pressão interna causa uma variação da tensão 

circunferencial no riser que contribui para o dano por fadiga. Os efeitos da oscilação 

imposta pelo escoamento interno e variação da pressão causam diminuição da vida útil 

do duto. 

 

Figura 5.9: Variação de pressão na Flowline 1. 
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Figura 5.10: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2 e W3. 

 

Figura 5.11: Variação de pressão nos Jumpers W5 e W7. 

A taxa de alteração de pressão nos jumpers varia com o comprimento e a vazão 

imposta por cada poço. Assim, cada jumper apresenta uma taxa diferente de perda de 

carga. Pode-se observar que, no ponto de junção de todos os poços representado pelo 

manifold, as pressões tornam-se iguais.  

5.7.2.2. Cenário 2 

Para a simulação 2, a mesma arquitetura do cenário 1 foi utilizada com a diferença 

da inclusão de outra BCS após a flowline 1, como pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 5.12: Esquemático do cenário 2. 

Os resultados de vazão encontrados estão descritos na Tabela 5.13. 

Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO (scf/stb) 

UEP 1 Sink - - 4.14 14761 280.73 

UEP 2 Sink - - 4.14 14761 280.73 

W1 Well 4.5 225 0.90 3191.4 280.73 

W2 Well 10.5 200 1.08 3833.7 280.73 

W3 Well 80 240 3.06 10911 280.73 

W4 Well 20 195 1.05 3752 280.73 

W5 Well 13 210 0.70 2497.7 280.73 

W6 Well 8 200 0.65 2329.3 280.73 

W7 Well 20 220 0.85 3037 280.73 

Tabela 5.11:  Resultados de produção do Cenário 2. 

Diferentemente do que se pode observar no cenário 1, todos os poços 

apresentaram vazão. Também é interessante notar que as vazões medidas em UEP 1 

e UEP 2 são iguais, sugerindo que a divisão entre as bombas é idêntica, o que 

dificilmente aconteceria em situações reais mesmo que as bombas forneçam a mesma 

diferença de pressão. 

As perdas de carga nas linhas estão apresentadas na séria de figuras a seguir. 
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Figura 5.13: Variação de pressão nos risers de produção. 

Como a vazão e as propriedades físicas dos risers são as mesmas, o perfil de 

pressão em ambos é igual, como pode ser observado na Figura 5.12. As perdas de 

carga na flowline 1 e nos jumpers estão apresentadas a seguir. 

 

Figura 5.14: Variação de pressão na Flowline 1. 
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Figura 5.15: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2, W3 e W4. 

 

Figura 5.16: Variação de pressão nos Jumpers W5, W6 e W7. 
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5.7.2.3. Cenário 3 

A configuração do sistema submarino do cenário 3 para a simulação está 

representada na figura abaixo. 

 

Figura 5.17: Esquemático do cenário 3. 

De acordo com a posição ótima encontrada para a situação de dois manifolds, os 

seguintes comprimentos de linhas foram utilizados na simulação. 

Linha Comprimento (m) 

Jumper W1 46 

Jumper W2 49 

Jumper W3 3 

Jumper W4 20 

Jumper W5 11 

Jumper W6 9 

Jumper W7 62 

Flowline 1 2090 

Flowline 2 200 

Riser 16413 

Tabela 5.12:  Comprimentos de linha – Cenário 3. 

O comprimento do riser foi calculado pelo software através da representação a 

seguir, na qual o comprimento horizontal da bomba até o riser obedece a medida entre 

as distâncias das posições do manifold e UEP que é de 15425 m. 
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Figura 5.18: Esquemático do riser de produção em catenária livre. 

Os resultados de vazão encontrados estão descritos na Tabela 5.15. 

Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO (scf/stb) 

UEP Sink - - 6.36 22660 280.73 

W1 Well 4.5 225 0.65 2317.7 280.73 

W2 Well 10.5 200 1.26 4475.4 280.73 

W3 Well 80 240 2.88 10248 280.73 

W4 Well 20 195 0.00 0 - 

W5 Well 13 210 0.00 0 - 

W6 Well 8 200 0.53 1894.6 280.73 

W7 Well 20 220 1.05 3750.3 280.73 

Tabela 5.13:  Resultados de produção do Cenário 3. 

Pode-se reparar que, assim como no cenário 1, nessa situação dois poços não 

chegam a fluir. As perdas de carga nas linhas estão apresentadas na séria de figuras a 

seguir. 
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Figura 5.19: Variação de pressão no trecho Flowline 1 – Flowline 2 – Riser. 

A perda de carga na flowline 1 é resultante da vazão dos poços W6 e W7. Ao chegar 

no manifold 1, essa vazão resultante se junta às vazões dos outros poços. Assim, a 

perda de carga na flowline 2 é bem mais acentuada, como pode-se perceber pela Figura 

5.18. Após sair desse trecho, o fluido chega à bomba e a pressão do sistema tem um 

incremento, representado pela reta vertical no início do trecho riser. Conforme o fluido 

escoa pelo riser a perda de carga possui uma taxa constante até atingir a catenária. A 

diminuição de pressão é cada vez maior ao passo que a inclinação do duto aumenta. 

 

Figura 5.20: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2 e W3. 



 

58 

 

Figura 5.21: Variação de pressão nos Jumpers W6 e W7. 

Pode-se observar nas figuras acima que, no ponto de junção de cada grupo de 

poços representado pelos manifolds, as pressões atingem o mesmo valor. 

5.7.2.4. Cenário 4 

Para a simulação 4, a mesma arquitetura do cenário 3 foi utilizada com a diferença 

da inclusão de uma segunda BCS após a flowline 1, como pode ser observado na figura 

abaixo. 

 

Figura 5.22: Esquemático do cenário 4. 

Os resultados de vazão encontrados estão descritos na Tabela 5.16. 
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Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO 
(scf/stb) 

UEP 1 Sink - - 4.48 15957 280.73 

UEP 2 Sink - - 4.48 15957 280.73 

W1 Well 4.5 225 0.82 2931.1 280.73 

W2 Well 10.5 200 1.53 5460.8 280.73 

W3 Well 80 240 3.09 11007 280.73 

W4 Well 20 195 0.88 3135.8 280.73 

W5 Well 13 210 0.80 2855.9 280.73 

W6 Well 8 200 0.72 2570.3 280.73 

W7 Well 20 220 1.12 3975.7 280.73 

Tabela 5.14: Resultados de produção do Cenário 4. 

As perdas de carga nas linhas estão apresentadas na séria de figuras a seguir. 

 

Figura 5.23: Variação de pressão nos risers 1 e 2. 

 

Figura 5.24: Variação de pressão no trecho Flowline 1 – Flowline 2. 
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Figura 5.25: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2, W3 e W4. 

 

Figura 5.26: Variação de pressão nos Jumpers W5, W6 e W7. 

Ao analisar o conjunto de resultados, observa-se que o cenário 1, representante do 

sistema mais simples, resultaria nos valores de vazão mais baixas com ausência de 

vazão em dois dos sete poços produtores. No caso do cenário 2, todos os poços 

apresentam vazão. Isso acontece, devido ao maior diferencial de pressão imposto pelas 

bombas que passa de 30 para 60 barA o que resulta em um incremento de 43% de óleo. 

É interessante reparar que, apesar do diferencial de pressão ter sido dobrado, a 

resposta de vazão cresce apenas em metade. 

No cenário 3, a inclusão de um manifold e a redução do comprimento total de linhas, 

o que diminui a perda de carga, melhora a vazão em 2000 barris por dia se comparado 

ao cenário 1. Porém, também há ausência de vazão em dois poços. Já no caso do 

cenário 4, o incremento de vazão é de 41% com produção dos sete poços, aumento um 

pouco menor que o observado no caso do cenário 1 para o 3. 
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5.8. Estudos de Caso 2 – Otimização do Sistema de 

Bombeio Multifásico 

5.8.1. Arquitetura do Sistema 

Com o objetivo de otimizar o sistema de bombeio, adaptou-se as arquiteturas 

apresentadas no estudo de caso 1. Como observado anteriormente, a utilização de duas 

bombas multifásicas incrementa a produção significativamente. Agora, a simulação será 

realizada com base em sistemas mais realistas de produção considerando os cenários 

2 e 4. 

Em sistemas reais, os manifolds de produção são estruturas que permitem o 

alinhamento de poços através de válvulas gaveta. Essa funcionalidade é atrativa já que 

permite o isolamento de poços para teste e, como será considerado neste trabalho, 

possibilita o alinhamento de poços de diferentes potenciais para diferentes bombas.  

A estruturação do sistema quando há utilização de mais de uma bomba também é 

importante. A configuração da tubulação pode permitir ou não a divisão de fluxo de um 

duto em dois que seguem cada um para uma bomba diferente. A utilização de um 

header em comum não é recomendável, uma vez que, em sistemas reais, a complexa 

arquitetura da tubulação dentro das estruturas submarinas pode levar a uma divisão 

muito desproporcional da vazão, ou seja, o fluido pode encontrar um caminho 

preferencial e acabar sobrecarregando uma das bombas ou trazer problemas 

operacionais. Essa situação é difícil de se modelar, pois necessitaria de uma previsão 

muito acurada dos padrões de escoamento e perdas de carga em mudanças de 

trajetória de dutos.  

O isolamento do fluxo de poços de alta e baixa pressão permite a produção em 

máximo potencial. Neste trabalho, a divisão dos poços entre os sistemas de bombeio 

foi baseada no potencial produtivo de cada um. 

Baseado na Tabela 5.1, os poços podem ser organizados da seguinte maneira: 

 W3, W5 e W7 conectados à BCS 1 

 W1, W2, W4, W6 conectados à BCS 2 
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5.8.2. Resultados 

5.8.2.1. Cenário 2 

Considerando agora, diferenciais de pressão de 40 bar em ambas as bombas, o 

esquemático do cenário 2 com os arranjos de poços descritos anteriormente está 

representado na Figura 5.26.  

 

Figura 5.27: Esquemático do cenário 2 com arranjos. 

É importante compreender que agora existem duas flowlines saindo do mesmo 

manifold em direção ao mesmo manifold de elevação, no qual ficam alocadas duas 

bombas. A produção ao sair de cada bomba escoa por diferentes risers em direção a 

mesma UEP. Os resultados estão descritos a seguir. 

Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO (scf/stb) 

UEP 1 Sink - - 5.32 18957 280.73 

UEP 2 Sink - - 5.16 18380 280.73 

W1 Well 4.5 225 1.20 4287.5 280.73 

W2 Well 10.5 200 1.58 5637.6 280.73 

W3 Well 80 240 3.33 11876 280.73 

W4 Well 20 195 1.69 6008.8 280.73 

W5 Well 13 210 0.86 3049.8 280.73 

W6 Well 8 200 0.85 3023.5 280.73 

W7 Well 20 220 0.97 3454.6 280.73 

Tabela 5.15: Resultados de produção do Cenário 2 com arranjo. 

As perdas de carga no conjunto da BCS 1 estão descritas a seguir. 
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Figura 5.28: Variação de pressão no trecho Flowline 1 – Riser 1. 

 

Figura 5.29: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2 e W4. 

 

Figura 5.30: Variação de pressão no Jumpers W6. 
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As perdas de carga no conjunto da BCS 2 estão descritas a seguir. 

 

Figura 5.31: Variação de pressão no trecho Flowline 2 – Riser 2. 

 

Figura 5.32: Variação de pressão nos Jumpers W3, W5 e W7. 

Em comparação com o cenário 2 dos estudos de caso 1, a produção aumentou em 

cerca de 30%, o que corresponde à 8400 barris por dia, incremento altíssimo que tem 

grande impacto na receita. Percebe-se assim que existe uma grande interferência entre 

poços de diferentes potenciais. 
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5.8.2.2. Cenário 4 

No cenário 4, a adaptação também requer a adição de uma flowline saindo de 

ambos manifolds em direção ao próximo manifold ou bomba multifásica. A produção ao 

sair de cada bomba escoa por diferentes risers em direção a mesma UEP. Os resultados 

estão descritos a seguir. 

 

Figura 5.33: Esquemático do cenário 4 com arranjos. 

Nome Tipo 
IP 

(stb/d/psi) 
BHP 

(barA) 

Vazão de 
Gás 

(mmscf/d) 

Vazão de 
Óleo (stb/d) 

RGO (scf/stb) 

UEP 1 Sink - - 6.26 22298 280.73 

UEP 2 Sink - - 6.21 22123 280.73 

W1 Well 4.5 225 1.13 4016.4 280.73 

W2 Well 10.5 200 1.98 7052.8 280.73 

W3 Well 80 240 3.45 12300 280.73 

W4 Well 20 195 1.67 5964.4 280.73 

W5 Well 13 210 1.33 4723 280.73 

W6 Well 8 200 1.42 5053.3 280.73 

W7 Well 20 220 1.45 5162.6 280.73 

Tabela 5.16: Resultados de produção do Cenário 4 com arranjo. 

É interessante apontar que a RGO calculada pelo software é sempre a mesma 

devido ao tipo de entrada de dados, que não incluiu a calibração na pressão. 

As perdas de carga no conjunto da BCS 1 estão descritas a seguir. 
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Figura 5.34: Variação de pressão em Flowline 1-1 – Flowline 2-1 – Riser 1. 

 

Figura 5.35: Variação de pressão nos Jumpers W1, W2 e W4. 

 

Figura 5.36: Variação de pressão no Jumpers W6. 
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As perdas de carga no conjunto da BCS 2 estão descritas a seguir. 

 

Figura 5.37: Variação de pressão em Flowline 1-2 – Flowline 2-2 – Riser 2. 

 

Figura 5.38: Variação de pressão no Jumpers W3. 

 

Figura 5.39: Variação de pressão nos Jumpers W5 e W7. 
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Ao analisar o conjunto de resultados, observa-se que o isolamento dos poços entre 

as bombas submarinas resultou em um incremento de quase 30% para o cenário 2 e 

quase 40% para o cenário 4. 

Comparando os resultados dos estudos de caso 2, repara-se que o isolamento dos 

mesmos conjuntos de poços em cada cenário, ainda resulta em uma diferença alta de 

6500 barris por dia, reforçando o que foi visto nos estudos de caso 1, nos quais a 

utilização de dois manifolds submarinos também foi mais vantajosa. 

Apesar das bombas ainda introduzirem um diferencial de pressão igual e a perda 

de pressão ser maior pela introdução de novas linhas de escoamento no sistema, as 

vazões são maiores mesmo comparadas aos cenários 2 e 4 dos estudos de caso 1, que 

adicionavam um diferencial de 60 bara no sistema como um todo. 

Nas comparações entre as Figuras 5.28 e 5.31 e entre Figuras 5.34 e 5.38, que 

representam as perdas de carga nos jumpers dos poços conectados ao mesmo nó, 

pode-se perceber que cada conjunto atinge uma pressão diferente em cada manifold, o 

que é resultado dos diferentes potenciais. 

Em outra análise das figuras, também é possível notar a diferente taxa de perda de 

carga para cada riser (Figuras 5.27, 5.30, 5.33 e 5.36). Agora, risers do mesmo sistema 

recebem vazões diferentes e, portanto, perdas de carga diferentes. Linhas que recebem 

mais vazão perdem carga sob uma taxa maior, como é esperado e foi explicitado na 

seção 4. 
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5.9. Análises de Custos 

Como em todos os projetos de engenharia, a análise de custos é vital para a 

implementação de campos offshore. Um conceito utilizado na avaliação econômica é o 

Valor Presente Líquido (VPL), medida associada ao risco financeiro. O VPL de um 

projeto é o somatório dos valores de entrada e saída do fluxo de caixa de um projeto, 

descontados a uma taxa mínima de atratividade e referidos ao final da avaliação da 

descoberta. 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é o parâmetro que expressa o valor do 

dinheiro no tempo. Essa taxa é específica para cada empresa e representa a taxa de 

retorno que a mesma está disposta a aceitar em um investimento de risco, ou seja, qual 

deve ser o retorno necessário para que aquele projeto valha o risco. Para cálculo do 

valor presente das entradas e saídas de caixa, a TMA é utilizada como taxa de desconto. 

O valor presente líquido do projeto é calculado através do somatório do valor 

presente das parcelas periódicas de lucro econômico gerado ao longo da sua vida útil. 

O lucro pode ser definido como a diferença entre a receita periódica e o custo 

operacional periódico acrescido do custo de oportunidade periódico do investimento. Os 

valores calculados podem ser maiores, menores ou iguais a zero. Valores maiores que 

zero significam que o investimento é economicamente atrativo, pois o valor presente 

das entradas de caixa é maior do que o valor presente das saídas de caixa. Caso o VPL 

seja igual a zero, o investimento é indiferente, pois o valor presente das entradas de 

caixa é igual ao valor presente das saídas de caixa. Já se o resultado forem valores 

menores que zero, investimento não é economicamente atrativo, uma vez que o valor 

presente das entradas de caixa é menor do que o valor presente das saídas de caixa. 

Entre vários projetos de investimento, o mais atrativo é aquele que tem maior Valor 

Presente Líquido. 

O Valor Presente Líquido é definido como: 

𝑉𝑃𝐿 =  𝐷𝑂 + ∑
(𝑅𝑗− 𝐷𝑗)

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗−1                                                                                                                  (5.1) 

Neste estudo, foi realizada um cálculo simples do valor presente líquido do campo, 

considerando os custos de investimento, operação e as receitas geradas pela produção. 

Na análise adotada, a realização do investimento é feita de uma única vez, no presente. 

Os custos considerados estão listados na tabela a seguir. 
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Equipamento/Processo Custo (US$) 

Árvore de natal (XT) 2,000,000 

Manifold 3,000,000 

Bomba Multifásica 40,000,000 

Linha de 5.94’’ 125,000 / km 

Linha de 8.625’’ 155,000 / km 

Linha de 11.25’’ 184,000 / km 

Perfuração e completação  80,000,000 / poço 

Tabela 5.20: Custos dos equipamentos. 

Os custos de investimento não incluíram a UEP, uma vez que o campo foi ligado 

como tie back a uma unidade já em produção que já teria sido avaliada anteriormente. 

Para os cenários 2 e 4 analisados nos estudos de caso 2, foram calculados os custos 

de CAPEX de acordo com as arquiteturas projetadas: 

Cenário 2 Cenário 4 

Item Quant. Total Item Quant. Total 

XT 7 14,000,000 XT 7 14,000,000 

Manifold 1 3,000,000 Manifold 2 6,000,000 

Bombas 2 80,000,000 Bombas 2 80,000,000 

Jumpers 6,395 m 799,375 Jumpers 200 m 25,000 

Flowlines 400 m 62,000 Flowlines 4,580 m 709,900 

Risers 32,848 m 6,044,032 Risers 32,826 m 6,039,984 

Poços 7 560,000,000 Poços 7 560,000,000 

CAPEX 663,905,407 CAPEX 666,774,884 

Tabela 5.17: Custos de investimento. 

Para o cálculo do fluxo de caixa de um ano, considerou-se a vazão de óleo 

calculada para cada caso como uma vazão média que seria mantida o ano inteiro. O 

gás produzido seria usado para produzir energia dentro da unidade. Assim, calculam-

se as receitas considerando três possibilidades para o preço médio do petróleo por ano: 

50 dólares/stb, 75 dólares/stb e 100 dólares/stb. 
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Cenário 2 Cenário 4 

Vazão de Óleo 
(stb/d) 

Preço Total Vazão de 
Óleo (stb/d) 

Preço Total 

37,337 100 1,362,800,500 44,421 100 1,621,366,500 

37,337 75 1,022,100,375 44,421 75 1,216,024,875 

37,337 50 681,400,250 44,421 50 810,683,250 

Tabela 5.18: Receita da produção de um ano para cada previsão de preço. 

O fluxo de caixa será então, a diferença dos custos totais anuais e as receitas 

geradas. Em análises econômicas para campos de petróleo, é geralmente utilizada uma 

TMA de 10%. Assim, os cálculos dos VPLs obtêm os seguintes resultados. 

Cenário 2 Cenário 4 

OPEX 700,000 OPEX 700,000 

CAPEX 663,905,407 CAPEX 666,774,884 

Receita 1,362,800,500 Receita 1,621,366,500 

Fluxo de caixa 698,195,093 Fluxo de caixa 953,891,616 

VPL $634,722,811 VPL $867,174,196 

Tabela 5.19: VPL inicial do projeto para o preço do barril igual à US$ 100. 

Cenário 2 Cenário 4 

OPEX 700,000 OPEX 700,000 

CAPEX 663,905,407 CAPEX 666,774,884 

Receita 1,022,100,375 Receita 1,216,024,875 

Fluxo de caixa 357,494,968 Fluxo de caixa 548,549,991 

VPL $324,995,425 VPL $498,681,810 

Tabela 5.24: VPL inicial do projeto para o preço do barril igual à US$ 75. 

Cenário 2 Cenário 4 

OPEX 700,000 OPEX 700,000 

CAPEX 663,905,407 CAPEX 666,774,884 

Receita 681,400,250 Receita 810,683,250 

Fluxo de caixa 16,794,843 Fluxo de caixa 143,208,366 

VPL $15,268,039 VPL $130,189,423 

Tabela 5.25: VPL inicial do projeto para o preço do barril igual à US$ 50. 
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Ao comparar os custos de investimento de ambos os cenários, nota-se que o valor 

a ser investido no cenário 4 é ligeiramente maior, ao passo que os custos de operação 

são os mesmos. Os VPLs resultantes mostram que ambos os projetos seriam 

economicamente atrativos, uma vez que apresentam valores positivos. Entretanto, ao 

comparar esses valores, percebe-se que o investimento no cenário 4 seria muito mais 

vantajoso, uma vez que apresentou um VPL maior que o concorrente para todos os 

cenários de preço analisados.  

Pode-se notar que para o preço do barril à US$ 100, o aumento no VPL foi de 37%, 

enquanto para o preço de US$ 75, o aumento foi de 53%. Ao analisar o último cenário, 

percebe-se uma grande diferença no incremento do VPL. A melhora seria de 7 vezes o 

valor do VPL calculado para o cenário 2, mostrando assim uma sensibilidade muito 

maior para preços mais baixos do barril. 

Portanto, as alterações no design submarino do cenário 2 para o cenário 4 foram 

capazes de incrementar a produção significativamente, tornando o cenário 4 a melhor 

opção.  
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

A redução dos custos em campos offshore tem sido cada vez mais importantes para 

a viabilidade de projetos. Com o desenvolvimento de tecnologias que permitem não só 

a produção de campos mais difíceis, mas também a melhora no gerenciamento de 

campos antigos, o equilíbrio entre investimento e receitas se torna imprescindível. 

No sentido de combinar desafios técnicos com restrições econômicas, os estudos 

de otimização de vazões e facilidades de produção passaram a ser integrados para a 

realização de uma análise mais ampla. 

A proposta aqui apresentada consistiu na elaboração de um sistema submarino de 

produção, levando em conta apenas os componentes de escoamento, e na comparação 

de uma série de situações com alterações estruturais. 

Nos estudos de caso 1, foi possível perceber que a introdução de um manifold e 

uma única bomba submarina foram capazes de aumentar a produção 

consideravelmente, sobrepondo os aumentos de custo. Já nos estudos de caso 2, a 

flexibilidade do sistema introduz à produção a possibilidade de otimizar a produção com 

um simples ajuste de arranjo. Essa característica também é importante a longo prazo, 

uma vez que cada poço tem seu comportamento alterado com o passar do tempo e 

essa alteração não obedece um padrão. Portanto, o modo de operação do campo 

poderá ser ajustado de forma a otimizar a produção durante qualquer período. 

Assim, fica claro que nem sempre a maior redução possível de custos é mais 

economicamente atrativa. O entendimento e a análise de diferentes cenários permitem 

uma avaliação melhor embasada na busca de um projeto ótimo. 

O melhor resultado final foi capaz de aumentar significativamente o retorno do 

projeto após um ano, sem grandes alterações estruturais. Isso ressalta a importância da 

análise de perda de carga na fase do desenvolvimento do campo. Outra análise 

pertinente envolve a sensibilidade do VPL ao preço do barril de petróleo, que mostrou a 

importância da inclusão de previsões de demanda e preço para a avaliação de projetos. 

No tangente a otimização do sistema de bombeio, análises mais aprofundadas 

poderiam ser realizadas levando em consideração o modelo e as curvas de performance 

das bombas. Também podem ser desenvolvidos estudos que otimizem a vazão 

considerando as diferentes combinações possíveis entre poços e bombas. 

Simulações integradas que façam o cálculo conjunto do fluxo no reservatório e nos 

equipamentos de superfície permitiriam uma análise mais ampla, o que também seria 

benéfico para a análise econômica que poderia ser estendida para todo o ciclo de vida 

do campo. Com previsões de produção e depleção do reservatório, seria possível 

estimar com mais precisão o VPL do campo. 
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