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RESUMO 

Na indústria petrolífera, uma área que vem se desenvolvendo e ganhando destaque é a de 

automação e controle de poços. Esta por sua vez, vem sendo aplicada aos métodos de 

elevação artificial, especialmente ao Bombeio Mecânico (BM), que é considerado um dos 

métodos mais utilizado em ambientes onshore, predominando frente aos outros em número de 

poços instalados no Brasil. Diante dessa constatação, nota-se que evoluções ao BM podem 

trazer melhorias à extração de petróleo no país. Uma evolução relevante seria o 

desenvolvimento e aplicação de novas estratégias e técnicas de controle a esse sistema. Nesse 

sentido, o foco principal deste trabalho foi desenvolver um controlador aplicado ao BM, 

visando evitar o surgimento de efeitos indesejáveis durante o processo de produção e 

maximizar a eficiência de operação. A ferramenta desenvolvida consiste em controlar o 

preenchimento parcial da bomba de fundo, através da manipulação da velocidade de bombeio. 

Para tanto, um controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) foi utilizado devido à sua 

estrutura versátil, adaptando-se às exigências e limitações do trabalho. Inicialmente, realizou-

se o levantamento bibliográfico sobre o método em foco, abrangendo principalmente o papel 

da carta dinamométrica de superfície e de fundo, os conceitos básicos sobre o controle do tipo 

PID e as principais estratégias de controle aplicadas ao BM. No decorrer do trabalho foi 

desenvolvida uma modelagem matemática e computacional para determinar o valor do 

preenchimento da bomba de fundo. Para a implementação do controle, foi utilizada a 

linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) associada ao seu ambiente 

de desenvolvimento integrado (IDE), presentes no Microsoft Excel. Para validação, utilizou-se 

o simulador de BM como um poço virtual e simulações foram realizadas com o controlador 

desenvolvido. Para efeito de resultado, observou-se que a estratégia desenvolvida foi uma 

importante ferramenta quando se tratava em potencializar a produção por BM, visto que a 

estratégia aplicada proporcionou o controle do preenchimento parcial da bomba de fundo, sem 

a necessidade de parada de produção, ou seja, da unidade de bombeio, o que refletiu numa 

otimização operacional. 

 

Palavras-chave: Bombeio Mecânico, Elevação Artificial, Controlador PID, Carta 

Dinamométrica. 

  



ABSTRACT 

In the oil industry, one area that has been developed and gained highlight is automation and 

well control, which has been used in artificial lift methods, especially in Sucker-Rod Pump 

(SRP) that is considered one of the methods more used in onshore regions and it is more 

applied in Brazil compared to other artificial methods. Therefore, it is noted that 

enhancements in sucker-rod pump may cause largely improvements in oil extraction in the 

country. One relevant enhancement would be the development and application of new 

strategies and control techniques to this system. Then, the main focus of this work was 

developing a controller applied to sucker-rod rump in order to avoid the appearance of 

undesirable effects during the production process as well as to maximize the operating 

efficiency. The developed tool controls the partial filling of the downhole pumps through the 

manipulation of the pumping velocity. Thus, a Proportional Integral Derivative controller 

(PID) was used due to its versatile structure, adapting to requirements and work limitations. 

Initially, literature researches about the SRP method were conducted— covering the function 

of the surface and downhole dynamometric cards, mainly— the basic concepts about the PID 

control — and the main control strategies applied to sucker-rod pump. In this work was 

developed a mathematical and computational modeling to determine the value of the 

downhole pumps filling. To implement the controlling was used the Visual Basic for 

Applications (VBA) programming language associated to its integrated development 

environment (IDE), which is present in Microsoft Excel. To validate, it was used a sucker-rod 

pump simulator as a virtual well and simulations were realized with the controller that was 

created. It was observed that the developed strategy was an important tool when it comes to 

enhance the production through sucker-rod pump because the strategy that was applied 

provided a partial control of the downhole pumps without stopping the production, that is, the 

pumping unit, what reflected an operational optimization. 

 

Keywords: Sucker-Rod Pump, Artificial Lift, PID Controller, Dynamometer Card. 
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1. Introdução 

Com a inserção dos avanços tecnológicos mundiais, o petróleo tornou-se uma das 

maiores fontes de geração de energia não renovável, proporcionando o desenvolvimento dos 

países industrializados, bem como do mundo em desenvolvimento. O advento de novas 

tecnologias em toda a cadeia que engloba a produção do petróleo, desde a área de 

reservatórios, passando pela sua produção, tratamento e comercialização, fez com que a 

indústria petrolífera ganhasse ainda mais força econômica, tornando-se um setor estratégico e 

com grande potencial de aprimoramento. 

Uma das principais etapas da produção de petróleo é o transporte do fluido da 

subsuperfície (reservatório) até a superfície. Esta etapa é definida como elevação de petróleo. 

Infere-se que um poço está produzindo por elevação natural, quando no início da sua vida 

produtiva a pressão no reservatório é maior que a perda de carga gerada para elevar os 

hidrocarbonetos até a superfície. No decorrer da produção, quando esta pressão não é mais 

suficientemente elevada para que os fluidos neles contidos alcance a superfície 

espontaneamente, se faz necessário a produção por elevação artificial. Na elevação artificial 

atribui-se energia de forma suplementar ou integral aos fluidos do poço para que cheguem à 

superfície e sejam produzidos, podendo também ser utilizada para otimizar a produção. 

A elevação artificial é composta por diversos métodos. Os métodos mais conhecidos 

são: Bombeio Mecânico (BM), Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), Bombeio por 

Cavidades Progressivas (BCP), Gas lift Contínuo e Intermitente (GLC e GLI), Plunger lift e 

Bombeio Hidráulico a Jato (BHJ). Cada método possui suas limitações e aplicabilidades, de 

tal forma que a escolha do melhor método requer um estudo prévio dos parâmetros do poço, 

fatores econômicos, ambientais, segurança, equipamentos disponíveis, entre outros.  

Dentre os métodos de elevação artificial, o Bombeio Mecânico é considerado o 

método mais antigo que surgiu na indústria do petróleo, aplicado em ambiente terrestre. Sua 

importância reflete no número de instalações existentes, prevalecendo em número de poços 

frente a outros métodos. Para constar, à nível mundial, cerca de 71% dos poços que usam 

algum método de elevação artificial são equipados com o Bombeio Mecânico. No Brasil, o 

método contempla em 73,5% dos poços produtores de petróleo (PETROBRAS, 2014 apud 

LIMA, 2014).  

Dado o seu tempo de existência e a sua popularidade na indústria petrolífera, o BM 

apresenta um caráter de desenvolvimento mecânico dos seus componentes bastante 

consolidado. Ao longo dos anos muitos trabalhos foram desenvolvidos para contribuir com a 
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evolução desse método. Entretanto, ainda existem oportunidades para novas contribuições, 

especialmente quando se trata do progresso na modelagem do sistema BM e no avanço de 

estratégias de controle automático. Ambas com intuito de incrementar a produtividade do 

método, dada principalmente: pelo aumento da produção bruta de liquido; pela redução das 

paradas para manutenção dos equipamentos; e pela diminuição do consumo de energia. 

Quando se trata dos avanços na modelagem do sistema BM, historicamente um dos 

principais modelos de BM que se tem registro foi proposto no final da década de 30 do século 

passado, utilizando o método empírico denominado Método de Mills (JENNINGS, 1989). 

Esta primeira proposta atribuiu um modelo bem simplificado e considerou o movimento das 

hastes como um movimento harmônico simples, a massa concentrada das hastes, além de não 

considerar a inércia e o amortecimento dos fluidos. Posteriormente, o padrão do American 

Petroleum Institute, mais conhecido como método API foi desenvolvido pela Midwest 

Research Institute, cujo modelo oferecia uma solução mais completa para problema do 

movimento dinâmicos das hastes, se comparado com o Método de Mills proposto quase 30 

anos antes (TORRES, 2012). 

Uma importante contribuição sobre a modelagem do sistema foi apresentada em Gibbs 

(1963), quê propôs um modelo matemático para o comportamento dinâmico da coluna de 

hastes, através de uma equação diferencial (equação da onda amortecida). O modelo de Gibbs 

está baseado em três principais fatores: a equação da onda, o movimento do conjunto de 

hastes e as condições de operação da bomba de fundo. A reprodução do sistema de BM se deu 

por meio da integração dos componentes de superfície e de fundo, fenômenos que ocorre 

durante um ciclo de bombeio, acoplamento entre as variáveis de processo, e, com isso o 

trabalho de Snyder & Bossert (1963), apesar das limitações tecnológicas à época, 

principalmente quanto a capacidade de processamento, forneceu um sistema que permitiu 

reproduzir as principais condições de funcionamento do método. Os modelos nos anos 60 

foram alvo de novos estudos considerando o comportamento dinâmico do fluido (DOTY; 

SCHIMDT, 1983). 

Em 1991, o modelo de Gibbs foi alvo no estudo em Lea (1991). Para as forças de 

amortecimento nas hastes anteriormente atribuídas empiricamente através de um coeficiente 

que utilizava a velocidade local das hastes, foi obtida uma expressão para este coeficiente de 

amortecimento em função da viscosidade do fluido e dos diâmetros do pistão, tubulação e 

hastes. Outro avanço sobre a modelagem de sistemas de bombeio mecânico foi considerado 

em Everitt e Jennings (1992), propuseram gerar cartas dinamométricas de fundo para hastes 

combinadas por meio do método numérico das diferenças finitas. Barreto Filho (1993) 
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incorporou ao método algumas novas contribuições, como uma formulação mais realista do 

atrito envolvido no sistema, com base nas interações fluidodinâmicas nas hastes e tubulação, 

bem como incluindo a possibilidade de uso de hastes de fibra de vidro. Além disso, um 

avanço sobre o comportamento de sistemas de bombeio mecânico, considerando trajetórias 

tridimensionais foi proposto em Costa (1995). 

Em paralelo às contribuições dos trabalhos relacionados à modelagem do bombeio 

mecânico, estão aqueles relacionados ao desenvolvimento de estratégias e ferramentas de 

controle utilizadas pela indústria aplicadas ao BM, pois estudos mostraram que a operação 

satisfatória de poços com esse método é alcançada a partir do uso de técnicas para controlar o 

desempenho produtivo do poço. “Fenômenos” como pancada de fluido e interferência de gás 

devem ser evitados, mas que geralmente acorrem durante o processo de operação de poços. 

Esses efeitos foram considerados alvos motivadores para o desenvolvimento de novas 

estratégias de controle para o BM.  

A pancada de fluido ocorre quando o pistão se choca com o fluido no interior da 

camisa, decorrente do enchimento incompleto da mesma no curso ascendente (GOMES, 

2009).  Apesar da preocupação da indústria de petróleo em controlar a pancada de fluido, data 

da década de 60, o primeiro trabalho científico abordando o assunto foi apresentado em abril 

de 1975, no Rocky Mountain Regional Meeting of The Society of Petroleum Engineer 

(BARROS FILHO, 2002). O trabalho Hudings (1975) estudou os dois problemas básicos da 

época para um controle efetivo do bombeio mecânico de petróleo: medição da produção e das 

cargas envolvidos no bombeio. Cita como principal inconveniente de controlar-se a pancada 

de fluido através de sensores de carga instalados na coluna de hastes, ocorrência de variação 

da temperatura e, por conseguinte, a variação dos dados apresentados pela medição dos 

extensômeros. 

Dentre os trabalhos de controle desenvolvidos para os efeitos acima citados, estão 

aqueles relacionados em obter a otimização no processo de produção. Corrêa (1995) 

desenvolveu uma proposta de sistema inteligente para análise de apresentação de solução a 

serem aplicadas em poços equipados com BM, no qual o sistema engloba o tratamento de 

dados contidos na base de dados, a identificação de sintomas através de agentes 

especializados, a análise do conjunto e a proposta de ações no sentido de corrigir problemas. 

Em 2002, Barros Filho realizou sua contribuição. Desenvolveu um algoritmo que objetivava o 

controle e a otimização do tempo de espera a ser aplicado em poços de produção de petróleo 

equipados por este método. Em 2009, Gomes desenvolveu um sistema inteligente para análise 

das cartas dinamométricas, utilizando redes neurais para a classificação de novas cartas, 
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permitindo o diagnóstico de possíveis falhas no sistema de bombeio e das condições de 

funcionamento desse sistema de elevação. 

Na indústria petrolífera, duas estratégias de controle são consideradas as mais 

difundidas no BM: o controle pump off e o controle VSD (Variable Speed Driver Control). A 

primeira delas apresenta as limitações de um controle liga e desliga (comportamento dinâmico 

e erro em regime permanente), e a segunda, permite a variação da velocidade de bombeio, 

definida em ciclos por minuto (CPM), com a utilização de um inversor de frequência. Ambas 

são utilizadas para assegurar o enchimento completo da bomba visando uma máxima 

produção, se possível, sem pancada de fluido, evitando assim, problemas causados pelo 

enchimento parcial da bomba. Estes problemas podem ser interferência de gás, desgastes nos 

componentes da bomba e principalmente a pancada de fluido, como citado anteriormente. Os 

recentes avanços computacionais permitiram o desenvolvimento de novos simuladores na 

área de modelagem do BM, o que tornou possível validar essas estratégias de controle, antes 

de aplicá-las em poços reais. Barreto Filho (2001) propôs e validou um modelo considerando 

equações diferenciais somadas às informações da taxa instantânea de fluxo do líquido vindo 

da bomba de fundo durante o ciclo de bombeio. Nascimento (2005) apresentou um simulador 

que além de incorporar o comportamento dinâmico do sistema e diversos fenômenos 

pertinentes ao BM, inclui o módulo de “falhas”. Em Ordoñez (2008), um modelo foi proposto 

e testado no ambiente MatlabSimulink com o propósito de facilitar a modelagem e projetos de 

controladores de nível no anular utilizando a pressão de fundo. 

Diante desse contexto, colocando-se em pauta as contribuições relacionadas à 

modelagem matemática do sistema de BM, e os avanços das estratégias de controle aplicadas 

a esse método, nesta pesquisa foi proposta uma nova estratégia de controle, baseada na 

técnica VSD, desenvolveu-se uma ferramenta de controle com o objetivo de controlar o 

preenchimento parcial da bomba de fundo. Com a aplicação do controle visou-se amenizar o 

surgimento de efeitos indesejáveis, tais como: pancada de fluido e interferência de gás, 

reduzir o impacto do choque do pistão com o fluido e ao mesmo tempo garantir uma 

submergência não muito elevada ao poço, viabilizando uma produção máxima com maior 

tempo de vida útil dos equipamentos. No controle proposto utilizou-se um Controlador 

Proporcional Integral Derivativo (PID). Para o estudo em questão, o controle atua no sistema 

com a finalidade de definir a velocidade de bombeio necessária para que a bomba de fundo 

trabalhe no preenchimento desejável pelo operador. Além disso, o controle permite que o 

processo ocorra continuamente, sem a necessidade de parar a produção do poço como ocorre 

nos casos de controle on-off . No processo, a variação do valor da velocidade de bombeio 
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simulada ocorre em sintonia com a dinâmica do preenchimento da bomba de fundo até atingir 

o valor de referência desejado. Para alvo de validação, utilizou-se o simulador de BM, 

desenvolvido por Nascimento (2005), o qual se comportou como um poço virtual.  

1.1.  Objetivo Geral 

O uso de técnicas convencionais de controle é bastante comum no meio industrial. Na 

elevação artificial, o bombeio mecânico apresenta diversas aplicações voltadas para o 

controle, devido a sua versatilidade e simplicidade quando comparado aos demais métodos. 

Diante do contexto, o teor desta pesquisa será desenvolver, aplicar e validar uma estratégia de 

controle para o método de elevação artificial por bombeio mecânico, baseada na técnica VSD. 

1.2. Objetivos Específicos 

a) Desenvolver a estratégia de controle, baseada na técnica VSD, utilizando um controle 

proporcional integral derivativo (PID); 

b) Relacionar por meio da estratégia desenvolvida, a variação do preenchimento da 

bomba de fundo do BM com o valor da velocidade de bombeio; 

c) Codificar o algoritmo de controle na linguagem de programação Visual Basic for 

Applications (VBA) associada ao seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), 

presentes no Microsoft Excel; 

d) Validar o algoritmo de controle com o simulador de BM, e analisar o seus respectivos 

resultados. 

1.3.  Justificativa 

A crescente aplicação de ferramentas de controle em diversas áreas vem contribuindo 

significativamente com o desenvolvimento tecnológico de muitos processos na indústria, o 

que torna o tema cada vez mais interessante de ser pesquisado. As aplicações de tais 

ferramentas em métodos de elevação artificial em poços de petróleo e gás constitui uma área 

relativamente nova e abrangente e, deste modo, possui forte potencial para produzir novas 

contribuições técnico-científicas. 

1.4.  Estrutura da Pesquisa 

Na seção introdutória deste capítulo uma revisão bibliográfica foi realizada com 

intuito de buscar, de um lado, o estado da arte ao entorno das principais contribuições e 

avanços tecnológicos na área de modelagem, controle e automação associado ao BM. 



6 
 

Esperou-se nesta seção eleger e situar claramente uma oportunidade, dentre algumas 

detectadas, que preencha uma lacuna do conhecimento a respeito do sistema de bombeio 

mecânico para poços de petróleo.  

Em seguida o Capítulo 2 irá tratar de todo aporte teórico para desenvolvimento e a 

efetivação do estudo, que também servirá como subsídio para as próximas etapas. Será 

abordada a teoria do método de elevação artificial por Bombeio Mecânico, o conceito da carta 

dinamométrica de fundo e superfície, o desenvolvimento e a funcionalidade do simulador de 

Bombeio Mecânico, os conceitos básicos sobre o PID, e algumas técnicas de controle 

aplicadas ao BM. 

No Capítulo 3 serão apresentadas as premissas sequenciais da modelagem adotada, a 

interação do simulador de BM com o controle BM. Da mesma forma, são apresentados a 

interface gráfica do controle e o desenvolvimento do algoritmo referente ao cálculo do 

preenchimento da bomba de fundo. Em paralelo, detalha-se a metodologia utilizada na 

abordagem da pesquisa e os passos definidos para a produção e avaliação dos resultados. 

O Capítulo 4 apresentará o escopo da ferramenta desenvolvida, bem como as 

simulações realizadas para a validação do controle proposto. E, por fim, o Capítulo 5 listará as 

principais conclusões resultantes da avaliação dos resultados, bem como sugestões para 

análises futuras que podem vir a complementar esta pesquisa. 
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2. Aspectos Teóricos 

Nesta seção apresentaremos a fundamentação teórica, para o desenvolvimento e a 

efetivação do estudo, que também servirá como subsídio para as próximas etapas.  

Abordaremos a teoria do método de elevação artificial por Bombeio Mecânico, o 

conceito das cartas dinamométricas de fundo e superfície, o simulador de Bombeio Mecânico, 

os conceitos básicos sobre o Controle PID, e as principais técnicas de controle aplicadas ao 

BM. 

2.1.  Elevação Artificial – Bombeio Mecânico 

Historicamente, o primeiro método de elevação artificial, que surgiu logo após o início 

da indústria do petróleo foi o Bombeio Mecânico. A importância do BM se reflete no elevado 

número de instalações existentes em terra no mundo quando comparado aos demais métodos. 

Suas vantagens estão relacionadas ao baixo custo em investimentos e manutenções, 

flexibilidade de vazão e profundidade, boa eficiência energética e a possibilidade de operar 

com fluidos de diferentes composições e viscosidades em uma larga faixa de temperatura 

(NASCIMENTO, 2005).  

Apesar dos materiais e das fontes energéticas terem evoluído, o mecanismo de 

funcionamento persiste. A elevação acontece devido à unidade de bombeio que transforma o 

movimento rotativo de um motor em alternativo e o transmite à bomba de fundo, instalada no 

fundo do poço por intermédio de uma coluna de hastes (BARRETO FILHO, 1993). 

O método funciona por meio de seus elementos específicos, divididos entre 

componentes de superfície e de subsuperfície. Os componentes de superfície são o motor, a 

unidade de bombeio (UB) composta pela cabeça do cavalo, tripé, bielas, haste polida, 

contrapesos, manivelas, redutores e vigas. Já a parte de subsuperfície é constituída pela coluna 

de hastes, bomba de fundo (camisa, pistão, válvula de passeio e válvula de pé) e coluna de 

produção. Essas partes estão ilustradas na Figura 2.1. 

 Descrevendo os componentes da UB e suas funcionalidades, a unidade de bombeio é 

composta por várias partes, sendo o balancim a principal, operando segundo o princípio de 

uma alavanca mecânica. A UB recebe um movimento rotativo do redutor, e por sua vez 

transforma-o em movimento alternativo, o qual é exigido pela bomba de fundo. Na unidade 

de bombeio, o redutor é responsável pela redução da velocidade, adequando-a a uma 

velocidade desejada. O motor elétrico do sistema é o responsável pela força motriz. 
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Figura 2.1- Esquema da unidade de bombeio 

 
Fonte: Adaptada da página do blog wegedengineer. 

Disponível em: < http://wegedengineer.blogspot.com.br/2011/12/prinsip-kerja-sucker-rod-pump.html> Acesso 

em jul.2016. 

 

 Em relação aos equipamentos de subsuperfície, a bomba de fundo funciona segundo o 

principio de deslocamento positivo, as válvulas ao passo que abrem e fecham, conforme o 

pistão realiza o seu movimento alternativo, permitem que os fluidos sejam elevados. A bomba 

de fundo pode ser classificada como insertável ou tubular. As bombas tubulares são 

instaladas no poço com a coluna de produção, sendo a camisa da bomba parte integrante da 

coluna de produção. O pistão e válvula de passeio são enroscados na extremidade da coluna 

de hastes, já a válvula de pé pode ser descida junto com a coluna de produção ou descida com 

o pistão, desde que o pistão seja apropriado para tal tarefa. Já as bombas insertáveis possuem 

todas as suas partes conectadas junto á coluna de hastes e descem conectadas a ela. Neste 

caso, existe a necessidade de um mecanismo para prender a parte estacionária da bomba 

(camisa) na coluna de produção. Existem dois tipos de travas: de fibra e de ação mecânica. 

 Um ciclo de bombeio mecânico é composto pelo movimento ascendente e 

descendente. No início do movimento ascendente, o pistão está na sua posição mais baixa, ao 
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longo desse curso a válvula de passeio permanece fechada, visto que a pressão hidrostática da 

coluna de fluido acima do pistão é maior que a pressão no interior da bomba de fundo, esta 

sustenta todo o peso do fluido que esta se deslocando para a superfície, provocando um 

alongamento da coluna de hastes. Enquanto isso, a válvula de pé permanece aberta, 

permitindo que o fluido alimente a camisa da bomba. As etapas do curso ascendente podem 

ser observadas na Figura 2.2. 

Figura 2.2- Etapas do curso ascendente. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

No curso descendente, as válvulas abrem ou fecham por pressões diferenciais. A 

válvula de passeio aberta permite que o fluido dentro da camisa da bomba se desloque para 

cima do pistão. A válvula de pé permanece fechada, impedindo que o fluido retorne para o 

anular.  Esta sustenta todo o peso de fluido presente na coluna de produção. As etapas do 

curso descendente podem ser observadas na Figura 2.3. 
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Figura 2.3- Etapas do curso descendente. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

2.2.  Carta Dinamométrica de Superfície e Fundo  

Segundo Takács (2003), a análise do desempenho operacional de poços equipados 

com BM compreende, basicamente, a avaliação da produtividade do poço e a interpretação de 

cartas dinamométrica coletadas na haste polida. A carta dinamométrica é uma ferramenta 

essencial para analisar as condições de um poço, além de ser a principal forma de avaliar um 

sistema de bombeio mecânico, uma vez que permite identificar se há alguma anomalia no 

sistema. A carta trata-se de um gráfico contínuo de carga por posição (ARAÚJO JÚNIOR, 

2014). 

  Uma carta dinamométrica pode assumir diferentes formas, já que essa sofre influência 

de muitos parâmetros e dos diversos tipos de anomalia que podem existir em um sistema de 

BM. Existem dois tipos de cartas dinamométricas: a carta de superfície (CDS) e a de fundo 

(CDF). A carta dinamométrica de superfície é obtida instalando-se um dinamômetro na haste 

polida para medir os esforços durante um ciclo de bombeio completo. Outros métodos menos 

convencionais podem ser usados para se obter uma carta dinamométrica, como o sensor na 

viga ou sensor de torque no redutor, onde a carta pode ser obtida fazendo os cálculos baseados 

na geometria da UB.  

Da carta dinamométrica podem ser extraídas informações quantitativas e qualitativas 

do poço em questão. Através da carta de superfície são registradas informações das cargas e 
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esforços na haste polida e na unidade de bombeio. Porém, para inferir informações das 

condições de operação de bombeio no fundo do poço faz-se necessário a obtenção da carta 

dinamomética de fundo, visto que a carta de superfície contém distorções provenientes da 

propagação dos efeitos gerados pela coluna de hastes durante o processo de operação. 

Exemplos de cartas dinamométricas reais de superfície e fundo são representados na Figura 

2.4. 

Figura 2.4- Cartas dinamométricas de superfície e fundo. 

 
Fonte: Araújo Junior, 2014, p.10. 

Uma carta real de superfície pode ser vista na Figura 2.5.  

Figura 2.5-  Carta dinamométrica real de superfície.  

 

Fonte: Adaptado de API, 2008. 
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As cartas dinamométricas de fundo são aquelas tomadas imediatamente acima da 

bomba, refletem com maior acurácia o funcionamento da bomba de fundo e, por conseguinte 

suas falhas. A Figura 2.6 ilustra alguns dos principais padrões de formatos para a carta de 

fundo. 

Figura 2.6- Cartas dinamométricas de fundo. 

 
Fonte: Adaptado de Takács, 2003. 

 

 

Na condição operacional pancada de fluido, o pistão colide com o fluido no interior da 

camisa, resultante do enchimento incompleto da mesma no curso ascendente. É importante 

ressaltar, que um dos principais fatores que levam o preenchimento parcial da camisa com 

líquido é quando a capacidade de elevação da bomba excede a vazão de alimentação do 

reservatório e o nível dinâmico se apresenta na altura da bomba, em tal situação, a camisa da 

bomba não é preenchida totalmente. 

A interferência de gás também é considerada uma condição operacional, pois não leva 

a perda total de eficiência, mas paralisa a produção por um dado intervalo de tempo, mesmo 

que posteriormente o poço volte a produzir. O seu efeito causa a redução do espaço ocupado 

pelo óleo em virtude da ocupação por parte do gás no interior da bomba. Geralmente este 

fenômeno está associado à presença excessiva de gás na bomba e está intimamente ligado a 

uma ineficiência de separação de gás na entrada da bomba. Portanto, esta falha deve ser 

avaliada em conjunto com a variável eficiência de separação de gás no fundo.  
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Um problema bastante comum é o vazamento na válvula de passeio. Esse vazamento 

ocorre por desgaste natural, desgaste prematuro ou por acúmulo de produto na sede e cone das 

válvulas, causando redução na eficiência volumétrica da bomba. O desgaste dessa válvula 

ocorre de forma natural e pode ser explicado facilmente, pois em um poço com 12 CPM, elas 

abrem e fecham 6 milhões de vezes em 1 ano. Quanto maior o regime de bombeio, maior é o 

desgaste das válvulas (GOMES, 2009). O desgaste prematuro ocorre normalmente em poços 

com produção de areia ou outro produto abrasivo, ou ainda em decorrência da presença de 

produtos corrosivos. O último caso ocorre por acúmulo de produtos. A circulação de óleo 

quente pode resolver esse problema. 

As causas do vazamento na válvula de pé são as mesmas encontradas nas válvulas de 

passeio. Esse vazamento causa uma perda de pressão no interior da camisa, fazendo com que 

a válvula de passeio feche e, consequentemente, interrompa o fluxo de fluido da camisa para a 

coluna de produção. 

Neste estudo, a carta dinamométrica de fundo foi uma ferramenta essencial, pois 

através dos seus dados fornecidos, tais como: posição e carga, foi possível calcular o 

preenchimento da bomba de fundo, definido como a variável de controle para esse sistema. 

2.3.  Simulador de Bombeio Mecânico 

Os recentes avanços computacionais permitiram o desenvolvimento de novos 

simuladores com rotinas mais complexas na área de modelagem do BM, e a evolução da 

ferramenta computacional constituiu-se em um importante fator para o refinamento das 

equações que descrevem o sistema em questão, viabilizando condições de simulações 

fidedignas a realidade encontrada em poços de produção de petróleo. 

O simulador de Bombeio Mecânico é uma ferramenta computacional cujo objetivo é 

representar a dinâmica deste método de elevação artificial, permitindo que o usuário explore 

diversas situações que normalmente são observadas em campo, auxiliando na tomada de 

decisões e no projeto de novas instalações (NASCIMENTO, 2005). Desenvolvido no 

compilador Borland C++ Builder
TM

, o simulador de BM tem seu princípio de funcionamento 

equivalente as diretrizes da maioria dos simuladores, ou seja, primeiro é necessário a 

informação de dados de entrada inseridos pelo usuário. Em seguida, são realizados conversões 

e cálculos de novas variáveis. No simulador BM os dados inseridos são divididos por classes, 

sendo assim, as informações distribuídas conforme a classe que pertencem, são elas: classe 

“poço”, classe “reservatório”, classe “geometria” e classe “UB”.  
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Cada classe foi concebida em função das principais formulários (janelas) que 

compreende informações pertinentes às suas características. A divisão de classe é ilustrada de 

acordo com a Figura 2.7.  

Figura 2.7- Distribuição de classes no simulador de BM. 

 
Fonte: Adaptado de Nascimento, 2005. 

A classe “reservatório” compreende as informações pertinentes às características dos 

fluidos e propriedades da formação. A classe “geometria” compreende um conjunto de 

informações técnicas, pertinentes ao esquema mecânico e ao dimensionamento do poço. As 

informações de pressão no poço, tais como: pressão na cabeça e pressão no revestimento são 

encontradas na classe “poço”, e por fim, a classe “unidade de bombeio” apresenta todas as 

características da unidade a ser utilizada na simulação. As Figuras 2.8, 2.9 e 2.10 apresentam, 

respectivamente, a classe do “esquema mecânico do poço”, “características do reservatório” e 

da “unidade de bombeio”. 

Figura 2.8- Esquema mecânico. 

 
 Fonte: Adaptado de Nascimento, 2005.  
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Figura 2.9-  Reservatório. 

 
Fonte: Adaptado de Nascimento, 2005. 

 

Figura 2.10-  Unidade de bombeio. 

 
Fonte: Adaptado de Nascimento, 2005. 
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Através do simulador de BM é possível observar o comportamento dinâmico das 

variáveis de saída do processo, tais como: tensão máxima, tensão mínima, carga máxima e 

carga mínima na haste polida, curso efetivo da haste polida e do pistão, entre outras 

informações.  Após a conclusão e cada novo ciclo, essas variáveis são atualizadas e ilustradas 

na janela principal do simulador. Além das variáveis dinâmicas duas outras informações de 

saída são geradas pelo simulador, a carta dinamométrica de fundo e a carta dinamométrica de 

superfície, através de uma animação da biblioteca gráfica Opengl é possível acompanhar o 

comportamento dinâmico da geração das cartas a cada novo ciclo de bombeio, conforme 

ilustrado na Figura 2.11. 

Figura 2.11- Animação das cartas dinamométricas e bomba de fundo. 

 
Fonte: Nascimento, 2005. p.91.  

Na pesquisa desenvolvida relatou-se o simulador de BM desenvolvido por Nascimento 

(2005), visto que este foi utilizado como um instrumento precípuo para validação do controle 

proposto. No estudo em questão o simulador comportou-se como um poço virtual, trocando 

informações com uma planilha do Microsoft Excel, na qual está inserido no programa 

desenvolvido — o controlador de preenchimento da bomba de fundo.  

2.4.  Controle de Processos 

Em processos industriais, conhecimentos da área de controle, automação e otimização 

são fundamentais para se aumentar a eficiência das unidades de trabalho. Desde o século 

XVIII essa área vem ganhando destaque, com o surgimento do primeiro trabalho significativo 
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de controle, um regulador centrífugo, construído por James Watt. Outros trabalhos 

importantes nos primeiros estágios do desenvolvimento da teoria de controle se devem a 

Minorsky, Hazen e Nyquist. Em 1922, Minorsky trabalhou com controladores automáticos 

para pilotagem de embarcações, posteriormente Nyquist desenvolveu um procedimento 

simples para determinação de estabilidade de sistemas de malha fechada com base na resposta 

de malha aberta a excitações senoidais estacionárias. Em 1934, Hazen introduziu o termo 

servomecanismo para sistemas de controle de posição. Todos esses trabalhos supracitados 

foram o ponto de partida para o desenvolvimento dessa teoria. 

Na indústria petrolífera, os sistemas de controle moderno vêm ganhando destaque, 

pois durante o processo de operação tornou-se possível acompanhar o desempenho produtivo 

de poços e adequá-lo ao desejado através dos conceitos de controle. As técnicas da área de 

controle podem proporcionar ganhos, como: o aumento da confiabilidade dos sistemas, 

aumento no nível de segurança das unidades, a minimização da necessidade de 

reprocessamento e o aumento do nível de qualidade dos produtos, bem como a liberação de 

mão de obra de atividades manuais e repetitivas.  

Segundo Campos e Teixeira (2006) o termo “controle de processos” costuma ser 

utilizado para se referir a sistemas que têm por objetivo manter certas variáveis de uma planta 

industrial entre seus limites operacionais desejáveis. Para que se possa apresentar uma 

formulação geral e entender as bases do controle e da automação de processos são necessárias 

algumas definições iniciais fundamentais. Dessa forma, definem-se a seguir os conceitos de 

processo, sistemas a controlar ou plantas, sistemas, modelo, controle, controle em malha 

aberta e controle em malha fechada. 

De acordo com Ogata (2008) o termo “processo” é definido como toda operação a ser 

controlada, entre os exemplos estão processos químicos, biológicos e econômicos. Denomina-

se “sistemas a controlar ou plantas” qualquer objeto físico a ser controlado, como por 

exemplo, um componente mecânico, um forno, um reator químico. Um “sistema” por sua vez 

é caracterizado como uma combinação de componentes que agem em conjunto para atingir 

determinado objetivo. O termo sistema, não se remete somente a algo físico, dessa maneira 

pode ser empregado para se referir a sistemas físicos, biológicos, entre outros. As descrições 

do comportamento a ser apresentado pelo sistema físico, conforme solicitações do usuário 

podem ser definidas pelo termo “especificações de desempenho”. A definição de “modelo” 

consiste na representação de certas características do sistema físico que são relevantes para 

seu estudo. Então, tem-se o “controle”, descrito como a ação de fazer com que um sistema 
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físico atenda às especificações de desempenho determinadas a priori, como por exemplo, um 

controle de velocidade.  

Os sistemas de controle podem ser em malha aberta ou malha fechada. No caso do 

controle em malha aberta, a saída ou resposta não possui nenhuma influência sobre a entrada, 

conforme ilustrado no diagrama de blocos na Figura 2.12. 

Figura 2.12- Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha aberta. 

 
Fonte: Adaptado de Araújo, 2013. 

Um exemplo simples de um sistema em malha aberta seria a operação de uma 

máquina de lavar roupa, em que todos os ciclos do processo lavar, enxaguar e centrifugar são 

controlados através do tempo de duração de cada tarefa, e nenhuma variável é medida para 

controlar a qualidade do processo. Esses sistemas são caracterizados como simples e baratos, 

entretanto não compensam as possíveis variações internas que podem vir a ocorrer na planta e 

nem as perturbações externas inerentes a um processo industrial. 

No sistema de controle em malha fechada, a saída ou resposta influencia a entrada do 

sistema. Nesse sistema o controlador usa a comparação entre o valor desejado e o valor 

medido. Se houver um desvio entre esses valores, manipula-se sua saída de forma a eliminar 

este desvio ou erro. Com o controlador é possível manter a variável do processo no seu valor 

desejado, compensando as perturbações externas e as possíveis não linearidades do sistema. A 

Figura 2.13 apresenta um diagrama de blocos de um sistema em malha fechada. 

Figura 2.13- Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada. 

 
Fonte: Adaptado de Araújo, 2013.  

Um exemplo típico de sistema de controle em malha fechada é uma geladeira. Em uma 

geladeira a temperatura interna é medida pelo termostato e comparada com um valor de 

referência pré-estabelecido pelo usuário. Caso a temperatura interna fique acima da 
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temperatura pré-estabelecida (devido a temperatura externa ou a temperatura de algum 

alimento colocado na geladeira estar acima da temperatura interna), o compressor é acionado 

e a temperatura começa a abaixar. Quando a temperatura atinge o valor de referência, o 

compressor é desligado. Desta maneira, a temperatura da geladeira tende a ficar em torno de 

um valor de referência.   

Na indústria existem vários tipos de controladores, e eles podem ser classificados de 

acordo com suas ações de controle.  A maior parte dos controladores industriais utiliza 

eletricidade ou fluido pressurizado, como óleo ou ar como fontes de energia. 

Consequentemente, os controladores também podem ser classificados de acordo com a 

espécie de energia empregada na operação, como controladores pneumáticos, hidráulicos ou 

eletrônicos. A escolha do tipo de controlador a ser utilizado deve ser decidida com base na 

natureza da planta e nas condições de operação incluindo certas considerações, como 

segurança, restrições do projeto e precisão desejada. 

2.5.  Conceitos básicos sobre o Controle Proporcional Integral Derivativo (PID) 

Desde algum tempo o uso de técnicas convencionais de controle é bastante comum no 

meio industrial. Uma visão moderna do papel do controle é interpretar a realimentação como 

uma ferramenta para gerenciamento de incertezas, sejam elas paramétricas, de condições de 

funcionamento, de limites práticos ou advindas de alteração de sinais externos (ruído, 

perturbação) não controlados. Justamente esta visão, de sistemas de controle como uma 

maneira de conferir robustez frente a uma incerteza, explica o porquê de o controle 

realimentado estar disseminado por todas as tecnologias do mundo moderno (PINTO, 2014). 

A Figura 2.14 mostra o diagrama padrão para controle por realimentação. 

Figura 2.14- Controle por realimentação da saída. 

 
Fonte: Pinto, 2013. p.4.  

Dentro deste modelo padrão, pode-se encontrar frequentemente o controlador 

Proporcional Integral Derivativo, que é o controlador mais utilizado. Segundo Campos e 

Teixeira (2006), o controlador PID é certamente o algoritmo de controle mais tradicional na 

indústria, devido à sua versatilidade e à fácil associação entre os parâmetros de sintonia e o 

desempenho. Rubaai et al. (2008) é citado que 96% dos controladores industriais utilizados 
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são do tipo PID. Cerca de 90 a 95% de todos os problemas de controle podem ser resolvidos 

por este controlador (LEVINE, 1996). Apesar do aparecimento de novas técnicas de controle, 

os controladores PID dominam por muito tempo ainda os parques industriais (CARDOSO, 

2002). Mesmo quando os algoritmos de controle mais sofisticados são utilizados, muitas 

vezes pode-se encontrar o controlador PID no nível mais baixo da hierarquia de controle 

(GUDE et al.,  2006). 

Segundo Ogata (2010), a utilidade dos controladores PID está na sua aplicabilidade 

geral à maioria dos sistemas de controle. Em particular, quando o modelo matemático da 

planta não é conhecido e os métodos de projeto analítico não podem ser utilizados, controles 

PID se mostram os mais úteis. Mesmo com o surgimento de novas técnicas de controle 

(utilizando lógica fuzzy, sistemas adaptativos, preditivos) percebe-se que, ainda hoje, é 

predominante o uso deste tipo de controlador nas malhas industriais. Em aplicações 

industriais, o controle PID é uma estratégia muito popular devido a sua arquitetura simples e 

sua sintonia ser realizada por métodos igualmente simples e consolidados. A sintonia do PID 

pode ser determinada através de métodos como: método heurístico de Ziegler e Nichols, 

método CHR, método heurístico de Cohen e Coon (CC), método da integral do erro, método 

do modelo interno (IMC) e o método dos relés em malha fechada.  

Um controlador PID calcula inicialmente o “erro” entre sua variável controlada 

(medida no processo) e o seu valor desejado (setpoint), e em função deste erro gera um sinal 

de controle, de forma a eliminar este desvio. O algoritmo PID usa o erro em três módulos 

distintos para produzir sua saída ou variável manipulada: o termo proporcional (P), o integral 

(I) e o derivativo (D). Os principais controladores encontrados na prática são os seguintes: 

 Controlador Proporcional (P); 

 Controlador Proporcional e Integral (PI); 

 Controlador Proporcional e Derivativo (PD);  

 Controlador Proporcional, Integral e Derivativo (PID).  

2.5.1. Controle Proporcional (P) 

A ação de controle gerada pelo modo proporcional é diretamente proporcional a sua 

entrada, ou seja, ao sinal de erro em função do tempo, como mostrado na Equação (2.1). O 

erro do controlador é dado pela diferença entre a variável controlada ou variável do processo 

(PV) e o valor desejado (SP), ou seja, e(t) = SP − PV. Além disto, existe um fator 

multiplicativo do cálculo do erro (1 ou -1), conhecido como “ação” do controlador, que 
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permite inverter o cálculo do erro, isto devido à ação do controlador que pode ser direta ou 

reversa (PINTO, 2014).  

)()( teKptu        (2.1) 

em que Kp é a constante de proporcionalidade a ser sintonizada. 

Esta ação não modifica a forma do sinal de entrada do controlador (erro), apenas 

introduz um fator de escala (amplifica ou reduz) no valor a ser aplicado na entrada da planta, 

modificando assim o seu comportamento dinâmico. Aplicando a transformada de Laplace no 

sinal u(t) na equação (2.1), tem-se a Equação (2.2) no domínio de Laplace.  

)()( sEKpsU     (2.2) 

A Figura 2.15 mostra a relação entre o sinal de erro e a ação de controle gerada pelo 

modo de controle proporcional, quando é utilizado a banda proporcional (BP) e não 

exatamente o ganho proporcional. Excluída a faixa de saturação da variável manipulada (sinal 

de erro fora da banda proporcional), cada valor de erro tem um único valor correspondente de 

ação de controle e vice-versa. 

Figura 2.15- Ação de controle em função do erro. 

 
Fonte: Pinto, 2013. p.5.  

Como o ganho do controlador é dado pela inclinação da reta na região da banda 

proporcional percentual (BP), a relação entre ambos é dada pela Equação (2.3). Esta 

representação é genérica para o caso onde a saída do controlador varia entre 0 e 100%. Para 

casos específicos onde isto não ocorre, esta relação não é válida. Isto porque alguns 

fabricantes de controladores industriais usam banda proporcional (BP), ao invés do ganho 

(PINTO, 2014).   
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(%)
100

Kp
BP   (2.3) 

Neste caso, o controlador é apenas um amplificador com um ganho constante e quanto 

maior o erro, maior a ação de controle gerada. Assim, ele provê um rápido ajuste da variável 

manipulada, tornando mais rápida a dinâmica do processo. A principal desvantagem deste 

modo é que ele pode apresentar erro em regime permanente. O erro em regime permanente 

diminui com o aumento do ganho proporcional Kp, no entanto isto diminui a faixa 

correspondente à banda proporcional, tornando o controlador mais oscilatório. Cabe ressaltar 

que o controlador liga-desliga pode ser definido como sendo um controlador proporcional no 

limite onde a banda proporcional tende a zero (PINTO, 2014). 

2.5.2. Controle Proporcional e Integral (PI) 

O controlador Proporcional e Integral (PI) gera a sua saída proporcionalmente ao erro 

(P) e proporcionalmente à integral do erro (I = termo integral). A Equação (2.4) mostra o 

controlador PI, cujo ganho proporcional também multiplica o termo integral: 

 )(
1

)()( te
Ti

KpteKptu  (2.4) 

Aplicando a transformada de Laplace à Equação (2.4), considerando condições iniciais 

nulas, obtém-se a função de transferência G (s) do controlador PI definida pela Equação (2.5). 
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O termo Ti é o tempo integral. Em alguns controladores o ajuste do termo integral será 

o tempo integral em segundos ou minutos por repetição, outros escolhem o ganho integrativo 

que é dado por 
Ti

Kp
Ki  . O grande benefício da sua utilização é a eliminação do erro em 

regime permanente. Åström & Hägglund (1995) reportou uma pesquisa realizada em diversas 

fábricas no Canadá onde 97% das malhas industriais tinham controladores do tipo PI. 

2.5.3. Controlador Proporcional e Derivativo (PD) 

A saída de um processo apresenta, intuitivamente, uma certa “inércia” com relação às 

modificações na variável de entrada. Esta “inércia” explica-se pela dinâmica do processo que 

faz com que uma mudança na variável de controle provoque uma mudança considerável na 

saída da planta somente após um certo tempo. Uma outra interpretação é que, dependendo da 

dinâmica do processo, o sinal de controle estará em atraso para corrigir o erro. Este fato é 
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responsável por transitórios com grande amplitude e período de oscilação, podendo, em casos 

extremos, gerar respostas instáveis. A ação derivativa, quando combinada com a ação 

proporcional, tem justamente a função de antecipar a ação de controle, a fim de que o 

processo reaja mais rápido. Neste caso, o sinal de controle a ser aplicado é proporcional a uma 

predição da saída do processo. A equação dada para os controladores PD é definida conforme 

a Equação (2.6). 

dt

tde
TdKpteKptu

)(
)()(   (2.6) 

Aplicando a transformada de Laplace à Equação (2.6), considerando condições iniciais 

nulas, obtém-se a função de transferência do controlador G(s) PD na Equação (2.7). 
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O termo Td é o tempo derivativo que podem ser em segundos ou minutos, dependendo 

do controlador. Porém existem controladores que escolhem o ajuste pelo ganho derivativo que 

é dado por TdKpKd  . 

2.5.4. Controlador Proporcional, Integral e Derivativo (PID) 

O controlador Proporcional, Integral e Derivativo (PID) gera a sua saída 

proporcionalmente ao erro, à integral do erro e à derivada do erro. A Equação (2.8) apresenta 

a forma ideal do controlador PID: 

dt

tde
TdKpte

Ti
KpteKptu
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1
)()(    (2.8) 

Aplicando a transformada de Laplace à Equação (2.8), considerando condições iniciais 

nulas, obtém-se a função de transferência G(s) do controlador PID apresentada na Equação 

(2.9). 
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O termo derivativo normalmente não é aplicado na sua forma pura, devido à 

amplificação do ruído. Este termo não é realizável, pois a função de transferência possuiria o 

grau do numerador maior do que o grau do denominador. Uma solução utilizada na prática é 

utilizar um filtro na ação derivativa conforme a Equação (2.10). 
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O fator α costuma ser um valor pequeno em torno de 1/8. A função de transferência do 

controlador PID com um filtro derivativo será conforme a Equação (2.11). 

 

            A família de controladores PID é construída a partir de várias combinações dos termos 

proporcional, integral e derivativo, conforme necessário para cumprir os requisitos de 

desempenho específicos (JOHNSON; MORADI, 2005), sendo sua forma básica conforme a 

Equação (2.11) que é um algoritmo PID ideal, também chamado de algoritmo ISA, não 

interativo, forma padrão, forma ideal e forma independente (O’DWYER, 2006; ÅSTRÖM; 

HÄGGLUND 2006). Campos e Teixeira (2006) citam os tipos de algoritmos PID mais 

implementados nos controladores digitais, sendo eles o tipo ideal, tipo paralelo, o tipo 

paralelo alternativo e o tipo série, este último também chamado de interativo e clássico 

(O’DWYER, 2006; ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006). Ainda existem outras variações do 

algoritmo PID, por exemplo, o termo derivativo pode atuar na variável do processo (PV) e 

não no erro como foi visto até aqui. Enfim, para projetos com controladores PID é importante 

conhecer o tipo de implementação do algoritmo PID, pois o mesmo influencia a sintonia do 

controlador (CORRIPIO, 1996). 

2.6.  Anti-Reset Windup  

Em um sistema de controle, quando o valor da variável manipulada alcança uma 

restrição operacional, ou seja, limite máximo ou mínimo do atuador, ocorre saturação do sinal 

de controle. Isto equivale a perder um grau de liberdade no sistema de controle, pois o atuador 

permanecerá no respectivo limite, independentemente da saída do processo, até que o mesmo 

saia da restrição (PINTO, 2014).  

Quando o controle atinge seu limite e o controlador possui ação integral, o sinal de 

erro continuará a ser integrado, acumulando a saída da ação integral. Assim, a ação de 

controle permanece na saturação além do tempo necessário, até que todo este erro integrado 

excessivamente seja cancelado por um sinal de erro de sinal oposto, ou seja, uma ação 

contrária. Este “evento” é denominado por Windup e é responsável por tornar a resposta 

transitória do sistema lenta e oscilatória, características indesejadas em processos industriais. 
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A solução para diminuir ou até evitar a saturação do controle é interromper a ação 

integral logo que o sinal de controle entre na região de saturação, voltando a atuar a ação 

integral novamente tão logo o sinal de controle entre na região linear de controle (Johnson & 

Moradi, 2005). Este chaveamento é implementado usando o Anti-Reset Windup ou 

simplesmente Anti-Windup. Ressalta-se que em muitos controles PID comerciais o Anti- Reset 

Windup está presente, mas os detalhes da sua implementação não estão usualmente 

disponíveis para o usuário final. Entretanto, é suficiente saber que a proteção Anti- Reset 

Windup estará presente. 

2.7.  Controles aplicados ao Bombeio Mecânico 

Como mencionado na introdução, na indústria petrolífera existem diversas estratégias 

de controle aplicadas ao BM e dentre elas destacam-se: os controles variable speed drive 

(VSD) e pump-off (POC). A grande diferença entre eles é que o controle VSD possibilita 

variar a velocidade de bombeio, de forma gradativa conforme exista necessidade para tal, e 

por outro lado o controle pump-off trabalha apenas com dois estados de velocidade de 

bombeio, ligado ou desligado. Nesta seção serão revisadas as estratégias de controle pump off 

e estratégias de controle VSD. Ressalta-se que o modelo do projeto proposto neste trabalho é 

baseado na técnica VSD, a velocidade de bombeio é definida como a variável manipulada 

(MV) e o preenchimento da bomba de fundo como a variável de processo (PV). A velocidade 

de bombeio é regulada pelo PID e ajustada até que a variável de controle alcance seu valor 

desejado o “setpoint”. 

2.7.1. Controle Pump-Off  

O controlador pump-off ganhou reconhecimento como um dispositivo viável em 1970. 

Nele foi encontrado um papel importante tanto na economia de energia como na diminuição 

dos efeitos nocivos causados por problemas operacionais durante o processo de produção, 

como por exemplo, a pancada de fluido. O princípio de funcionamento do POC é realizado da 

seguinte maneira: durante o processo de produção a pressão de fundo varia continuamente. 

Quando a unidade de bombeio é ligada, o fluido começa a ser elevado em direção a superfície 

e a pressão de fundo começa a decair. Eventualmente, esta pressão começa a ficar tão baixa, 

que durante a operação a bomba não é mais preenchida completamente com líquido. Quando 

o preenchimento cai suficientemente e inicia-se os efeitos nocivos da pancada de fluido, o 

controle pump off atua desligando a unidade. Durante o tempo que a UB está desligada, a 
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pressão de fundo aumenta devido à acumulação de fluido proveniente do reservatório, dado 

certo intervalo de tempo a unidade de bombeio é religada.  

Muitos controladores pump-off são baseados no registro dinamométrico, isto é, 

envolvem medidas de carga e posição na superfície. Outros envolvem medidas elétricas, 

velocidade do motor e mudanças na vazão de produção. Certos métodos não alcançaram 

sucesso comercial. No entanto, algumas das ideias falhadas levaram a produtos que trouxeram 

contribuições técnicas (GIBBS, 2012).  

2.7.1.1.  Controle pump off  baseado na corrente média do motor 

É um dispositivo que utiliza a corrente média para detectar quando o POC ocorre. 

Apresenta baixo custo operacional e não requer célula de carga ou dispositivo de medição de 

posição. Seus sensores de corrente são instalados em um painel de controle, reduzindo assim 

os problemas com relação a despesas de instalação na unidade de bombeio. O controle utiliza 

uma proporcionalidade grosseira que existe entre corrente média do motor e o fluido elevado. 

Nesta proporcionalidade é feita a análise de quando é necessário desligar ou religar a UB no 

processo. 

Quando menos fluido é elevado durante um ciclo (isto é, o poço está em pump off), é 

esperado que a corrente média do motor diminua. O controlador é programado para desligar a 

UB quando a corrente média do motor ficar abaixo de um valor pré-estabelecido. Muitos 

desses tipos de controladores foram comercializados. No entanto, o método não sobreviveu na 

indústria o quanto era esperado, devido principalmente à presença de uma ambiguidade no 

sistema.  Quando a pressão do reservatório sobe, menos energia de elevação é necessária. Isto 

faz com que a corrente média do motor diminua, mas o POC também faz o mesmo 

procedimento, provoca diminuição da corrente média do motor quando menos fluido está 

sendo elevado, o que acarreta incerteza e leva à inconveniência operacional do sistema. Outro 

detalhe desse método é não diferenciar quando ocorre pancada de fluido e interferência de 

gás. Um poço com interferência de gás não deve necessariamente ser desligado pelo POC, 

uma vez que sua pressão de produção pode ser elevada e a produção seria perdida.  

2.7.1.2. Controle pump off  baseado na taxa de variação da carga de superfície  

Neste tipo de controle é detectado o estado de pump off com a inclinação da carga na 

carta de superfície durante o curso descendente. Como ilustrado na Figura 2.16 a inclinação p-

q do traçado da carga no curso descendente com pancada de fluido (b) é mais íngreme do que 

da figura (a) com preenchimento completo. 
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Figura 2.16- Taxa de variação da carga de superfície usado para detectar o pump off. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

Neste caso, a unidade de bombeio é desligada quando a inclinação excede um valor 

pré-estabelecido (GIBBS, 2012). Este controlador foi muito bem sucedido em poços rasos, 

onde a pancada de fluido é nitidamente definida. 

2.7.1.3. Controle pump off  baseado na potência da haste polida 

Neste tipo de controle, o que se leva em consideração para detectar o pump off é a 

potência na haste polida (PRHP). O trabalho realizado por ciclo é determinado pela área da 

carta dinamométrica de superfície, através da regra do trapézio. A Figura 2.17 ilustra esse 

conceito. Basicamente a potência na haste polida é destinada a superar o atrito e elevar o 

fluido até a superfície. 

Figura 2.17- Potência na haste polida diminui à medida que menos fluido é elevado. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

A diminuição da PRHP está relacionada com menos fluido que está sendo elevado. A 

fricção no fundo do poço é relativamente pouco afetada pelo preenchimento da bomba. 

Assim, um decréscimo da potência da haste polida pode também estar relacionado com uma 

diminuição na potência da bomba. Este conceito nunca encontrou sucesso comercial, devido a 
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existência de ambiguidade entre o aumento da pressão do reservatório e o pump off. Quando a 

pressão do reservatório aumenta, a potência requerida para elevar o fluido é diminuída, visto 

que uma maior pressão ajuda a elevar o fluido no poço. No entanto, menos energia é 

requerida quando pouco fluido está sendo elevado, onde ocorre o estado de pump off, daí a 

ambiguidade do sistema. 

2.7.1.4. Controle pump off  baseado na área abaixo da carta dinamométrica de 

superfície no curso descendente  

Em vez de usar a área dentro da carta dinamométrica de superfície como no método da 

potência da haste polida, pesquisadores também pensaram na área fora da carta (GIBBS, 

2012). Identificou- se que área abaixo do curso ascendente podia ser afetada pelo 

preenchimento da bomba de fundo. A área abaixo do curso descendente é um parâmetro 

indicativo de pump off. A Figura 2.18 mostra a metade da área abaixo no curso descendente 

com o preenchimento completo e incompleto. Com a diminuição do preenchimento da carta, a 

área aumenta. Utilizando a carga mínima como limite inferior melhorou a sensibilidade de 

detectar o pump off. Esse método tem pouca sensibilidade para diferenciar a pancada de fluido 

e interferência de gás. 

Figura 2.18- Pump off indicado pelo aumento da área sob a curva. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

 

2.7.1.5. Controle pump off baseado no setpoint da carta dinamométrica de superfície 

(CDS) 

Outro algoritmo de controle pump off  de destaque é o método do set-point  ilustrado 

na Figura 2.19. Um ponto é definido dentro da carta dinamométrica de superfície quando a 

mesma apresenta-se totalmente preenchida. Enquanto o ponto permanece dentro da carta, a 

unidade de bombeio permanece ligada (GIBBS, 2012). Quando o preenchimento incompleto 

se desenvolve e a carta sofre alterações no seu formato de modo que o ponto fique fora dela, o 
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controlador pump off atua e a UB é desligada por um determinado tempo. Tempo necessário 

para que o poço seja suprido novamente com os fluidos provenientes do reservatório até o 

religamento da UB.  

Figura 2.19- Atuação do pump off quando o ponto está fora da carta de superfície. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

 

2.7.1.6. Controle pump off  baseado na velocidade de bombeio 

Este algoritmo utiliza o aumento da velocidade de bombeio para detectar o pump off. 

Ele tem a vantagem por ser um método simples, visto que não é necessária a utilização de 

transdutores de carga e de posição. Motores de indução reagem às alterações de carga, 

acelerando ou retardando. Quando está em pump off, menos líquido é elevado. Isto diminui a 

carga no motor. Ele trabalha mais rápido, em média, com a diminuição do preenchimento 

(GIBSS, 2012).  A mudança na velocidade de bombeio é pequena, mas mensurável. Um 

elemento magnético é colocado na manivela com a finalidade de medir a velocidade de 

bombeio. O POC é geralmente calibrado com auxílio de um dinamômetro. A Figura 2.20 

ilustra esse processo.  

Figura 2.20- Pump off  provocando aumento na velocidade de bombeio. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 
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Quando a carta encontra-se totalmente preenchida, o tempo de curso é medido em 

aproximadamente 7,5 s. Isto corresponde a uma velocidade de bombeio de 8,0 ciclos/min. 

Quando o carta apresenta-se com preenchimento incompleto, a velocidade de bombeio  

aumenta,  e o tempo de curso medido é mais curto, em torno de  7,4074 s. Quando calibrado 

dessa maneira, o POC desliga a unidade, como mostra carta de superfície na Figura 2.20(b). 

Sua sensibilidade (entenda-se mudança fina de velocidade) depende do motor usado. O 

controle não distingue a diferença entre pancada de fluido e interferência de gás. No entanto, 

devido simplicidade e baixo custo, o POC baseado na velocidade de bombeio vem sendo 

empregado comercialmente. 

2.7.1.7. Controle pump off  utilizando a carta dinamométrica de fundo (CDF) 

Há muitas maneiras em que a carta da bomba pode ser empregada. Uma aplicação 

comum seria utilizar o preenchimento da bomba como um critério para desligar a unidade de 

bombeio. O POC é instruído para reconhecer o ponto em que a válvula de passeio abre. O 

percentual de preenchimento é definido como na Equação (2.12). 

(%)100x
S

S

g

n         (2.12) 

O POC é programado para desligar a UB quando o preenchimento for inferior a 70% 

como apresentado na Figura 2.21. Além do preenchimento da bomba, há a possibilidade de 

utilizar a área abaixo da CDF ou programar um setpoint no interior da CDF como critérios, 

conforme ilustram as Figuras 2.22 e 2.23, respectivamente.  

Figura 2.21- Preenchimento aparente da bomba utilizado como critério de desligamento. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 
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Figura 2.22- Pump off detectando o aumento da área abaixo do curso ascendente. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

 

Figura 2.23- Pump off detectando o ponto fora da carta. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

Através do POC baseado no preenchimento da bomba de fundo, é possível diferenciar 

quando ocorre interferência de gás e pancada de fluido. A pancada de fluido ocorre com uma 

baixa pressão na entrada da bomba e a interferência de gás ocorre com uma maior pressão na 

entrada da bomba. 

2.7.2.  Controle variable speed drive (VSD) 

O controle VSD permite modificar a velocidade de rotação do motor pela alteração da 

sua frequência elétrica de operação através de um inversor de frequencia. É usado para manter 

o preenchimento da bomba no valor desejado (GIBBS, 2012). Por razões provenientes do 

regime de escoamento do reservatório, se houver um aumento de produtividade, o controle 

VSD atua aumentando a velocidade de bombeio até atingir novamente o preenchimento 

desejado. Por outro lado, se a produtividade diminui, o variador de velocidade é direcionado a 

diminuir a velocidade de bombeio até o preenchimento estabelecido ser alcançado. 
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Figura 2.24- Controle VSD. 

 
Fonte: Adaptado de Gibbs, 2012. 

 

O bombeamento continuo evita que a submergência aumente durante períodos de 

inatividade, uma vez que para níveis dinâmicos elevados, a diferença de pressão 

(Pressãoreservatório- Pressão fundo) é menor. Esta estratégia também é empregada quando existe 

informação sobre a pressão de fundo e permite configurar a capacidade de bombeamento, 

conforme a dinâmica do nível do anular no poço (explicar) (DIVINE, 1980; COLLINS; 

AUTREY, 1986; WILSON; LIU, 1985). 
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3. Metodologia e Desenvolvimento do Controle 

Esta seção inicia com a apresentação das premissas sequenciais da modelagem 

adotada, apresentando a interface gráfica do controle, o desenvolvimento do algoritmo 

referente ao cálculo do preenchimento da bomba de fundo, variável de processo (PV) no 

sistema em questão e a interação do simulador BM com o controle BM. Em paralelo, detalha-

se a metodologia utilizada na abordagem da pesquisa e os passos definidos para a produção e 

avaliação dos resultados. 

3.1.  O controlador do Preenchimento da Bomba de Fundo 

O controle do preenchimento da bomba de fundo é uma ferramenta computacional, 

cuja função é controlar o preenchimento parcial da bomba, através da manipulação da 

velocidade de bombeio. Essa estratégia foi desenvolvida objetivando obter vazão máxima e 

diminuir os problemas operacionais que podem vir a ocorrer durante o período de produção, 

como por exemplo: pancada de fluido e interferência de gás. E, além disso, proporcionar uma 

otimização do sistema, visto que não haverá mais a necessidade de parada da UB, devido ao 

ajuste contínuo na velocidade. 

O controlador do preenchimento da bomba de fundo foi desenvolvido usando a 

plataforma Microsoft Office Excel e a linguagem de programação Visual Basic for 

Applications (VBA). Este programa contém um banco de dados contendo informações 

referentes aos dados da carta de fundo, as variáveis dinâmicas de saída do processo, bem 

como as variáveis calculadas pelo programa. Os procedimentos para cálculo levam em 

consideração as propriedades do reservatório, dos fluidos e a unidade de bombeio escolhida. 

3.1.1. Interface Gráfica do Controlador 

A interface gráfica do controlador permite ao usuário acompanhar durante a simulação 

diversos parâmetros operacionais, reagrupados em diferentes classes, as quais estão dividas 

em: “dados de operação do controle”, “dados da carta dinamométrica de fundo”, “parâmetros 

do controle PID”, “dados correspondentes à exibição da carta gerada no tempo desejado”, 

“características do sistema” e “variáveis dinâmicas de saída do processo”. Além disso, 

gráficos correspondentes ao comportamento do preenchimento, velocidade de bombeio, carta 

dinamométrica de fundo, produção acumulada, vazões bruta e de reservatório também são 

gerados ao longo do tempo de simulação.  
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Na classe de “dados de operação” define-se a velocidade de bombeio, o preenchimento 

o curso útil e efetivo do pistão. Os parâmetros como carga máxima e mínima encontram-se na 

aba “dados da carta dinamométrica de fundo”. Na classe “característica do sistema”, expõe-se 

o overshoot, que corresponde ao valor máximo da curva de resposta do sistema, medido em 

porcentagem, tempo de overshoot, porcentagem e o tempo de acomodação. E na classe 

“variáveis dinâmicas do processo” estão as principais variáveis de saída, tais como: nível 

dinâmico, espaço morto dinâmico, torque máximo no redutor, vazão bruta e de reservatório, 

eficiência volumétrica da bomba, pressão de sucção na bomba, fator de aceleração e número 

de ciclos. Todas essas variáveis são recalculadas a cada atualização, ou seja, a cada carta de 

fundo gerada. Alguns parâmetros possuem a flexibilidade de serem alterados durante a 

simulação, estes se encontram nas classes “parâmetros do controle PID”, “exibição da carta” e 

“configurações”. Os ganhos do controlador como Kp, Ki e Kd, podem ser modificados, bem 

como o setpoint do processo. Existe também a possibilidade do usuário escolher a simulação 

com o controle manual ou automático. Neste caso, o que diferencia o controle manual do 

automático, que no manual o usuário faz a mudança na velocidade de bombeio alterando seu 

valor no programa toda vez que achar necessário, e no automático, a velocidade de bombeio 

vai sendo regulada até que o objetivo seja atingido, sem interferência do usuário. As 

distribuições das classes estão ilustradas nas Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 a seguir. 

 

Figura 3.1- Interface gráfica da tela inicial do controlador. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

DADOS DE OPERAÇÃO

Velocidade de bombeio 10,993 CPM

Preenchimento 70,00 %

Curso útil do pistão 40,86 in

Curso efetivo do pistão 58,37 in

DADOS DA CARTA DINAMOMÉTRICA DE FUNDO

Carga máxima 4834,40 lbf

Carga mínima -699,12 lbf

Carga em 40% da altura 1514,29 lbf

PARÂMETROS DO CONTROLE PID

Setpoint 70,00 %

Kp 0,2000

Ki 0,0002

Kd 0,0000



37 
 

Figura 3.2- Interface gráfica da tela inicial do controlador. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Figura 3.3- Interface gráfica da tela inicial do controlador. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

EXIBIÇÃO DE CARTA

Número da carta para exibição

Tempo correspondente 0,00 s

Preenchimento 0,00 %

Velocidade de bombeio 0,0000 CPM

CONFIGURAÇÕES

Definir saturações para a velocidade de bombeio

Velocidade máxima 18,00

Velocidade mínima 6,00

% da altura (curso útil) 40,00 %

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Overshoot (Mp) 48,97 %

Tempo do overshoot (tp) 6331,61

% acomodação setpoint 2,0 %

Intervalo de acomodação ± 1,4 %

Tempo de acomodação (ts) 12910,3 s

No intervalo de acomodação? Sim

LIMPAR DADOSHabilitar Anti-Reset Windup

Controle Manual Controle Automático

VARIÁVEIS DINÂMICAS DE SAÍDA

Nível dinâmico 1078,34 m

Espaço morto dinâmico 0,5338 m

Torque máximo no redutor 185802,4 lbf.in

Vazão bruta 42,50 m³/d

Vazão do reservatório 42,4959 m³/d

Eficiência volumétrica da bomba 70,6002 %

Pressão na sucção da bomba 13,4126 kgf/cm²

Fator de aceleração 10

Número de ciclos 9021
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Para acompanhar o comportamento das curvas da variável de processo, manipulada, e 

a carta gerada, existem também a construções dos gráficos na interface do controle, 

representados nas Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 respectivamente. 

 

Figura 3.4- Gráficos do comportamento do preenchimento, velocidade de bombeio e cartas geradas. 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 3.5- Carta dinamométrica de fundo gerada. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com a Figura 3.5 pode-se observar durante a simulação a geração da carta 

de fundo em tempo a definir, bem como seus parâmetros, carga máxima e mínima, posição 

máxima e mínima, o curso útil e efetivo do pistão. 
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Figura 3.6- Gráficos do comportamento da produção acumulada, vazão bruta e de reservatório, nível dinâmico e 

pressão de sucção. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A partir da figura 3.6 obtém-se o comportamento das curvas de nível dinâmico (ND), 

pressão na sucção, produção acumulada (Np), vazão bruta e de reservatório. Informações 

como estas são essenciais, visto que a partir delas é possível inferir a estabilidade do poço, 

que geralmente ocorre quando as vazões apresentam aproximadamente os mesmos valores. 

3.1.2. Determinação do preenchimento da bomba de fundo 

  A seguir, aborda-se o desenvolvimento do algoritmo que determina o valor do 

preenchimento da bomba de fundo, variável de processo no sistema. Para determinar este 

valor foi necessária uma sequência de cálculos.  

 A variável de processo preenchimento da bomba de fundo foi determinada em 

função da razão entre outras duas variáveis, o curso útil e o curso efetivo. Ambas calculadas 

em função dos dados da carta de fundo. O curso útil corresponde ao trecho da camisa que é 

preenchido com líquido, já o curso efetivo corresponde ao trecho total do comprimento da 

camisa.  Para o início do procedimento de cálculo a ferramenta desenvolvida, o algoritmo de 

controle proposto, armazenou os dados da carta de fundo, posição e carga, gerados e 

fornecidos pelo simulador de bombeio mecânico, cada carta gerada era constituída por 200 

pontos. Em seguida esses dados foram plotados e percorridos para identificação dos pontos de 

carga máxima (Cmáx), carga mínima (Cmín), posição máxima (Pmáx) e posição mínima 

(Pmín) da carta de fundo, conforme observado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7- Gráfico da carta de fundo gerada com os pontos de carga máxima e mínima, posição máxima e 

mínima. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 Conforme ilustrado na Figura 3.7, em posse dos pontos de posição máxima e 

posição mínima, obteve-se o valor do curso efetivo, de acordo com Equação (3.1). 

 

mínmáxefetivo PPC                  (3.1) 

 

 Na sequência foi definido um ponto na carta referente a carga. O ponto 

correspondeu ao valor de 40% da altura entre as cargas máxima e mínima presente na carta. O 

valor de 40% foi estabelecido para servir de suporte para a determinação do curso útil, 

apresentando uma região de maior uniformidade com relação aos pontos das cartas geradas. 

No entanto, esse valor pode ser alterado conforme a escolha do usuário. Em seguida, após 

definir o valor da carga em 40%, percorreram-se todos os 200 pontos da carta novamente 

submetidos a novas condições, com o objetivo de identificar quais pontos estariam no 

intervalo entre o valor de 40% definido. Sequencialmente, de posse dos pontos definidos entre 

o intervalo, realizou-se a verificação entre eles, estabelecendo quais estariam ocupando a 

menor e maior posição na carta. De fato, após essa análise interpolou-se os valores dos pontos 

com o valor de 40% calculado, definindo os valores de posição de cada um na carta gerada. 

De posse dos valores de posição, realizou-se a operação de subtração entre o ponto de maior e 

menor posição, e determinou-se o valor absoluto, definido como o curso útil da carta gerada, 

conforme apresentado na Figura 3.8.  
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Figura 3.8- Gráfico da carta de fundo gerada com a carga calculada em 40%, curso efetivo e curso útil. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Por fim, o valor de preenchimento da bomba de fundo foi obtido em função da razão 

entre o curso útil e o curso efetivo, de acordo como apresentado na Equação 3.2.  

 %100Pr 
efetivo

útil
bomba

Curso

Curso
oeenchiment  

                                  

(3.2) 

  

3.1.3. Interação entre o Simulador BM e o Controlador BM 

O Simulador BM mostra o comportamento da unidade de bombeio através de 

variáveis dinâmicas e das cartas dinamométricas de superfície e de fundo. Fez-se necessário o 

uso dos dados da carta de fundo para calcular o preenchimento atual da bomba de fundo, pois 

o valor atual menos o desejado (setpoint) resulta no erro usado como parâmetro de entrada 

para o controlador desenvolvido. Diante dessa convenção, criou-se uma interação entre o 

Simulador BM e o Controlador BM.  

O Simulador BM foi desenvolvido com a ferramenta Borland C++ Builder 5 e o 

controlador foi implementado em uma planilha do Microsoft Excel, por isso, algumas funções 

foram acrescentadas ao código do simulador para garantir a comunicação entre ambos os 

programas. No início da simulação, o programa em C++ abre um arquivo de extensão XLSM 

no qual se encontram os algoritmos de controle. O Simulador BM manipula os arquivos desse 

tipo através de métodos contidos na biblioteca OLE2. Esses métodos serviram para acessar as 

funcionalidades do Microsoft Excel através de código, sem haver necessidade de intervenção 
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do usuário para a troca de informações entre os programas. Com os dados da planilha define-

se o valor do preenchimento da bomba de fundo, variável de entrada para o controle. O 

controle por sua vez, recebe o valor do erro gerado entre o valor real calculado e o valor 

desejado, e retorna para o simulador BM uma nova velocidade de bombeio (CPM). A 

interação do simulador BM com controle BM é ilustrada conforme a Figura 3.9. 

Figura 3.9- Diagrama de blocos da interação do simulador BM e o controlador BM.

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A leitura e a escrita de dados são realizadas com base na taxa de atualização de ciclos: 

um valor que define o período, baseado na quantidade de ciclos simulados, com o qual o 

simulador deve tentar escrever e ler valores da planilha. Esse recurso foi criado para contornar 

a quantidade de ciclos necessária para que uma mudança perceptível ocorra no formato da 

carta de fundo. Dessa forma, atualizar os dados para o controlador a cada ciclo da carta 

resultaria em demasiado esforço computacional, por isso, as atualizações foram feitas em 

períodos de ciclos definidos pelo usuário. O valor da taxa pode ser alterado na interface do 

Simulador BM antes ou durante a simulação.  
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4. Resultados e Discussões  

Tão importante quanto desenvolver a modelagem matemática e computacional do 

controle do preenchimento da bomba de fundo para o BM é garantir que a mesma atenda aos 

requisitos para a qual foi projetada, apresentando valores coerentes e esperados para o sistema 

submetido conforme o cenário de produção estudado. 

A validação foi feita em laboratório utilizando o simulador de BM descrito na Seção 

2.3. O simulador comportou-se como um poço virtual, gerando dados de saída e transferindo-

os para o controle. Como foi visto, a variável de processo (PV) é o preenchimento da bomba 

de fundo e a variável manipulada (MV) é a velocidade de bombeio. Por razões práticas, 

estabeleceram-se limites para variação da velocidade de bombeio. A velocidade é ajustada até 

que a variável de controle (preenchimento da bomba de fundo) atinja o setpoint, definido 

como um dado de entrada na simulação.   

 Nessa seção são apresentados os resultados obtidos nas simulações. Inicialmente, são 

ilustrados os dados de entrada que remetem à configuração de um poço equipado com BM.  

4.1.  Dados do poço de teste virtual 

O poço de teste foi configurado no simulador de BM, a partir dos seguintes dados de 

inicialização: 

Dados do reservatório e condições iniciais: 

 Pressão estática do reservatório: 70 kgf/cm² 

 Nível dinâmico inicial: 1000 m 

 Grau API: 30 

 RGO : 100 m³/m³ 

 BSW: 50% 

 Viscosidade média do fluido: 100 cP 

 Temperatura na profundidade da bomba: 50 °C 

 Temperatura na superfície: 35 °C 

 Densidade do gás: 0,8 

 Densidade da água: 1 

 Vazão de teste: 40 m³/d 

 Pressão de teste: 20 kgf/cm² 

 Modelo para IPR: Vogel 
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Dados do esquema mecânico do poço 

 Tipo de produção: Ancorada 

 Diâmetro nominal do tubo: 2,875 in 

 Diâmetro interno do tubo: 2,441 in 

 Diâmetro da bomba (pistão): 2,25 in 

 Tipo de revestimento: 5 1/2¨ 15,5 lb/ft k55Butt   

 Diâmetro interno do revestimento: 4,950 in 

 Diâmetro de passagem do revestimento (drift): 4,653 in 

 Espaço morto estático: 0,6 m 

 Eficiência de separação de gás no fundo: 90% 

 Módulo de elasticidade do material nas hastes: 31000000 psi 

 Módulo de elasticidade do material nos tubos: 31000000 psi 

 Diâmetro da haste polida: 1 1/4¨ in 

 Massa específica do material das hastes: 7895 kg/m
3
 

 Profundidade da bomba: 1200 m 

 Pressão na cabeça: 2 kgf/cm² 

 Pressão no revestimento: 2 kgf/cm² 

 

Dados da Unidade de Bombeio 

 Fabricante: Microlab 

 Modelo: ML- 320 320-256-100 

 Curso da haste polida: 72 in 

 Velocidade de bombeio (CPM): 12 CPM 

 Tipo do motor: NEMAC 

 Rendimento da UB (0 a 100%): 70,56% 

 Posição dos contrapesos: 19,5 in 

 Capacidade da célula de carga: 30000 lb 

4.2.  Simulação do comportamento do poço sem a influência do controle (malha aberta) 

  Após a execução do simulador foi gerado o resultado sem a influência do controle, isto 

é, aplicando o controle em malha aberta (entrada de processo constante), não havendo uma 

evolução da dinâmica no preenchimento da bomba de fundo desejado. A seguir, as Figuras 

4.1 e 4.2 ilustram o resultado obtido em simulação.  
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Figura 4.1- Gráfico do preenchimento da bomba de fundo em malha aberta. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Figura 4.2- Gráfico da velocidade de bombeio em malha aberta. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Entretanto, é possível que exista uma velocidade em que o preenchimento desejado, 

em regime permanente, seja alcançado em malha aberta. Porém, a priori não se conhece a 

velocidade ideal. Além disso, situações onde ocorrem mudanças de variáveis dinâmicas não 

podem ser resolvidas sem que haja um ajuste externo normalmente executado por um 

operador. 

 

4.3.  Simulação do comportamento do poço com influência do controle (malha Fechada) 

Com o controle de preenchimento da bomba de fundo ativado, realizaram-se 

simulações envolvendo diferentes sintonias para o mesmo cenário de produção, ou seja, para 

o mesmo poço de teste virtual, visando analisar o comportamento do sinal de controle e 

determinar sua melhor configuração. Em todas as simulações, a velocidade de partida foi em 
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torno de 12 CPM na frequência de 60Hz, o setpoint estimado em 70% e a atualização dos 

dados realizada no passo de aceleração de 10 ciclos, o que significa que a cada 10 cartas 

geradas o controle atuava. 

 No controle PID, a sintonia é composta por três parâmetros, são eles: ganho 

proporcional, ganho integral e ganho derivativo. Estes devem ser determinados de maneira 

que o controlador tenha um bom desempenho e evite oscilações na saída do processo. Para 

simulações iniciais, foram atribuídas três sintonias diferentes, obtidas experimentalmente.  Os 

valores dos ganhos de cada sintonia são ilustrados na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1- Valores dos ganhos das sintonias. 

Sintonia Ganho Proporcional Ganho Integral Ganho Derivativo 

Sintonia 1 0,05 0,0005 0,000001 

Sintonia 2 0,02 0,00002 0,000001 

Sintonia 3 0,2 0,0002 0,000001 

 

Os resultados obtidos com as diferentes sintonias para os comportamentos do 

preenchimento da bomba de fundo e velocidade de bombeio são ilustrados nas Figuras 4.3 e 

4.4, respectivamente. 

Figura 4.3- Comportamento do preenchimento da bomba de fundo para diferentes sintonias. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Figura 4.4- Comportamento da velocidade de bombeio para diferentes sintonias. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram bem o papel do controle. Geralmente, no inicio da 

produção, a bomba de fundo apresenta um valor máximo de preenchimento e nesse período a 

velocidade tende aumentar, com o objetivo de elevar a produção do poço. Após um intervalo 

de tempo de operação, o preenchimento da bomba inicia seu processo de decaimento e a 

velocidade de bombeio por sua vez acompanha a dinâmica dessa queda. Uma vez que a 

velocidade tende a diminuir, o preenchimento volta a aumentar e assim a velocidade do 

processo acompanha o comportamento da variável controlada. Para esse sistema a ação de 

controlador é considerada direta. 

A primeira simulação realizada foi com a sintonia 1. Embora o controle tenha atingido 

o objetivo desejado nessa sintonia, observou-se que ela foi a que apresentou maior oscilação 

do sinal de controle, o que poderia acarretar um desgaste maior do atuador. Além disso, 

apresentou um elevado intervalo de tempo de acomodação do processo, conforme ilustrado 

nas Figuras 4.3 e 4.4. Sendo assim, com a finalidade de diminuir as oscilações do processo, 

foi realizada outra simulação com a segunda sintonia, a opção foi alterar os valores de ganho 

proporcional e integral do sistema, uma vez que ambos são respectivamente responsáveis pela 

velocidade do processo e aumento das oscilações. Na sintonia 2 os valores atribuídos para o 

ganho proporcional e integral foram menores, como observado na Tabela 4.1. Na Figura 4.3 a 

curva da sintonia 2 obteve um comportamento com menos oscilações, porém teve também um 

elevado tempo de acomodação, que caracteriza o sistema como um processo mais lento. Na 

terceira simulação, utilizou-se a sintonia 3, optou-se por gerar um ganho proporcional bem 

maior, para acelerar o processo e aumentar a escala do integral, com a finalidade de amenizar 

o erro gerado em regime permanente. 
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Nas simulações, o critério considerado para inferir qual seria melhor sintonia para o 

controle proposto foi à avaliação de dois parâmetros: o tempo de acomodação e o overshoot 

do sistema. O tempo de acomodação corresponde ao tempo necessário para a curva de 

resposta alcançar e permanecer dentre de uma faixa em torno do valor final, para este estudo 

foi considerado na faixa de 2% e o overshoot neste caso está relacionado ao gasto relativo de 

energia pelo processo, visto que quando a variável de controle (preenchimento da bomba de 

fundo) tende a atingir o seu setpoint, não se deseja que ela volte ao seu estado inicial. Para 

tanto, os melhores resultados foram aqueles considerados que apresentaram menor overshoot 

e tempo de acomodação. Os valores de overshoot e tempo de acomodação das três primeiras 

simulações podem ser observados na tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Overshoot e tempo de acomodação para cada sintonia. 

Sintonia Overshoot (%) 
Tempo de 

acomodação (s) 

Sintonia 1 122,51 17385,8 

Sintonia 2 15,74 38698,6 

Sintonia 3 28,3 9973,3 

 

 

De acordo com a tabela 4.2, a sintonia 3 foi a que apresentou um comportamento mais 

satisfatório, uma vez que obteve um menor tempo de acomodação e um menor overshoot, 

comparado com os demais. Embora tenha notado que na sintonia 2 tenha apresentado um 

menor overshoot, quando se compara a diferença entre os tempos de acomodação, a razão é 

bem menor em relação a diferença entre os overshoots. 

Baseado no melhor resultado houve um refinamento da melhor sintonia. Sendo assim, 

foram realizadas mais simulações, com propostas de duas novas sintonias. Nessas novas 

sintonias foi alterado somente o valor do ganho proporcional e se mantiveram os valores de 

ganho integral e derivativo da sintonia 3. Os valores dos ganhos de cada sintonia são 

ilustrados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3- Valores dos ganhos das novas sintonias. 

Sintonia Ganho Proporcional Ganho Integral Ganho Derivativo 

Sintonia 3 0,2 0,0002 0,000001 

Sintonia 4 0,4 0,0002 0,000001 

Sintonia 5 0,6 0,0002 0,000001 
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Os resultados obtidos com as novas sintonias para os comportamentos do 

preenchimento da bomba de fundo e velocidade de bombeio são ilustrados nas Figuras 4.5 e 

4.6, respectivamente. 

 

Figura 4.5- Comportamento do preenchimento da bomba de fundo para novas sintonias. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 
Figura 4.6- Comportamento da velocidade de bombeio para novas sintonias. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 Os valores de overshoot e tempo de acomodação das simulações podem ser 

observados na tabela 4.4. 

Tabela 4.4- Overshoot e tempo de acomodação para novas sintonias. 

Sintonia Overshoot (%) 
Tempo de 

acomodação (s) 

Sintonia 3 28,3 9973,3 

Sintonia 4 7,97 4206 

Sintonia 5 1,31 4242,2 
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De acordo com a Tabela 4.4, com base no novo refinamento a sintonia 5 foi a que 

apresentou um comportamento mais satisfatório que as demais, pelo overshoot está dentro da 

faixa considerada dos 2% e pelo o valor do tempo de acomodação. 

Como citado na seção de metodologia e desenvolvimento, o preenchimento da bomba 

de fundo foi calculado em função dos cursos útil e efetivo da carta gerada, para cada novo 

ciclo efetivado esse valores mudam, consequentemente alterando o formato da carta de fundo. 

Então, para melhor visualização da deformação da carta durante o processo de simulação foi 

construído um gráfico com alguns perfis de cartas geradas durante a simulação. Os perfis são 

ilustrados na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7- Perfis da carta de fundo durante a simulação. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Conforme a Figura 4.7, o tempo 0 corresponde a primeira carta gerada , os tempos de 

3.500, 7.500 e 15.000 segundos são tempos intermediários da simulação, que reforçam a 

visualização dos perfis das cartas gerados na dinâmica do processo, e no tempo de 30.000 

segundos corresponde ao formato da carta com o processo já operando em regime permanente. 

Ressalta-se que essa simulação foi realizada com valores da sintonia 3. 
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CAPÍTULO V 
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5. Conclusões e recomendações 

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de uma estratégia de controle 

aplicada ao método de elevação artificial por Bombeio Mecânico. Com ela é possível 

controlar o preenchimento da bomba de fundo sem a necessidade de parar a produção do 

poço. O estudo foi voltado para uma abordagem do controle baseado na técnica VSD. Na 

estratégia desenvolvida o preenchimento da bomba de fundo foi definido como a variável de 

processo e a velocidade de bombeio como variável manipulada. Neste controle, a velocidade 

de bombeio é ajustada até que se atinja preenchimento desejado. 

A metodologia adotada foi baseada em uma modelagem matemática e computacional. 

Na modelagem matemática utilizou-se das equações advindas do sistema de bombeio 

mecânico e do controle PID.  Os algoritmos desenvolvidos foram implementados na 

linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA). Além disso, utilizou-se do 

simulador de BM para realizar os testes laboratoriais, neste caso, o simulador atuou no 

processo como um poço virtual, fornecendo os dados para o controle desenvolvido. 

A fim de se obter a validação do controle desenvolvido, foram realizadas simulações 

em laboratório para o efeito de análise. Com os resultados obtidos foi possível observar o 

comportamento do sinal de controle, verificando assim a sua funcionalidade. Foi analisado 

também o desempenho do controle para diferentes sintonias, e o mesmo apresentou resultados 

satisfatórios, visto que o controle conseguiu atingir o setpoint desejado com overshoot e 

tempo de acomodação dentro das especificações adotadas.  

O sistema proposto demonstrou a possibilidade de controle automático do bombeio 

mecânico, eliminando atuações liga-desliga que reduzem drasticamente a vida útil do 

equipamento, melhorando suas condições operacionais e mantendo o preenchimento da 

bomba de fundo estável, evitando assim o surgimento de possíveis problemas operacionais. 

A partir desse estudo, podem ser recomendados como trabalhos futuros: a aplicação do 

controle para diferentes cenários de produção, principalmente em poços com produção 

ancorada; e realização de estudos voltados para filtrar os melhores métodos de sintonias que 

deve ser aplicado ao controle desenvolvido, com o objetivo de aumentar o desempenho e 

eficiência do processo. 
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