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RESUMO 

 
No método de elevação artificial de petróleo por Bombeio Centrífugo Submerso 

(BCS) a energia elétrica é transmitida para o fundo do poço através de um cabo, onde é 

transformada em energia mecânica por um motor de sub-superfície, o qual está conectado a 

uma bomba centrífuga, que transmite a energia para o fluido sob a forma de pressão, 

elevando-o para a superfície. 

Neste método, os equipamentos de sub-superfície subdividem-se basicamente em: 

bomba, selo e motor. A principal função do selo é a proteção do motor, evitando a 

contaminação do óleo do motor pelo óleo de produção e a conseqüente queima do mesmo. 

Com o tempo, o selo vai desgastando-se e começa haver uma contaminação do óleo do motor, 

fazendo com que o mesmo perca a sua característica isolante. 

Este trabalho apresenta um projeto de um sensor magnético capaz de detectar a 

contaminação do óleo isolante utilizado no método de elevação artificial de petróleo do tipo 

(BCS). O objetivo deste sensor é gerar um sinal de alarme apenas no momento em que a 

contaminação do óleo isolante estiver presente, possibilitando à execução de uma manutenção 

preditiva. O protótipo foi projetado para trabalhar em condições operacionais severas, 

podendo alcançar uma profundidade de 2000m e temperaturas até 150°C. Foi utilizado um 

software simulador para definir as variáveis mecânicas e eletromagnéticas. Experimentos de 

campo foram realizados para validar o protótipo. Os resultados finais realizados em um 

sistema BCS com um motor de 62HP mostrou uma boa confiabilidade e resposta rápida do 

protótipo. 

Palavras chave: Bombeio centrífugo submerso, elevação artificial, petróleo, manutenção, 

sensor magnético. 
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ABSTRACTS 
 

In the artificial lift method by Electrical Submersible Pump (ESP), the energy is 

transmitted for the well´s deep through a flat electric handle, where it is converted into 

mechanical energy through an engine of sub-surface, which is connected to a centrifugal 

pump. This transmits energy to the fluid under the pressure form, bringing it to the surface  

In this method the subsurface equipment is basically divided into: pump, seal and 

motor. The main function of the seal is the protect the motor, avoiding the motor´s oil be 

contaminated by oil production and the consequent burning of it. Over time, the seal will be 

wearing and initiates a contamination of motor oil, causing it to lose its insulating 

characteristics. 

This work presents a design of a magnetic sensor capable of detecting contamination 

of insulating oil used in the artificial lift method of oil-type Electrical Submersible Pump 

(ESP). The objective of this sensor is to generate alarm signal just the moment when the 

contamination in the isolated oil is present, enabling the implementation of a predictive 

maintenance. The prototype was designed to work in harsh conditions to reach a depth of 

2000m and temperatures up to 150°C. It was used a simulator software to defined the 

mechanical and electromagnetic variables. Results of field experiments were performed to 

validate the prototype. The final results performed in an ESP system with a 62HP motor 

showed a good reliability and fast response of the prototype. 

 

Key-words: Electrical Submersible Pump, artificial lift method, oil, maintenance, magnetic 

sensor. 
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  xv 

V: Volume do núcleo (m³) 

Ve: Força Eletromotriz Induzida (V) 

 

LETRAS GREGAS 

 

∆T: Variação de temperatura de operação do dispositivo (°C). 

µ: Permeabilidade magnética (N/A²) 

µ0: Permebilidade magnética do vácuo (N/A²) 

µr: Permebilidade magnética relativa 

η: densidade linear do fio (kg/m) 

λb: Taxa de falha básica 

λp: Taxa de falha do componente 

πA: Fator de aplicação 

πC: Fator de construção 

πE: Fator do ambiente sobre o sistema 

πi: Fatores funcionais adimensionais 

πN: Fator de número de escovas 

πQ: Fator de qualidade 

πS: Fator de tamanho 

ρ: Resistividade do fio (Ω.m) 

Φb: Fluxo Magnético (T/m2) 

ω: Velocidade Angular (rad/s) 
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1 Introdução 
 

1.1 Introdução geral 

No método de elevação artificial de petróleo por Bombeio Centrífugo Submerso 

(BCS) a energia elétrica é transmitida para o fundo do poço através de um cabo, onde é 

transformada em energia mecânica através de um motor de sub-superfície, o qual está 

conectado a uma bomba centrífuga, que transmite a energia para o fluido sob a forma de 

pressão, elevando-o para a superfície (Chalmet; Akmese; Musaba, 1998). Neste método, os 

equipamentos de sub-superfície subdividem-se basicamente em: bomba, selo e motor. O selo 

possui várias funções, tais como: conectar a carcaça e o eixo da bomba e do motor, suportar o 

esforço axial da bomba, equalizar a pressão interna do motor com a pressão dos fluidos 

produzidos pelo poço, prover o volume necessário para expansão do óleo do motor devido ao 

calor gerado por este quando em funcionamento. Sua principal função é a proteção do motor, 

evitando a contaminação do óleo do motor pelo óleo de produção e a conseqüente queima do 

mesmo. Com o tempo, o selo vai desgastando-se e começa haver uma contaminação do óleo 

do motor, fazendo com que o mesmo perca a sua característica isolante. 

Devido aos problemas gerados pelo desgaste do selo, com conseqüente contaminação 

do óleo isolante e queima do motor por curtos circuitos (Kunkell, 2000), surgiram algumas 

idéias com o objetivo de substituir e até eliminar o selo, sendo suas funções distribuídas para 

outros equipamentos. 

Já existe patente de um modelo de acoplamento magnético para transmitir o torque do 

motor à bomba. Com isso pode-se eliminar a utilização do selo de borracha (Araux & 

Buchanan, 2005). 

A Schlumberger® já possui em sua linha de produção um modelo de selo para 

aplicações com condições ambientais desfavoráveis, como presença de areia e sólidos, fluidos 

corrosivos e elevadas temperaturas (até 218°C). Estes protetores são projetados com foles 

metálicos de Inconel ao invés da bolsa de borracha. (Manual Schlumberger®, Advanced 

Motor Protector, 2006). 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho apresenta, também, uma alternativa para a 

proteção do motor, sendo a sua principal vantagem, em comparação com as demais 

invenções, a sua atuação diretamente na causa raiz do problema, que é constatar a 
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contaminação do óleo isolante. As presentes invenções tendem a aumentar o tempo de vida 

média de operação dos sistemas de Bombeio Centrifugo Submerso, porém as mesmas não 

indicam a ocorrência da contaminação do óleo isolante. Desta forma as intervenções para as 

manutenções continuarão sendo executadas de forma corretiva e preventiva. Para a realização 

da manutenção preditiva só será possível com a utilização do sensor proposto neste trabalho. 

O sistema desenvolvido para monitoração, detecção e transmissão consiste em um 

modelo eletromecânico composto de: um gerador síncrono a ímãs permanentes de dois pólos 

um transformador isolador e um segundo transformador responsável pelo condicionamento de 

sinal e proteção do módulo eletrônico do sensor de fundo. 

O projeto do sensor proposto neste trabalho é baseado na identificação da alteração da 

propriedade denominada rigidez dielétrica. Sua identificação é executada através da instalação 

de eletrodos para detecção das variações na condutividade do óleo. O condicionamento de 

sinal é executado através de dois acoplamentos eletromagnéticos permitindo o envio desta 

informação para a superfície. 

 

1.2 Justificativa 

Com o objetivo de analisar dados coletados de campo visando à determinação das 

distribuições das taxas de falhas dos diversos componentes do sistema, as quais são 

importantes para a análise da confiabilidade dos sistemas de BCS, para realização da previsão 

do número esperado de aquisições de equipamentos para um período de produção, para 

incorporar ferramentas de análise de engenharia de confiabilidade, para determinar metas de 

desempenho alcançável e para obter um melhor desempenho de produção, foi criado no ano 

de 1999 um banco de dados denominado: ESP-RIFTS - Eletrical Submersible Pump Reability 

Information and Failure Tracking System, através de uma parceria com diversas indústrias 

petroquímicas de todo mundo, tais como: BP®, Cenovus Energy®, Chevron®, Conoco 

Phillips®, Exxon Mobil®, Nexen®, Oxy®, Petrobras®, Petroleum Development Oman®, Shell®, 

Statoil®, Suncor Energy®, THK-BP® e Total®. 
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De acordo com (ESP-RIFTS, 2010) para um panorama mundial a bomba apresenta a 

maior taxa de falhas com registros de 750x10-6/dia, entre 2008 e 2009. Ver Figura 1 do Anexo 

I. 

As falhas mais comuns verificadas no BCS, desconsiderando as operadoras Russas, 

têm sido de natureza elétrica. Segundo (ESP-RIFTS, 2010) estas representam cerca de 75% 

dos casos em geral, especialmente ocorrências no motor, cabo elétrico, principalmente nas 

operações de partida e de parada do motor e selo. Ver Figura 2 do Anexo I. Outros problemas 

do BCS ocorrem na operação em poços com temperaturas acima de 100°C, características de 

poços mais profundos, havendo grande dificuldade de refrigeração do motor elétrico.  

Em um panorama nacional, considerando produção em poços on-shore e offshore, as 

maiores taxas de falhas são para os motores, cabos, selo e bomba. Ver Figura 3 e 4 do Anexo 

I. 

A grande incidência de falha no motor para poços nacionais utilizando o método de 

elevação artificial do tipo BCS e também de seu elevado custo, revela a necessidade de se 

fazer alguma manutenção para evitar a perda ou parada deste equipamento. 

Atualmente, os profissionais responsáveis pela produção utilizam a manutenção 

preventiva nos sistemas BCS, baseado em históricos de dados de falhas, executando a 

substituição de selos e do óleo isolante em um tempo médio de dois anos. Contudo, os custos 

envolvidos com a parada do sistema, com consequente paralisação da produção, para a 

aplicação da manutenção preventiva a tornam inviável na prática, de tal forma que muitos 

preferem fazer alguma manutenção no sistema só quando da parada forçada do mesmo. Isto 

acontece quando ocorre uma quebra, ficando a ação limitada apenas à execução da 

manutenção corretiva. A manutenção corretiva é bastante onerosa em virtude do elevado 

tempo de parada de produção, uma vez que o planejamento logístico para a utilização da 

sonda pode ser otimizado em função de seu alto custo de operação. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivos gerais 
 

Desenvolver um sistema de sensoriamento que permita aos engenheiros de produção 

executar a manutenção preditiva sobre os motores utilizados nos poços equipados com o 

método de elevação artificial do tipo BCS. Esse procedimento será de grande importância 

para a indústria do petróleo, uma vez que os custos tendem a uma redução significativa ao 

aplicar uma manutenção preditiva ao invés de uma corretiva (Souza, 2002). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Projetar um sensor magnético incluindo o projeto do gerador de ímãs permanentes, do 

transformador para uma referência fixa e projeto do transformador para proteção e 

condicionamento de sinal. 

Estudar e desenvolver um modelo físico e matemático que possa ser utilizado para a 

presente aplicação. 

Estudar e avaliar o cenário das possíveis alternativas para o condicionamento de sinais 

para a superfície. 

Especificar os ímãs utilizados no sensor magnético. 

Especificar os condutores utilizados no sensor. 

Simular computacionalmente o modelo matemático para auxilio no desenvolvimento 

do módulo sensor e validação dos resultados práticos. A simulação será desenvolvida para 

todos os acoplamentos. 

Executar testes em laboratório com reprodução das condições operacionais do sistema 

para validação do projeto proposto. 
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1.4 Sumário 

Durante a organização deste documento pretendi repassar a presente idéia de forma 

simples e objetiva, seguindo uma seqüência compatível com o entendimento do trabalho. 

No Capítulo II é apresentado todo o histórico da utilização dos sistemas de elevação 

artificial BCS, apresentando alguns problemas de sua operação como também as mais 

recentes pesquisas e invenções para solucionar alguns desses problemas. 

Com o objetivo de pesquisar as variáveis e conceitos a serem utilizados para a 

execução do presente trabalho foi feita uma ampla revisão bibliográfica no Capítulo III. Nesta 

avaliação foram apresentados conceitos atuais relacionados à manutenção; pesquisados alguns 

métodos de elevação artificial com ênfase ao Bombeio Centrifugo Submerso; analisadas as 

influências de agentes contaminantes em óleos isolantes; estudadas as causas e características 

da contaminação do óleo isolante em sistemas BCS; tipos de ímãs para aplicação em altas 

temperaturas; vernizes aplicados no isolamento de condutores; estudo de materiais com 

propriedades mecânicas e condutoras para especificação dos eletrodos; revestimento de 

condutores com proteção térmica e por fim uma abordagem de geradores síncronos para 

avaliação de equivalência com o sensor a ser desenvolvido. 

No Capítulo IV será apresentado o princípio de funcionamento do sensor, o modelo 

matemático desenvolvido para o projeto dos transformadores e gerador utilizados, o projeto 

mecânico para adaptação do sensor, uma vez que os requisitos dimensionais são limitados e 

demonstrada uma alternativa para o condicionamento de sinal. E como complemento do 

referido Capítulo são referenciados os Apêndices A e B. apresentando os cálculos utilizados 

no projeto dos transformadores e do gerador e avaliação das alternativas para o 

condicionamento de sinal respectivamente. 

Também no Capítulo IV será apresentado um modelo de predição seguindo as 

orientações de uma norma militar americana com o objetivo de avaliar a confiabilidade do 

sensor projetado. A análise de confiabilidade é muito importante para a validação do presente 

projeto, em virtude que o sensor não poderá falhar antes do desgaste do selo protetor, pois 

caso ocorra esta situação o sensor perderia sua funcionalidade, podendo gerar indicações 

falsas com conseqüentes prejuízos. 
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No Capítulo V são apresentados diversos resultados de simulação com alterações das 

variáveis de entrada tais como: tipo de núcleo da bobina, espaçamento dos eletrodos, 

velocidade de rotação do eixo, tipo de ímãs e quantidade de ímãs com objetivo de verificar a 

contribuição de cada uma dessas variáveis nas amplitudes e períodos da forma de onda de 

saída, para saturação do sinal de temperatura. 

Também no Capítulo V são apresentados os resultados dos ensaios práticos adotados 

no laboratório (UFRN) e em campo (oficina do BCS, PETROBRAS). Foi analisada em 

laboratório a melhor posição das bobinas, com intuito de aproveitar a concentração do 

máximo número de linhas de campo possível, fornecendo um nível de tensão induzida maior. 

Nos ensaios práticos executados em campo foram analisadas as variações de temperatura no 

sistema com a adição do sensor projetado no canal de temperatura do sensor e fundo da 

Centrilift®, verificadas as formas de onda de saída com os eletrodos curtos circuitados, 

verificação dos sinais de saída através da contaminação para o motor instalado na horizontal e 

vertical, verificação de interferências mecânicas, principalmente em relação aos mancais. 

E, finalmente, o Capítulo VI mostram as conclusões gerais do trabalho proveniente de 

simulações, experimentos, deduções e pesquisa, além de orientações para trabalhos futuros 

em continuidade nessa área de pesquisa. 

O detalhamento de projeto dos transformadores e do gerador são apresentados no 

Apêndice A e as alternativas pesquisadas para o condicionamento de sinal são apresentadas 

no Apêndice B. 

No Anexo I são apresentados os registros do banco de dados do ESP-RIFTS - Eletrical 

Submersible Pump Reability Information and Failure Tracking System utilizados na 

justificativa com dados de registro de taxa de falhas e de tempo médio até a falha. E no Anexo 

II as tabelas utilizadas da Norma US-MIL-HDBK-217 F - Reliability Prediction for 

Electronic Systems. 
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2 Estado da arte 
2.1 Introdução do Capítulo II 

Neste Capítulo será apresentado todo o histórico da utilização dos sistemas de 

elevação artificial do tipo BCS, referenciando alguns problemas de sua operação como 

também as mais recentes pesquisas e invenções para solucionar alguns desses problemas. 

 
2.2 Considerações técnicas – Estado da arte 
 

Um dos principais recursos naturais explorados no mundo são os hidrocarbonetos, pois 

esses formam as reservas de petróleo e gás natural, a principal fonte da matriz energética 

mundial. Esta relevância está relacionada à importância estratégica do insumo às economias 

nacionais, bem como à geração de renda e riqueza a partir de sua produção. 

Diante da importância desse recurso energético e pelo fato de grande parte das 

reservas estarem localizadas no Oriente Médio, muitos países após as crises do petróleo e a 

conseqüente elevação do preço do barril, passaram a destinar vultosas somas de recursos para 

viabilizar a produção de hidrocarbonetos em condições de difícil exploração. Uma parcela 

substantiva dessas dificuldades condiz com os campos marítimos conhecidos como campos 

offshore. A exploração de petróleo em reservatórios marítimos teve início no final do século 

XX na costa oeste dos EUA, expandindo posteriormente para a costa leste, mais 

especificamente no Golfo do México, local onde o segmento passou a se desenvolver com 

base na pesquisa científica e tecnológica. Na década de 60, a atividade migrou para o Mar do 

Norte (Europa). Todavia, devido às adversidades locais, novas tecnologias de exploração 

foram desenvolvidas. O expressivo aumento artificial nos preços do petróleo na década de 70, 

provocado pelos choques de petróleo, e a consecutiva crise energética e econômica dos países 

dependentes da importação do óleo bruto, induziu as companhias de petróleo a diversificar 

suas atividades, a fim de ampliar a oferta de petróleo e reduzir os respectivos déficits nas 

balanças comerciais dos países. Essa diversificação ocorreu principalmente para ampliar a 

exploração no segmento offshore, tornando o segmento uma atividade econômica e 

tecnologicamente viável, logo, difundindo a opção offshore pelo mundo. 

Foi nesse período que a Petrobras® deu início às suas atividades de prospecção de 

petróleo em ambientes submarinos. O interesse pelos campos offshore rapidamente se tornou 

o foco principal, pelo fato das condições geográficas do Brasil privilegiarem as reservas em 
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campos marítimos (92% das reservas provadas - 10.526 milhões de barris) em detrimento das 

reservas em terra (8% - 884 milhões de barris) (ANP, 2007). Recentemente, foi descoberto o 

campo de Tupi, na Bacia de Santos, cujas reservas são estimadas em cinco a oito bilhões de 

barris de petróleo de qualidade e gás natural, o que pode aumentar as reservas do Brasil de 

40% a 60%(O GLOBO, 2007). Na década de 70, a Petrobras® viabilizou a produção, ainda 

incipiente, com adoção de tecnologias majoritariamente importadas. Mas mesmo sob essa 

condição de dependência, as tecnologias que haviam sido projetadas para operar otimamente 

nos campos no Golfo do México (EUA) e no Mar do Norte (Europa) conseguiram 

desempenhar suas funções no Brasil a ponto de permitirem que a produção em campos 

marítimos superasse a produção em terra já no início da década de 1980. 

O quadro de dependência da tecnologia externa se alterou em meados da década de 

1980, por dois motivos principais: a descoberta de campos gigantes que não podiam ser 

prospectados pela tecnologia importada, pois estavam localizados em uma profundidade 

superior àquela que poderia ser suportada pelas tecnologias importadas, e pelo contra choque 

do petróleo, que reduziu consideravelmente os preços do barril do petróleo e, por conseguinte, 

ampliou o custo de oportunidade da exploração dessa atividade. Logo, criou-se a necessidade 

de redução dos custos de produção através da criação/adaptação de tecnologias que operassem 

otimamente nas condições locais. 

Dada à falta de tecnologias no mercado que pudessem operar de acordo com as 

condições dos campos brasileiros, a Petrobras®, através de seu centro de pesquisas (Cenpes), 

criou em 1986 o Programa de Capacitação em Tecnologia de Exploração de Petróleo em 

Águas Profundas (PROCAP), para organizar e orientar o trabalho de geração e adaptação de 

inovações que viabilizassem de maneira técnica e econômica a produção de petróleo em águas 

profundas. O programa foi iniciado em 1986 com o objetivo de alcançar a profundidade de 

prospecção de 1.000 metros. Com o sucesso desse objetivo, em 1993 foi dado início à 

segunda fase do programa, o PROCAP 2000, com objetivo de explorar campos em lâmina 

d`água de até 2.000 metros. A partir do ano 2000, foi desencadeada a terceira fase do 

Programa, o PROCAP 3000, com o objetivo básico de explorar campos em até 3.000 metros 

de lâmina d`água. 

O projeto “Utilização de Bombeio Centrífugo Submerso em Poços Submarinos”, 

integrante do “Programa de Inovação Tecnológica em Sistemas de Explotação em Águas 

Profundas” – PROCAP 2000 tinha como objetivo original, desenvolver um método de 
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elevação artificial alternativo ao Gas Lift para instalações submarinas, ou seja, para poços 

satélites interligados à unidade de produção através de linhas flexíveis de produção, onde o 

Gás Lift era, até então, o único método de elevação artificial tecnicamente disponível. Em 

1994 foi realizada a primeira instalação no mundo de BCS com completação molhada (BCSS) 

no poço RJS-221, no campo de Carapeba, na Bacia de Campos. 

O BCS já vinha sendo largamente utilizado em completações secas, tanto em poços 

terrestres como em plataformas fixas. A seleção deste método como alternativo ao Gas Lift 

para poços submarinos, considerou o grande potencial de benefício técnico com o uso do 

BCS, notadamente quanto à possibilidade de aumento das vazões de produção e maior 

recuperação final de petróleo, em um cenário com expectativas de grande aumento no número 

de completações submarinas para explotação dos campos em águas profundas. Entretanto, a 

baixa durabilidade apresentada na época pelo sistema (vida média acumulada de todas as 

instalações realizadas no Pólo Nordeste da Bacia de Campos de cerca de 300 dias, até 1994), 

além de acarretar perdas de produção e necessidades de intervenções freqüentes, vinha 

dificultando a extensão desta técnica às instalações submarinas, onde os custos são bem mais 

significativos. 

Diante deste cenário atrativo, companhias buscaram parcerias para o desenvolvimento 

de novas tecnologias a fim de aumentar a confiabilidade do método BCS, dentre as principais 

empresas citam-se: Schlumberger-Reda®, Lasalle®, Tronic®, Pirelli®, Cameron®, Sade-

Vigesa® e Baker Hughes Centrilift®. 

Melhorias tecnológicas têm permitido a menor ocorrência de falhas no BCS. 

Conforme (Lea et al., 1994) partes destas melhorias são: o melhor controle de sólidos, 

isolamento dos transformadores, melhor especificação dos cabos elétricos, a introdução de 

sensores de fundo do poço, motores para altas temperaturas e estudos para aumentar a 

capacidade do BCS para operar com sólidos. Quanto aos sensores, eles poderão medir os 

efeitos de gás livre através da bomba, além de permitir o estudo da viscosidade sobre o 

desempenho da bomba. Para temperaturas até 400°F, pesquisas estão em desenvolvimento 

para utilização de motores com injeção de óleo a partir da superfície, visando facilitar a 

refrigeração do mesmo. 

Dentre os atuais avanços tecnológicos desenvolvidos com o objetivo de solucionar o 

problema do rompimento do selo de borracha e consequentemente a queima do motor, cito 
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abaixo algumas patentes registradas cujos objetivos possuem certa similaridade com os 

objetivos da presente tese. 

A Schlumberger® possui patente de um modelo de acoplamento magnético para 

transmitir o torque do motor a bomba. Com isso pode-se eliminar a utilização do selo de 

borracha (Araux & Buchanan, 2005). A Figura 2.1 apresenta um sistema típico BCS com 

motor de caixa selada. 

 

Figura 2.1 – Sistema BCS com selo magnético (Araux & Buchanan, 2005) 

O sistema com o motor selado inclui uma variedade de componentes adicionais. Um 

protetor serve para transmitir torque gerado pelo motor para a bomba submersível. O protetor 
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adicionalmente inclui rolamentos projetados para transportar as cargas geradas no seio da 

bomba submersível. 

 

Figura 2.2 – Selo magnético (Araux & Buchanan, 2005) 

O selo magnético é instalado entre o motor e o protetor permitindo que o torque 

gerado pelo motor seja transferido para o eixo da bomba, mantendo o motor separado e 

isolado. Em outras palavras, o acoplamento magnético elimina a necessidade da interação 

mecânica entre o eixo do motor e do eixo do protetor ou da bomba. O torque gerado pelo 

motor selado é transmitido ao protetor e bomba por campos magnéticos. A Figura 2.2 

apresenta detalhes do selo magnético. 

A Figura 2.3 apresenta uma vista da seção transversal do selo magnético. Nela é 

verificada a disposição em anéis dos ímãs. 
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Figura 2.3 – Seção transversal do selo magnético (Araux & Buchanan, 2005) 

Os ímãs permanentes do lado do motor giram juntamente com o motor. Entre os ímãs 

existe uma proteção mecânica com pequena espessura projetada com material de alta 

resistência mecânica e não magnético, como é o caso do Hastelloy ou Titânio, podendo 

também ser especificado em carbono reforçado PEEK, para evitar perdas elevadas por 

corrente Eddy. Os ímãs são feitos de materiais com uma elevada densidade magnética, tais 

como Neodímio (NdFeB) ou Samário-Cobalto(SmCo). Envolvendo a proteção mecânica 

existem duas camisas externas que podem ser confeccionadas com materiais não magnéticos 

para não inserir perdas. 

A Schlumberger® também possui patente de um protetor para aplicações com 

condições ambientais desfavoráveis, como presença de areia e sólidos, fluidos corrosivos e 

elevadas temperaturas (até 218°C). Estes protetores estão disponíveis em diferentes versões 

para proporcionar uma adequada especificação e apresenta um projeto com foles metálicos de 

Inconel ao invés da bolsa de borracha. Usando fole metálico permite a extensão da 

temperatura de operação e também evita migração de gás para o lado do motor. O metal do 

fole é resistente ao gás sulfídrico (H2S) e impermeável ao gás e, portanto, é mais adequado 

para poços em ambientes agressivos. O protetor possui características especiais para melhorar 

o desempenho em poços com produção de areia ou sólidos, incluindo um projeto com um 

escudo de areia e caminhos alternativos. Qualquer areia ou sólidos caindo no protetor entrará 

de volta no poço através dos caminhos alternativos. A Figura 2.4 apresenta o projeto desse 

protetor. (Schlumberger® ,Advanced Motor Protector, 2006). 

Proteção 
Mecânica 

Ímãs 
Permanentes 

Ímãs 
Permanentes 
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Figura 2.4 – Protetor com fole (Schlumberger, Advanced Motor Protector, 2006) 

A Baker Hughes Centrilift® possui um sensor de fundo que obtém informações de 

pressão de entrada, temperatura do motor, temperatura do fundo do poço, corrente de fuga, 

pressão de descarga e sinais de vibração permitindo ao operador controlar o desgaste da 

bomba e evitar que freqüências harmônicas causem vibração excessiva. (Manual do Centrilifr 

+D da Baker Hughes Centrilift®, 2008). A Figura 2.5 apresenta o sensor de fundo modelo 

Centrilift +D, com até sete variáveis a serem monitoradas. 
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Figura 2.5 – Sensor de fundo (Baker Hughes Centrilift®, 2008) 

Em aplicações da indústria automobilística já existe patente para detectar a 

contaminação do óleo lubrificante em motores a combustão. (Voelker & Hedges, 1998), em 

sua patente, apresentam o método e o projeto do sensor para determinar, por exemplo, a 

degradação do óleo lubrificante através da medição das propriedades elétricas tais como: 

capacitância, condutividade e impedância. Para a análise é adicionado uma resina especifica, 

cuja variação qualitativa do óleo é percebida através de mudanças na amplitude e / ou 

frequência do ruído produzido. O sensor também pode ser usado para alarme de um nível 

crítico de degradação do óleo. 

Porém não existe até o presente o momento, nenhum componente do método de 

elevação BCS capaz de revelar e alertar sobre a presença de contaminantes condutores de 

eletricidade no óleo isolante do motor. 
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Outro problema existente reside no fato de que não existe nenhuma forma de 

comunicação e nenhum sistema de alarme que repasse à superfície a condição de 

contaminação do óleo isolante. 

Em função da ausência destas informações, a intervenção no poço é realizada somente 

quando identificada à baixa isolação no sistema elétrico do conjunto BCS. A intervenção para 

troca desse conjunto pode se tornar bastante onerosa em virtude do elevado tempo de parada 

de produção, uma vez que a logística para a intervenção não planejada do poço com sonda é 

crítica. O desenvolvimento deste sensor possibilitará a redução do número de intervenções, 

tornando a escolha do método de elevação artificial do tipo BCS mais atrativa para aplicações 

tanto onshore quanto offshore. 

 

2.3 Conclusão do Capítulo II 

De acordo com o que foi apresentado neste Capítulo, comprova-se o caráter inédito da 

presente pesquisa como também se percebe o grande interesse da indústria petrolífera para 

solucionar os problemas do atual cenário tecnológico, como comprovado nos registros de 

patentes apresentadas. 
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3 Fundamentos teóricos 
 
3.1 Introdução do Capítulo III 
 

Com o objetivo de pesquisar as variáveis e conceitos a serem utilizados para a 

execução do presente trabalho, foi feito uma ampla revisão bibliográfica. Nesta revisão foram 

avaliados conceitos atuais relacionados à manutenção, pesquisados sobre alguns métodos de 

elevação artificial com ênfase ao Bombeio Centrifugo Submerso, analisadas as influências de 

agentes contaminantes em óleos isolantes, sobre as causas e características da contaminação 

do óleo isolante em sistemas BCS, tipos de ímãs para aplicação em altas temperaturas, 

vernizes aplicados em isolamento de condutores, estudo de materiais com propriedades 

mecânicas e condutoras para especificação dos eletrodos, e revestimento de condutores com 

proteção térmica e por fim uma avaliação de geradores síncronos para avaliação de 

equivalência com o sensor a ser desenvolvido. 

 

3.2 Conceitos atuais de manutenção 
 

A manutenção, na indústria moderna, tem como finalidade garantir a sua capacidade 

de produção e competitividade. A implantação da reestruturação deve alterar as regras de 

trabalho, através de uma organização dinâmica, que garanta um processo contínuo de 

evolução. 

A introdução das novas estratégias de organização começaram a ser empregadas nos 

anos recentes. A “Total Productive Maintenance” (TPM), “Reliability Centered 

Maintenance” (RCM) e mais recentemente a “Reliability Based Maintenance” (RBM), 

passaram a ser utilizadas com grandes perspectivas de retorno para as empresas. Porém, as 

resistências impostas pelos métodos tradicionais podem retardar o processo de mudanças 

(Souza, 2002). 

A seguir são apresentadas as principais características destas novas estratégias, que 

estão presentes nas estruturas da manutenção das empresas modernas, com diferentes graus de 

intensidade e diferentes aspectos de utilização. 
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3.2.1 TPM (Total Productive Maintenance) 
 

O TPM consiste em um procedimento de administração da manutenção que teve início 

por volta dos anos 50 e apresentou resultados expressivos na economia Japonesa na década de 

70. Os cinco pilares do TPM, descritos por um de seus pioneiros, são: 

1. Maximização da Eficiência dos Equipamentos; 
 

2. Envolvimento dos Operadores nas tarefas diárias da Manutenção; 
 

3. Implementação da eficiência da Manutenção; 
 

4. Treinamento permanente para melhora do desempenho; 
 

5. Fortalecimento da prevenção. 
 

Os componentes principais do TPM estabelecem um envolvimento dos operadores dos 

equipamentos nas atividades de rotina e remove as fronteiras entre manutenção e operação 

com objetivo de atingir o aumento de disponibilidade. Com estas novas medidas é possível 

alcançar, teoricamente, a eliminação de falhas e quebras dos equipamentos, fatores que 

permitem uma perda “zero” de produção ao lado do defeito “zero” do produto. 

Evidentemente, para alcançar os benefícios do TPM são necessárias mudanças na 

estrutura organizacional das empresas e na mentalidade das pessoas. As características 

principais destas mudanças são: 

 
o A manutenção deve estar presente em todo o ciclo de vida útil dos equipamentos; 

 
o Deve existir uma participação conjunta da Engenharia, Produção e Manutenção; 

 
o Todos os níveis hierárquicos da empresa devem atuar no processo; 

 
o Devem ser tomadas medidas motivacionais para incentivar a participação de todos. 

 

Com a implantação do TPM o significado da Manutenção passa a ser o de manter e 

conservar o ritmo das melhorias, mudanças e transformações. 

Para alcançar os objetivos do TPM as empresas devem utilizar outras ferramentas 

administrativas que dependerão do estágio de evolução das empresas. Os principais elementos 
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associados à implantação de TPM são: Gestão da Qualidade Total, 5S: Seiri, Kaizen, Just in 

Time: e a ISO 9000. 

 

3.2.2 RCM (Reliability Centerede Maintenance) 
 

Fatores como o desgaste, corrosão, fadiga, fenômenos físico-químicos e acidentes, que 

ocorrem nas partes ou componentes de qualquer equipamento alteram as suas condições 

normais. Esses fenômenos e eventos que ocorrem durante o uso podem degradar essas 

condições o suficiente para que os componentes e equipamentos não mais apresentem o 

desempenho requerido atingindo a falha. 

A manutenção está diretamente envolvida com o processo de falha do equipamento. 

Para isso, a função da manutenção é conhecer e dominar estes processos de falha e saber 

quando e como intervir para atender as necessidades dos usuários. 

Durante muitos anos, a ação da manutenção foi baseada na troca de componentes, 

evitando assim a quebra em emergência. Essa fase gerou o conceito de que os equipamentos 

tornam-se menos confiáveis na medida em que o tempo de operação, ou idade, aumenta. 

Assim, a grande preocupação da manutenção era conhecer a idade na quais os itens iriam 

falhar – vida útil – para estabelecer ações de manutenção que se antecipasse à quebra. Este 

conceito estabelecia que a confiabilidade estivesse diretamente relacionada com o tempo de 

uso. Neste período, o número de modos de falhas eram reduzidos e bem conhecidos. 

Após análises de informações obtidas em inúmeros componentes ficou constatado que 

vários tipos de falhas não eram evitadas mesmo com o aumento da quantidade de 

manutenção. A evolução tecnológica aumentou significativamente os modos de falhas, o que 

tornava extremamente difícil eliminar as incertezas do comportamento dos itens.  

O estudo da (Probabilidade de Falha x Tempo de Uso) desenvolvido pela United 

Airlines® para todos os tipos de componentes das aeronaves pretendia verificar a influência 

das freqüências de revisões na confiabilidade geral dos seus equipamentos. (Siqueira, 2008). 
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O resultado deste trabalho influenciou a adoção de uma nova abordagem dos 

equipamentos para o planejamento da manutenção. Todos os componentes foram incluídos 

em seis modelos básicos, que evidencia a existência de dois tipos básicos de relacionamento 

entre (Taxa de Falha x Idade). A Figura 3.1 apresenta as curvas obtidas e as respectivas 

porcentagens de participação no total de falhas analisadas para este equipamento. 

 

 

Figura 3.1 – Modelos de falha x tempo 

Os Tipos A, B e C correspondem aos componentes que possuem uma elevada 

influência do tempo de utilização. Os modos predominantes de falhas destes componentes 

são: fadiga, corrosão e oxidação. A porcentagem destes componentes é relativamente pequena 

para o tipo de equipamento analisado. 

Os Tipos D, E e F não demonstram uma influência do tempo na taxa de falhas. Os 

modos de falhas são diversificados e o tempo de utilização não evidencia mudança 

significativa da taxa de falha. Este tipo de situação ocorre em componentes eletrônicos e de 
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sistemas hidráulicos. No equipamento analisado, englobam a grande maioria dos 

componentes. 

Embora esses dados tenham tido origem na observação do comportamento de itens de 

aeronaves, o nível de automação dos nossos processos e a tecnologia aplicada nos leva a 

deduzir que cada vez mais esses padrões e seus níveis de ocorrência aconteçam nos demais 

equipamentos, modificando o conceito tradicional da “Curva da Banheira” representada pelos 

componentes do Tipo A. 

A implementação da RCM tem como objetivo alcançar a confiabilidade e a segurança 

inerentes aos equipamentos, com o mínimo custo, identificando quais tarefas de manutenção 

são tecnicamente aplicáveis e adequadas para detectar e evitar, ou mesmo reduzir, a 

conseqüência das falhas nas funções do equipamento. Esta metodologia requer o 

envolvimento das pessoas que dominam o processo em análise e o sucesso depende do 

cumprimento de passos preliminares, tomando-se como referência os métodos do TPM. 

Os benefícios do RCM podem ser resumidos na obtenção da maior confiabilidade dos 

equipamentos, com redução de custos e domínio tecnológico do processo produtivo da 

empresa. 

 

3.2.3 RBM (Reliability Based Maintenance) 
 

A incorporação de técnicas preditivas aos métodos modernos de manutenção criou a 

manutenção baseada na condição. Estas técnicas permitem o monitoramento das condições 

reais do equipamento permitindo a identificação prematura de sintomas que podem levar o 

equipamento até a falha. Esta identificação torna possível à tomada de decisões que podem 

evitar a falha ou informar o momento ideal de atuação da manutenção. 

Esta técnica deve ser aplicada em combinação com o TPM e a RCM para atingir os 

níveis máximos de desempenho dentro do atual estágio de desenvolvimento. 
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3.3 Métodos de elevação artificial 
 

O caminho do petróleo, desde as pesquisas para sua descoberta até sua chegada a uma 

refinaria envolve inúmeras fases, com inúmeros especialistas tais como geólogos, geofísicos e 

engenheiros. 

Até ser colocada em produção, uma jazida passa por etapas como: perfuração do poço 

de petróleo, avaliação das rochas perfuradas e estimativas da potencialidade econômica da 

eventual descoberta, a completação do poço, ou seja, instalação dos equipamentos necessários 

para colocar o poço em produção, estudos da jazida e projetos de drenagem do petróleo com 

maior produtividade e menor custo, técnicas de elevação do petróleo do subsolo até a 

superfície e o tratamento e condicionamento do petróleo produzido para transferência para a 

refinaria, tratamento dos efluentes e controle do meio ambiente. 

A fase de extração do petróleo começa após a avaliação da extensão da jazida. Em 

cada poço é introduzida uma tubulação de aço na superfície até o fundo, chamada de 

revestimento. Os fluidos que migram da rocha geradora são extraídos através de uma coluna 

de produção - tubulação de menor diâmetro introduzida no revestimento, enquanto que o 

controle da vazão espontânea desses fluidos é realizado pela árvore de natal - nome dado ao 

equipamento composto por um conjunto de válvulas instalado na superfície do poço. 

Quando a pressão do reservatório é suficientemente elevada, os fluidos neles contidos 

alcançam livremente a superfície, dizendo-se que são produzidos por elevação natural. Os 

poços que produzem dessa forma são denominados surgentes. 

Quando a pressão do reservatório é relativamente baixa, os fluidos não alcançam à 

superfície sem que sejam utilizados meios artificiais para elevá-los. O mesmo ocorre no final 

da vida produtiva por surgência ou quando a vazão do poço está muito abaixo do que poderia 

produzir, necessitando de uma suplementação da energia natural através de “elevação 

artificial”. (Rossi, 1991). 

Os processos de elevação artificial têm como objetivo garantir a manutenção do 

escoamento de óleo do reservatório até a superfície visando à eficiência e lucratividade da 

produção. Os gastos envolvidos no projeto e manutenção da elevação artificial podem chegar 

à metade do custo total para produção.  
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Na literatura, existe uma quantidade significativa de trabalhos acerca da elevação 

artificial. Estudos apresentam as características dos principais métodos, bem como adaptações 

e criação de novos métodos para elevação artificial. No livro (Thomas, 2004), são 

considerados cinco os métodos mais comuns na elevação artificial: Gás-Lift Contínuo (GLC) 

e Gás-Lift Intermitente (GLI), Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), Bombeio Mecânico 

com Hastes (BMH) e o Bombeio de Cavidades Progressivas (BCP). (Gipson, 1981) cita além 

de alguns dos métodos anteriores, o Bombeio Hidráulico Alternativo (BRH). (Clegg, 1992) 

abrange também o Bombeio Hidráulico a Jato (BHJ) e o Pluger Lift (PGL). 

A seleção do método de elevação artificial mais apropriado para um poço é um 

processo crítico na engenharia de petróleo. Uma escolha inadequada pode reduzir 

consideravelmente a produção do poço e aumentar os custos de operação. Diversos fatores 

são considerados neste processo de tomada de decisão e a existência de alternativas de 

métodos e equipamentos demanda uma avaliação criteriosa para seleção do melhor método a 

ser aplicado. 

 

3.4 BCS – Bombeio centrífugo submerso 
 

3.4.1 Princípio de funcionamento e apresentação dos equipamentos 

O BCS utiliza a energia elétrica para elevar fluidos até a superfície. Nesse método, a 

energia é transmitida a um motor situado no fundo do poço através de um cabo elétrico. Essa 

energia então é transformada em mecânica pelo motor, que está conectado à bomba 

centrífuga. Esta transmite a energia para o fluido sob a forma de pressão. 

O BCS é bastante utilizado em poços que produzem altas vazões, alta porcentagem de 

água e sedimentos (BSW) e baixa RGL. É um método aplicável a zonas urbanas, pois o único 

equipamento colocado na superfície é a cabeça de produção. Ele pode proporcionar uma 

produção de 100 a 30000 barris por dia do fluido. (Thomas, 2004). 

Os principais equipamentos de sub-superfície de um poço com sistema BCS típico 

são: a bomba, admissão da bomba, motor elétrico, cabo elétrico e o protetor. A Figura 3.2 

mostra os principais equipamentos que compõe o método de elevação BCS. (Thomas, 2004). 
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Bomba: A bomba utilizada é do tipo centrífuga de múltiplos estágios, consistindo cada 

estágio de um impelidor e um difusor. O impelidor gira a uma velocidade de 

aproximadamente 3500 rotações por minuto, transmitindo energia ao fluido em forma 

cinética. O difusor redireciona o fluido do impelidor logo abaixo para o logo acima, 

transformando a energia cinética em pressão. A cada estágio o fluido vai sendo incrementado 

de pressão. 

Admissão da bomba: A admissão da bomba, ou intake, pode ser encontrada na forma 

simples ou na forma de separador de gás. A escolha da admissão da bomba é feita em função 

da série da bomba, da vazão de líquido e do RGL. A forma simples é utilizada quando o 

volume de gás na entrada da bomba é pequeno. Para baixos valores de gás livre, o separador 

de gás utilizado é o estacionário, enquanto para altos valores é utilizado o modelo centrífugo. 

Motor elétrico: O motor elétrico utilizado é do tipo trifásico, dipolo, de indução, 

funcionando a 3500 rpm, em uma rede de 60 Hz e sua voltagem varia de 2000 V a 5000 V e 

possui um óleo mineral interno (alta resistência dielétrica). O motor é alinhado ao protetor, 

admissão da bomba e impelidor da bomba, formando um único eixo. Os motores são 

projetados para atuarem em altas pressões e altas temperaturas, e imersos nos fluidos que 

estão sendo elevados. A escolha é feita considerando o diâmetro interno dos revestimentos, 

potência necessária, profundidade do poço e transformadores disponíveis.  

Protetor: O protetor é instalado entre o motor e a admissão ligando o eixo do motor ao 

eixo da bomba através de duas luvas de acoplamento e do seu próprio eixo. Os tipos de 

protetores variam com a série do motor e da bomba. O protetor atua suportando o esforço 

axial transmitido pelo eixo da bomba, provem o volume adicional necessário para armazenar 

a expansão do óleo do motor gerada pelo calor e previne a entrada de fluido do poço no motor 

evitando a contaminação do óleo isolante interno do motor e consequentemente a queima do 

motor. 

Cabo elétrico: O cabo elétrico transmite a energia da superfície até o motor situado no 

fundo do poço. O cabo é preso na coluna de produção através de cintos. Devido ao pequeno 

espaço entre o revestimento e alguns equipamentos parte do cabo é do tipo chato, outra do 

tipo redondo. O dimensionamento é feito de acordo com a potência necessária, tipo de fluído, 

temperatura e espaço disponível. 
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Figura 3.2 – Principais equipamentos que compõe o método de elevação BCS (Thomas, 

2004) 

 

Para cada poço produzido por BCS existe na superfície uma fonte de energia (rede 

elétrica ou gerador), quadro de comandos, transformador e cabeça de produção. Outros 

equipamentos podem ou não ser instalados (caixa de ventilação, válvula de retenção, válvula 

de drenagem, sensor de fundo e inversor de frequência), dependendo das características do 

poço, e se este estiver em terra ou mar. 

Quadro de comandos: É um equipamento a prova de intempéries para controlar e 

operar com segurança o equipamento de fundo. Está dividido em dois compartimentos: de 

média e baixa tensão. O compartimento de média tensão abriga os transformadores de 

corrente, transformadores de controle, fusíveis de proteção e a chave seccionadora. No 

compartimento de baixa tensão ficam os relés, amperímetro, temporizador, etc. A escolha do 
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quadro de comandos para um determinado poço leva a consideração a tensão, a corrente e a 

potência máxima do sistema. 

 

Transformador: Equipamento que tem por finalidade transformar a tensão da rede 

elétrica na tensão nominal do motor, acrescida nas perdas do cabo elétrico. A escolha de um 

transformador para um determinado poço é feita em função da voltagem da rede, da voltagem 

do motor, das perdas no cabo e da potência do motor. 

Cabeça de produção: É uma cabeça especial que possui uma passagem para a coluna 

de produção e uma para o cabo elétrico. Em poços terrestre, normalmente com baixa pressão 

no anular, é utilizado um flange bipartido com borrachas. A vedação é conseguida através de 

placas que comprimem as borrachas em volta do cabo e da coluna de produção. Em poços no 

mar, onde normalmente as pressões são maiores, utiliza-se um mandril enroscado no tubing 

hanger com condutores elétricos em seu interior para a passagem da corrente elétrica pela 

cabeça de produção. A escolha da cabeça de produção para um determinado poço leva em 

consideração, também, o diâmetro do revestimento e da coluna de produção, a bitola e o tipo 

de cabo e as pressões envolvidas. 

Caixa de ventilação: Equipamento que pode ser instalado entre o poço e o quadro de 

comandos com a finalidade de ventilar o cabo trifásico, ou seja, prover a saída para atmosfera 

do gás que porventura migre do poço para o interior do cabo, não deixando o gás atingir o 

quadro de comandos, pois, poderia provocar uma explosão. Uma vez que os três fios ficam 

expostos na caixa de ventilação, o local serve para efetuar medições das condições de 

isolamento e continuidade do cabo, sem a necessidade de abrir o quadro de comando. 

Válvula de retenção: É utilizado para manter a coluna de produção cheia de fluído 

quando, por qualquer motivo, o conjunto de fundo é desligado. Se esta válvula não estiver 

sendo usada, haverá retorno de fluído para o espaço anular, ocasionando uma rotação 

contrária no eixo da bomba. Qualquer tentativa par ligar o conjunto de fundo neste período 

provocará um torque excessivo no eixo, podendo provocar sua ruptura. 

Válvula de drenagem: A válvula de drenagem é utilizada sempre que é descida a 

válvula de retenção. Serve para evitar a retirada da coluna com “banho de óleo”, ou seja, 

retirada da coluna cheia de fluído, provocando derramamento de óleo toda vez que um tubo é 
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desconectado. Quando acionada, permite a drenagem do fluído da coluna para o espaço 

anular. 

Sensores de pressão e temperatura: Equipamentos que podem ser instalados com a 

finalidade de avaliar o comportamento do poço através de informações de pressão e 

temperatura transmitidas do fundo do poço para a superfície. Os sensores são instalados 

abaixo do motor e transmite as informações através do mesmo cabo que leva energia ao 

motor. 

Inversores de freqüência: Equipamento utilizado para flexibilizar a produção do BCS 

e permite partidas com correntes reduzidas para o sistema, contribuindo para o aumento do 

tempo médio entre falhas. O uso dos inversores também colabora positivamente para os 

esforços de automação dos poços produzidos com este método (Bezerra, 2002). 

 

3.4.2 Custos envolvidos 
 
Custos de Equipamentos 

A Figura 3.3 apresenta a distribuição dos custos com equipamentos para a montagem 

de um sistema BCS típico. Pode-se perceber que a maior parte dos custos com equipamentos 

é destinada aos equipamentos de subsuperfície. O motor, em especial, chega a custar 35% do 

custo de todo o sistema. 

 

 

Figura 3.3 – Custo típico com equipamentos BCS 
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Custos de Manutenção e Operação 

Para a ocorrência de curtos circuitos entre espiras devido à contaminação do óleo 

isolante do motor elétrico, o mesmo ainda poderá sofrer um reparo, isto é, poderá ser 

rebobinado. O serviço de rebobinamento de um motor típico do BCS possui um valor médio 

de U$ 12.000,00. Uma intervenção offshore programada apresenta um custo médio de U$ 1,5 

milhão. (Bravim, 2006). Sendo que, quando ocorre à avaria de um motor de forma inesperada, 

os prejuízos são elevados em função da parada de produção e do período longo para 

mobilização de equipe técnica e mobilização da sonda. 

 

3.4.3 Características operacionais 

Segundo (Coltharp, 1984) pelo menos dois principais fatores são considerados na 

seleção do equipamento do BCS: o conhecimento das dimensões físicas do poço, 

principalmente quanto às restrições do diâmetro, e a garantia de escoamento permanente dos 

fluidos através do BCS. Para este autor, a produção de água, óleo e gás deve ser calculada 

com a bomba localizada aproximadamente 45m acima da zona de canhoneio, e que para uma 

operação eficiente, a bomba não deve admitir mais que 10% de gás livre. Porém as últimas 

pesquisas indicam problemas de surging com até 2% de gás livre na entrada da bomba. 

De fato, neste último aspecto, (Wilson, 1994) ressalta que uma das principais 

limitações do BCS é sua inabilidade de operar com eficiência com quantidade significativa de 

gás. Para Wilson a instalação de separadores minimiza o problema da interferência de gás, 

mas pode significar simultaneamente em uma redução na pressão de sucção da bomba, 

vibração, erosão e até perda do eixo, quando em presença de areia. 

(Allis, 1984) cita a utilização do BCS em poços desviados com alta vazão de fluidos 

motivada por sua grande flexilidade de produção. (Clegg, 1998) trata o BCS como um método 

de elevação comumente especificado para altas vazões de fluido. Segundo ele, se as condições 

do poço são favoráveis, pode-se esperar então uma produção de até 80.000 BFPD 

(12700m³/dia). Alguns autores são bem mais conservativos quanto a capacidade de elevação 

do BCS. 
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Com base no trabalho de Clegg e outros, o sistema BCS, apesar de ser indicado para 

grandes vazões de óleo, também pode operar com eficiência em baixas vazões para poços 

com diâmetros de revestimento de 4.1/2” e 5.1/2”. 

O BCS requer projeto de poço adequado, bom treinamento do pessoal operacional e de 

manutenção, seleção cuidadosa do equipamento, fabricantes confiáveis, instalação correta, 

suprimento de energia confiável, condições estáveis de operação. Como todo tipo de bomba, o 

BCS é afetado significativamente pela presença de areia e de gás livre. 

Em (Neely et al., 1981) vê-se que o sistema tem sido adotado na produção inclusive de 

poços desviados (até 80°), utilizando um espaço mínimo de superfície, e sendo favorável ao 

meio ambiente. 

Medidas do diâmetro externo do motor é importante na maioria de instalações para 

grandes vazões. Motores maiores demandam menores custos iniciais para o mesmo valor de 

potência, e são mais eficientes eletricamente, e poços para este tipo de motores devem ter 

tamanho de revestimento compatível. 

É necessário que haja um bom conjunto de dados relativos ao poço a fim de promover 

um bom dimensionamento e seleção do tipo de equipamento a ser instalado. Um sistema BCS 

mal dimensionado acarretará menor vida útil do sistema. A Tabela 3.1 apresenta as faixas 

típicas de operação do BCS (Weatherford®, 2000). 
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Tabela 3.1 – Faixas típicas de operação do BCS (Weatherford®, 2000) 

Dados Operacionais 

 Faixa Típica Valores Máximos 

Profundidade – TVD(ft) 1000-10000 15000 

Produção de fluidos (BFPD) 200-20000 30000 

Temperatura (°F) 100-275 400 

Resistência a corrosão Boa 

Regular 

Regular 

>10°API 

Boa 

Tolerância a temperatura 

Operações com sólidos 

Densidade relativa 

Aplicação em Mar 

 

3.5 Óleos isolantes 
 

Os óleos lubrificantes minerais são derivados do petróleo, tendo a função básica de 

reduzir o atrito e o desgaste entre duas superfícies em contato. Os óleos lubrificantes podem 

ser classificados em diversos tipos, a depender da sua aplicação (Carreteiro & Moura, 1998). 

O óleo isolante é um tipo de óleo lubrificante, usado em transformadores, disjuntores e outros 

equipamentos elétricos, com funções de isolamento e resfriamento. 

O desempenho de um óleo mineral num sistema de isolamento depende de certas 

características básicas do óleo que podem afetar o desempenho geral do equipamento elétrico. 

Para isolar, e não permitir a formação de arco voltaico entre dois condutores com diferença de 

potencial, o óleo deve estar isento de umidade. A presença de água no óleo isolante é 

prejudicial para seu funcionamento ideal. De acordo com a NBR 5356/93, o teor máximo de 

água exigido para o recebimento do óleo isolante na indústria de transformadores é de 35 ppm 



Capítulo III – Fundamentos Teóricos 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  34 

e para que esse mesmo óleo seja utilizado em transformadores novos, esse teor passa a ser de, 

no máximo, 15 ppm. 

A água presente num óleo isolante pode ter origem na umidade atmosférica ou ser 

produzida pela deterioração de materiais isolantes. Pode também se apresentar na forma livre 

ou dissolvida no óleo. O excesso de água no óleo pode muitas vezes ser detectado por 

inspeção visual, visto que a água pode surgir na forma de gotículas, ou mesmo estar 

emulsionada, causando algumas vezes uma leve turvação do óleo. 

De acordo com o descrito em (Carreteiro & Moura, 1998), além dessas características, 

o óleo mineral isolante deve ser resistente à oxidação e à formação de ácidos e borras. 

(Booser, 1991) afirma que a oxidação dos óleos de petróleo é a forma mais comum de sua 

degradação. Esta reação tem início quando o oxigênio, que está livre no ar ou dissolvido no 

óleo (ou ainda, como produto da degradação da celulose), entra em contato com 

hidrocarbonetos instáveis. A reação de oxidação do óleo é catalisada principalmente pela 

água, mas também pela presença de cobre ou ferro proveniente das bobinas ou do núcleo do 

transformador. A água pode ser um dos subprodutos da oxidação da celulose, ou originado da 

condensação da umidade do ar, que penetra no reservatório devido, principalmente, a falhas 

na vedação do equipamento elétrico. 

Durante a produção do óleo isolante virgem, não se consegue eliminar totalmente a 

água proveniente do óleo básico. É preciso então que, na sua etapa final de acabamento, seja 

reduzida ao máximo a umidade que é facilitadora do processo de oxidação. Atualmente, o 

método mais utilizado submete o óleo a temperaturas entre 50°C e 80°C, e a vácuo elevado, o 

que também favorece o processo oxidativo do óleo. A busca de métodos alternativos para a 

desumidificação do óleo isolante está crescendo por parte de indústrias como a Velcon, 

Telstar, entre outras (Velcon Systems, 2002; Telstar, 2002). 

 

3.5.1 A contaminação do óleo isolante 
 

A degradação do óleo mineral isolante abrange uma série de fenômenos, tais como 

reações de oxidação, reações de polimerização, condensação, rupturas de cadeias, etc.. 
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Os fatores que mais influenciam a degradação são: a presença de oxigênio, 

temperaturas relativamente elevadas e contato com substâncias quimicamente ativas de vários 

materiais que constituem o conjunto do isolamento ou equipamento. (Milasch, 1984). 

A existência de descargas de baixa intensidade provoca a formação de gases e a 

polimerização do óleo, resultando na formação de borra ou sabões insolúveis. 

De um modo geral, o processo de envelhecimento do óleo mineral se inicia com a 

formação de radicais livres, que são hidrocarbonetos que perderam um átomo de hidrogênio 

pela ação catalítica dos metais presentes, especialmente o cobre. A partir dos radicais livres, 

são formados hidroperóxidos que são produtos instáveis e podem liberar oxigênio. 

Posteriormente são formados ácidos e outros produtos polares que são quimicamente ativos. 

Nesta fase existe um aumento de acidez e do fator de dissipação do óleo. Ocorre um 

aumento da tensão interfacial e um aumento da capacidade de dissolução de água. Um 

eventual aumento da quantidade de água dissolvida poderá ter influência na rigidez dielétrica 

(Kan & Miyamoto, 1995). Em uma fase posterior, ocorre à polimerização a partir dos 

produtos do envelhecimento com a formação de substâncias resinosas ou borra. Estes 

produtos são pouco solúveis no óleo, vindo a se depositar sobre o isolamento ou em áreas de 

circulação do óleo. 

A deposição desta borra, que atua como isolante térmico e como restrição ao fluxo do 

óleo, faz com que a temperatura do isolamento seja elevada. Um aumento de temperatura no 

óleo atua no sentido de realimentar positivamente o processo de deterioração do óleo, 

acelerando o mesmo. 

Para temperaturas mais elevadas, o óleo mineral sofre uma decomposição, em que 

vários compostos são formados pelo fracionamento dos compostos de hidrocarbonetos. Os 

mecanismos são complexos, sendo basicamente quebras de ligações carbono-hidrogênio e 

carbono-carbono. Os radicais livres formados se recombinam formando novos gases. Estes 

processos dependem dos hidrocarbonetos que formam o óleo e da distribuição de energia e da 

temperatura na região de fracionamento. As reações ocorrem de forma estequiométrica; assim 

sem informações precisas quanto aos compostos presentes no óleo mineral e as condições de 

energia do ambiente da reação, o uso da cinética química não permite uma previsão razoável 

dos produtos de uma falha. Uma aproximação possível é considerar que todos os 
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hidrocarbonetos presentes no óleo irão se decompor nos mesmos produtos e que estes 

produtos estarão em equilíbrio uns com os outros. 

À medida que a intensidade de uma descarga elétrica atinge proporções de uma 

descarga contínua ou a condição de um arco elétrico, a temperatura do óleo na região em 

torno desta descarga atinge temperaturas que vão de 700 °C a valores da ordem de 1800 °C. 

Assim, quando ocorrem descargas de maior intensidade, portanto ocasionando regiões com 

temperaturas elevadas, a concentração de acetileno se torna significativa. Quando a descarga é 

de baixa intensidade o mesmo não é detectado ou apenas traços de sua presença. Desta forma, 

a descarga elétrica de alta intensidade é associada à presença do acetileno. 

Outro exemplo é o uso das relações entre os gases. Para temperaturas entre 150°C e 

400°C os gases mais significativos são os de baixo peso molecular como o hidrogênio e o 

metano, com concentrações mais elevadas de metano. Um aumento, mesmo que relativamente 

pequeno de temperatura, faz com que a concentração de hidrogênio seja superior à do metano. 

Assim a relação entre os dois gases é totalmente alterada. O valor desta relação é uma 

evidência para discriminar entre falhas térmicas de baixa intensidade. Temperatura que 

modifique o valor da solubilidade de saturação, os gases antes dissolvidos podem ser 

liberados na forma de bolhas. A existência de bolhas de gases não dissolvidos altera a 

condição de rigidez dielétrica, levando a uma ruptura do isolamento (Zirbes, 2005). 

Para se evitar a contaminação do óleo isolante com os fluidos de produção um sistema 

BCS usa-se de um protetor que possui, pelo menos, três barreiras em série, que podem ser 

labirintos ou bolsas. Geralmente, a primeira fase da barreira tem seu funcionamento através de 

bolsas de diferenciação de pressão e a segunda e terceira fase das barreiras possuem labirintos 

e funcionam através de diferenças de densidade. Poços com inclinação maiores que 60° e 

poços onde a densidade do fluido do poço é inferior à densidade do óleo mineral dielétrico as 

barreiras labirínticas são descartadas. 

A primeira fase do protetor possui uma bolsa de borracha que não permite o contato 

do óleo isolante e os fluidos de produção, esta bolsa é constantemente submetida a variações 

de pressão e também tem a função de equalizar à pressão entre o óleo isolante e os fluidos de 

produção. Com o passar do tempo essa bolsa se desgasta, é rompida e o óleo isolante entra em 

contato com os fluidos do poço, temos então uma primeira contaminação. 
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As duas outras fases do selo protetor funcionam por diferença de densidade. Depois de 

rompida a bolsa da primeira fase, parte do fluido do poço, se for mais denso que o óleo 

isolante, invade essa câmara depositando-se no fundo da mesma e expulsando o óleo que é 

menos denso. O óleo isolante ficará acima da parte do fluido que invadiu a câmara impedindo, 

temporariamente, que esse fluido alcance a abertura de conexão com a segunda câmara, mas 

conforme o fluido do poço vai invadindo a câmara e expulsando o óleo isolante, o seu nível 

vai subindo e logo alcançará essa abertura de conexão e invadirá a segunda câmara, o mesmo 

ocorrendo com a terceira. 

Depois de ter vencido as três fases do protetor o fluido de produção entra em contato 

com o motor e, por ser eletrolítico, permitirá a condução, abrirá um arco elétrico e 

provavelmente provocará a queima do motor. A Figura 3.4 ilustra essas fases. 

 

 

Figura 3.4 – Contaminação do óleo no sistema BCS 
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As principais características físico-químicas, ou ensaios, utilizados como parâmetros 

de classificação do óleo isolante são: a sua cor, ponto de fulgor, ponto de fluidez, densidade, 

viscosidade, ponto de anilina, teor de água, rigidez dielétrica, tensão interfacial e outros. 

Algumas destas características servem não somente como parâmetros de projeto de 

isolamento, mas também na avaliação e acompanhamento do óleo em serviço, indicando 

possível contaminação, estimativas de sua deterioração ou determinação de suas condições 

funcionais. 

Sobre a função do óleo isolante, a rigidez dielétrica é o parâmetro mais importante no 

estudo de seu desempenho. Ela representa a capacidade do isolante suportar a aplicação de 

campos elétricos sem a perda de sua característica de dielétrico. Esta característica pode ser 

obtida e avaliada através da aplicação de uma tensão entre dois eletrodos separados por uma 

distância fixa. A tensão aplicada é elevada até o valor de ruptura do dielétrico. O valor da 

tensão em que ocorre a ruptura é definido como tensão de ruptura e a rigidez em kV/cm leva 

em conta a distância de separação dos eletrodos. O valor da rigidez dielétrica para óleos novos 

e secos é de aproximadamente 200kV/cm (Schmidt, 1979). 

Alguns fatores influenciam os valores obtidos para a rigidez dielétrica do óleo 

isolante, dentre eles a temperatura, a estrutura dos eletrodos e as impurezas existentes. A 

tensão de ruptura ou a rigidez dielétrica varia também com a classe de tensão em que o óleo é 

usado, bem como do equipamento em que é empregado (Schmidt, 1979). O efeito da 

temperatura na rigidez dielétrica pode ser descrito em função da solubilidade e da quantidade 

de água existente neste óleo. Se por sobrecarga do equipamento ou outro fator, a temperatura 

do óleo aumenta, a quantidade de água dissolvida no óleo também cresce. Quando a 

temperatura do óleo baixar, parte da água dissolvida passará para o estado livre e sua rigidez 

dielétrica terá um valor mais baixo (Zirbes, 2003). 

Como o método BCS também é utilizado em poços com uma alta percentagem de 

água é de se esperar que uma das possíveis contaminações seja esta. A Figura 2.5 mostra 

como varia a rigidez dielétrica do óleo em função da quantidade de água dissolvida. 
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Figura 3.5 – Gráfico rigidez x água (Zirbes, 2003) 

O efeito da estrutura dos eletrodos, no que diz respeito ao seu tamanho e forma, 

determina o volume de líquido sujeito aos campos elétricos não uniformes. Quanto maior este 

volume, maior é a probabilidade da existência de impurezas. As impurezas abrangem 

partículas sólidas de carbono, produtos formados pelo envelhecimento e ocorrência de 

descargas, fibras celulósicas, resíduos de processos de filtragem, água, ácidos e gases. A 

presença destas impurezas causa a redução da rigidez dielétrica do líquido isolante, sendo que 

os seus efeitos ainda podem ser aumentados, na presença simultânea de umidade (Khalifa, 

1990). Outro componente que pode ser encontrado nos óleos isolantes e que pode alterar a sua 

caracterização e seu comportamento é a umidade. Basicamente, ela pode se apresentar no 

líquido isolante sob três formas distintas, na forma de solução, em estado de emulsão ou em 

dispersão grosseira. Sob forma de vapor, é solúvel no óleo em quantidades que dependem da 

composição do óleo, temperatura e pressão. Ao atingir a saturação, a quantidade excedente 

não se encontra em solução, podendo estar sob a forma de emulsão. No estado de emulsão, 

como as partículas de umidade formadas possuem pequenas dimensões, não ocorre a 

precipitação devido às forças de tensão superficial e viscosidade do óleo. Quando as 

partículas formadas possuem dimensões maiores, a água se encontra em uma dispersão 

grosseira e ocorre sua precipitação em forma de gotículas (Zirbes, 2003). 

Das características avaliadas que poderiam nos servir como índice de nível de 

contaminação do óleo do motor, muitas delas possuem dificuldades e até mesmo 

impossibilidades em sua implementação em um conjunto BCS, algumas por que se usam de 
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métodos só possíveis de ser realizado com a retirada de uma amostra, outras por que os 

sensores desenvolvidos até então usam-se de princípios que não se adequam ao sistema BCS. 

Algumas características se mostraram adequadas por funcionar como um bom índice do nível 

de contaminação e por possuírem sensores disponíveis que se adequam ao sistema BCS sem 

grandes dificuldades. 

Sensor de Índice de Acidez ou PH: os sensores comerciais atuais necessitam de 

periódica calibração o que pode inviabilizar seu uso, tendo em vista os altos custos de 

intervenções no sistema. 

Viscosímetro: os sensores para viscosidade funcionam necessariamente baseados no 

fluxo dos fluidos e possuem dimensões não adequadas a instalação interna em um sistema 

BCS. 

Sensor de Rigidez dielétrica: os sensores para esta variável apresentam poucas 

dificuldades em sua monitoração que pode ter sua medida feita indiretamente por sensores de 

condutividades que, mesmo os comerciais que são de uso mais gerais, possuem dimensões e 

princípios que se adequam a instalação interna ao sistema BCS. 

Em virtude das dificuldades encontradas de adequar sensores comerciais para a 

aplicação com o BCS, principalmente em função das características de instalação e operação, 

caracterizou a necessidade de desenvolvimento de um sensor que pudesse verificar a 

contaminação de óleo isolante em sistemas com o BCS. 

 

3.6 Ímãs para aplicações com temperatura elevada 

Para critério de especificação de um ímã é de grande interesse que o mesmo possua 

um elevado valor de campo coercivo Hc, bem como uma elevada indução remanente Br. Um 

valor de Hc importante faz com que o ímã não seja facilmente desmagnetizado e a um Br 

elevado podemos em geral associar a capacidade de gerar campos no circuito magnético no 

qual o ímã está inserido (Bastos, 1996). 

Os ímãs de Neodímio (Nd2Fe14B) foram desenvolvidos nos anos oitenta e possui 

características magnéticas excelentes com elevada força coerciva. É o material magnético 
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mais forte entre os demais ímãs, porém apresenta um limite máximo de temperatura de 

trabalho em 200°C. 

Os ímãs de Alnico (AlNiCo) são compostos de um composto de alumínio, níquel e 

cobalto com pequenas quantidades de outros elementos, possui estabilidade com variação de 

temperatura (com modelos aplicados até 550°C), possui boa resistência à desmagnetização e 

possui indução residual elevada. Apresenta uma força magnética inferior comparados aos 

ímãs de Nd2Fe14B, ímãs SmCo5 e ímãs de ferrite. 

Os ímãs de Samário-cobalto, também da classe de terras raras possuem propriedades 

magnéticas muito boas e elevada força coerciva, possui estabilidade térmica excelente, 

resistente à corrosão e oxidação possuindo bastantes aplicações em ambientes de elevada 

temperatura e abrasivos. Trabalham até 350°C. 

Os ímãs cerâmicos e de ferrite possui excelente resistência à corrosão e pode operar 

até 250°C e são utilizados em alto-falantes, periféricos de computadores, máquinas entre 

outras. 

Um ímã, quando aquecido, perde as suas propriedades magnéticas pois o calor 

provoca um desarranjo na disposição das suas partículas. Como consequência, acima de uma 

determinada temperatura os condutores perdem suas propriedades magnéticas. Esta 

temperatura, que é constante para cada substância, é denominada temperatura de curie ou 

ponto de curie. Nesta temperatura os materiais perdem suas propriedades ferromagnéticas. 

Esta transição é reversível através do resfriamento do material. 

Esta temperatura crítica foi descoberta por Pierre Curie (1859 - 1906) quando efetuava 

estudos sobre o estado cristalino. Exemplos: Ferro: Temperatura de Curie: 770°C, Cobalto: 

Temperatura de Curie: 1075°C, Níquel: Temperatura de Curie: 365°C, Gadolínio: 

Temperatura de Curie: 15°C (Bastos, 1996). 

A Tabela 3.2 apresenta as características magnéticas dos ímãs pesquisados. (Bastos, 

1996 e Knobel, 2005). 
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Tabela 3.2 – Características dos ímãs (Bastos, 1996 e Knobel, 2005) 

Ímãs Br (T) Hc (kA/m) (BH)máx (kJ/m³) Tmáx (°C) µr 

Alnico 1,25 60 50 550 3-5 

Ferrite 0,38 240 25 250 1,1 

Sm-Co 0,9 700 150 350 1,05 

Nd-Fe-B 1,15 800 300 200 1,05 

Em que: 

(BH)máx: densidade máxima de energia; 

µr: permeabilidade relativa; 

Tmáx: Temperatura máxima de operação. 

 

3.7 Vernizes aplicados na isolação de condutores de cobre 

Para fins de normalização, os materiais isolantes e os sistemas de isolamento são 

agrupados em classe de isolamento, cada qual definida pelo respectivo limite de temperatura, 

ou seja, pela maior temperatura que o material pode suportar continuamente sem que seja 

afetada sua vida útil. 

As classes de isolamento utilizadas em máquinas elétricas e os respectivos limites de 

temperatura conforme NBR 7094 – “Máquinas elétricas girantes; motores de indução; 

especificação”, são as seguintes: Classe A (105°C); Classe E (120°C); Classe B (130°C); 

Classe F (155°C) e Classe H (180.°C).  

A Tabela 3.3 apresenta o material base e as normas aplicáveis para fios de cobre 

esmaltados mais utilizados e encontrados no comércio. (Anderson, 2002) 
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Tabela 3.3 – Vernizes isolantes (Anderson, 2002) 

Classe Térmica Material Base Norma 

Classe B (130°C) Poliester NBR 6765/6766 

Classe F (155°C) Poliéster Modificado NBR 13948 

Classe H (180°C) Poliéster Modificado NBR 14196 

 

Propriedades do Poliéster classe B: Ótima estabilidade térmica e química. Compatível 

com a maioria dos solventes e vernizes de impregnação. Permite soldagem a 430 ºC. 

Propriedades do Poliéster Modificado classe F: Ótima estabilidade térmica e química. 

Compatível com a maioria dos solventes e vernizes de impregnação. Permite soldagem a 

430ºC. 

Propriedades do Poliéster Modificado Classe H: Mantém as mesmas características do, 

classe F, porém com maiores limites térmicos e mecânicos. 

 

3.8 Materiais dos eletrodos 
 

A maioria dos metais é sólida à temperatura ambiente (25°C), com exceção do 

Mercúrio (Hg), que é o único metal encontrado na natureza no estado líquido, e possui cor 

prateada e um brilho característico denominado “aspecto metálico”. Os ametais são mais 

abundantes na natureza do que os metais, mas os metais de fato constituem a maioria da 

tabela periódica, os mais conhecidos são: ouro, ferro, prata, alumínio, cobre, zinco. 

Uma liga metálica é uma mistura com propriedades específicas, que contém ao menos 

dois elementos metálicos. Exemplos de ligas: bronze (cobre e estanho, podendo conter outros 

elementos), duralumínio (alumínio e cobre, podendo conter outros elementos), latão (cobre e 

zinco), aço (ferro, carbono e outros). Aços inoxidáveis contêm: cromo, níquel e, em alguns 

casos, molibdênio, além dos elementos contidos nos aços normais. 
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Para a especificação da liga metálica dos eletrodos algumas características foram 

levadas em consideração. Sendo elas: a condutividade elétrica, dureza e resistência a corrosão. 

A Tabela 3.4 apresenta as principais características físicas e químicas dos metais analisados. 

Tabela 3.4 – Características físicas e químicas dos metais analisados 

Material Condutividade 

(Ω.m)-1 

Dureza (Esc. Mohs) Resistência a 

corrosão 

Prata 6,1x107 2,5 Excelente 

Cobre 5,7x107 3,0 Regular 

Ouro 4,1x107 2,5 Excelente 

Alumínio 3,5x107 2,75 Regular 

Tungstênio 1,8x107 7,5 Excelente 

A Escala de Mohs quantifica a dureza dos minerais, isto é, a resistência que um 

determinado mineral oferece ao risco, ou seja, a retirada de partículas da sua superfície. O 

diamante risca o vidro, portanto, este é mais duro que o vidro. Esta escala foi criada em 1812 

pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs com 10 minerais de diferentes durezas existentes 

na crosta terrestre. Atribuiu valores de 1 a 10. O valor de dureza 1 foi dado ao material menos 

duro que é o talco, e o valor 10 dado ao diamante que é a substância mais dura existente na 

natureza. Esta escala não corresponde à dureza absoluta de um material, por exemplo, o 

diamante tem dureza absoluta 1500 vezes superior ao talco. 

A corrosão metálica é a transformação de um material metálico ou liga metálica pela 

sua interação química ou eletroquímica num determinado meio de exposição, processo que 

resulta na formação de produtos de corrosão e na liberação de energia. 

Quase sempre, a corrosão metálica (por mecanismo eletroquímico), está associada à 

exposição do metal num meio no qual existe a presença de moléculas de água, juntamente 

com o gás oxigênio ou íons de hidrogênio, num meio condutor. 
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3.9 Condutores com proteção térmica 
 

A escolha correta do condutor é um dos pontos importantes na fase de elaboração do 

projeto do sensor, uma vez que as condições de instalação e operacionais são adversas. Sua 

incorreta especificação pode ocasionar a inviabilidade do projeto como também a perda da 

função do sensor, isto é ele não poderá detectar a contaminação do óleo. 

Na fabricação de condutores elétricos, os compostos isolantes mais utilizados são o 

cloreto de polovinila (PVC), etileno-propileno (EPR) e o polietileno reticulado (XLPE), que 

diferenciam-se quanto à forma de construção, resistência à temperatura e agentes externos. 

O cloreto de polivinila (PVC) é composto de uma mistura de cloreto de polivinila puro 

(resina sintética) com plastificante, cargas e estabilizantes. A sua resistência à água e agentes 

químicos é relativamente alta, possuindo boa característica de não-propagação de chama, 

gerando, no entanto, uma grande quantidade de gases tóxicos e corrosivos, além de fumaça, 

quando submetido ao fogo. Quando submetido a uma elevação de temperatura, mantêm o 

estado sólido até 120ºC, tornando-se pastoso e finalmente líquido se a temperatura sofrer 

acréscimos sucessivos. Sua rigidez dielétrica é relativamente elevada, porém apresenta perdas 

dielétricas também elevadas, principalmente em tensões superiores a 10 kV. Com isso, o 

emprego de cabos isolados com PVC fica limitado, no máximo, à tensão de 6 kV.  

A borracha etileno-propileno (EPR) e o polietileno reticulado (XLPE), por se tratarem 

de uma mistura reticulada quimicamente, possuem excelente resistência ao envelhecimento 

térmico.  Ao serem submetidos a temperaturas elevadas, acima do seu limite, se carbonizam 

sem passarem pelo estado líquido. A isolação EPR possui boa resistência à água e aos agentes 

químicos. Apresenta também uma flexibilidade maior do que o XLPE e rigidez dielétrica 

elevada, com baixas perdas dielétricas, o que possibilita seu emprego em alta tensão, 

usualmente até 138 kV (Cotrim, 2009). 

Os diferentes tipos de isolação possuem comportamentos diferentes a certos regimes 

de temperatura, que são listados a seguir: 

Temperatura em regime permanente: é a maior temperatura que a isolação pode 

atingir continuamente em serviço normal. É a principal característica para a determinação da 

capacidade de condução de corrente de um cabo; 
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Temperatura em regime de sobrecarga: é a temperatura máxima que o condutor 

pode atingir em regime de sobrecarga. A duração desse regime não deve ser superior a 100 

horas durante doze meses consecutivos, nem superar 500 horas durante a vida do cabo; 

Temperatura em regime de curto-circuito: é a temperatura máxima que a isolação 

pode atingir em regime de curto-circuito. A duração desse regime não deve superar cinco 

segundos durante a vida do cabo. A Tabela 3.5 apresenta as características térmicas destes 

isolantes. 

Tabela 3.5 – Temperaturas características de cabos isolados (Cotrim, 2009). 

Isolação Temperatura em 

regime (°C) 

Temperatura em 

sobrecarga (°c) 

Temperatura em 

curto-circuito (°C) 

PVC 70 100 160 

EPR/XLPE 90 130 250 

Como apresentado na Tabela 3.5, os condutores com estes revestimentos não são 

adequados para a aplicação proposta, desta forma foram pesquisados condutores com 

isolantes especiais. Como: a borracha de silicone reticulada (200ºC), borracha de silicone 

reticulada (300ºC), fibra de vidro impregnadas com verniz resistente ao calor.(200°C), 

polímero fluorado tipo PFA extrusado (260ºC), fita de Kapton (400°C), fita de Mica(500°C), 

Teflon (300°C). (PANELETRIC, XTRAHEAT, TECNOLATINA, MDPOLICABOS e 

ENERGIFLEX) 

Além do critério da temperatura também foi avaliada a classe de encordoamento e 

mínimo raio de curvatura admissível em função das condições de instalação e operação. 

A flexibilidade dos condutores é definida pelo encordoamento adotado, ou seja, pelo 

número e diâmetro dos fios e pelo passo de encordoamento. As normas brasileiras definem as 

classes de encordoamento (NBR 6880): Classe 1: Sólido; Classe 2 e 3: Semi Rígidos; Classe 

4 e 5: Flexíveis; Classe 6: Extra Flexíveis. 

O cabo especificado para interligação entre os dois estágios foi do fornecedor 

HELUFLON® FEP 6Y. O cabo possui dois condutores com seção transversal de 0,25mm² 

com isolamento em teflon FEP , Tensão nominal de 600V, resistência a radiações, condutor 
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de cobre prateado ( 200°C ), construção do condutor segundo DIN VDE 0295, classe 5 e IEC 

60228 classe 5. 

 
3.10 Gerador síncrono 
 

A característica principal de um gerador elétrico é transformara energia mecânica em 

elétrica. O principio básico de funcionamento está baseado no movimento relativo entre uma 

espira e um campo magnético. Os terminais da espira são conectado a dois anéis, que estão 

ligado ao circuito externo através de escovas. Este tipo de gerador é denominado de armadura 

giratória. (WEG®-DT-5, 2002) Considere inicialmente uma espira imersa em um campo 

magnético produzido por um ímã permanente, como apresentado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Esquema de funcionamento de um gerador elementar (armadura girante) 

(WEG®-DT-5, 2002) 

Admitamos que a bobina gira com velocidade uniforme no sentido horário dentro do 

campo magnético B uniforme. Se v é a velocidade linear do condutor em relação ao campo 

magnético, segundo a lei de indução (Faraday), o valor instantâneo da força eletromotriz 

(f.e.m.) induzida no condutor em movimento de rotação é determinada através da Equação 

(1). 

)(... θsenvlBe =      (1) 

Em que e é a força eletromotriz; B é o campo magnético; v é a velocidade linear e θ é 

o ângulo formado entre B e v. 
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Para N espiras temos, então: 

)(... θsenvlBe =      (2) 

A variação da f.e.m. no condutor, em função do tempo, é determinada pela lei da 

distribuição da indução magnética sob um pólo. Esta distribuição tem um caráter complexo e 

depende da forma da sapata polar. Com um desenho conveniente da sapata poderemos obter 

uma distribuição senoidal de induções. Neste caso, a f.e.m. induzida no condutor também 

varia com o tempo sob uma lei senoidal. 

A Figura 3.7 mostra somente um lado da bobina no campo magnético, em 12 posições 

diferentes, estando cada posição separada uma da outra de 30°. 

 

Figura 3.7 – Distribuição da indução magnética sob um pólo (WEG®-DT-5, 2002) 

 

A Figura 3.8 mostra as tensões correspondentes a cada uma das posições. 

 

Figura 3.8 – Tensão de saída correspondente a cada uma das posições (WEG®-DT-5, 

2002) 
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Já nos geradores de campo giratório, como apresentado na Figura 3.9, a tensão de 

armadura é retirada diretamente do enrolamento de armadura (neste caso o estator) sem passar 

pelas escovas. A potência de excitação destes geradores normalmente é inferior a 5% da 

potência nominal, por este motivo, o tipo de armadura fixa (ou campo girante) é mais 

utilizado. 

 

Figura 3.9 – Esquema de funcionamento de um gerador elementar (armadura fixa) 

(WEG®-DT-5, 2002) 

 

A cada giro das espiras teremos um ciclo completo da tensão gerada, para uma 

máquina de um par de pólos. Os enrolamentos podem ser construídos com um número maior 

de pares de pólos, que se distribuirão alternadamente (um norte e um sul). 

Neste caso, teremos um ciclo a cada par de pólos. Sendo n a rotação da máquina em 

rpm e f a freqüência em Hertz. 

 

3.11 Corrosão galvânica 
 

O contato físico entre materiais diferentes resulta no processo corrosivo conhecido 

como corrosão galvânica. A intensidade deste tipo de corrosão será proporcional à distância 

entre os valores dos materiais envolvidos na tabela de potenciais eletroquímicos, em outras 

palavras, na "nobreza" dos materiais. Neste tipo de corrosão a proporcionalidade entre as 

áreas anódica e catódica exerce influência. Tal proporção deverá ser menor possível com 

vistas a se obter a mínima corrosão na área anódica aliada a sua uniformidade. 
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A presença de íons metálicos no eletrólito é um fator importante nesta corrosão. No 

caso de os íons no eletrólito serem mais catódicos que os materias com os quais possam ter 

contato, haverá corrosão devido a reações de troca entre o metal e os cátions dissolvidos, com 

consequente oxidação do metal da estrutura em questão. 

Para especificação do prolongador como para as carcaças dos módulos do sensor 

foram levadas em consideração a possibilidade da corrosão galvânica. 

 

3.12 Conclusão do Capítulo III 
 

Neste Capítulo foram apresentadas as principais características das ferramentas que 

embasam este trabalho. 

Foram descritas as variáveis e conceitos utilizados para a execução do presente 

trabalho. E sendo apresentado de forma integra os principais detalhes relacionados aos tipos 

de materiais adotados. 

Também foi descrito de forma sucinta o princípio de funcionamento de um gerador, 

sendo este o princípio adotado para o desenvolvimento do sensor. 
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4 Projeto do sistema de detecção de contaminação 
 
4.1 Introdução do Capítulo IV 
 

Neste Capítulo será apresentado o princípio de funcionamento do sensor, o modelo 

matemático desenvolvido para o projeto dos transformadores e gerador utilizados, o projeto 

mecânico para adaptação do sensor, uma vez que os requisitos dimensionais são limitados. 

Também são apresentadas três alternativas para o condicionamento de sinal e apresentado o 

motivo para a escolha da alternativa mais adequada. 

E por fim é apresentado o estudo da confiabilidade do sensor projetado, utilizando um 

modelo de predição seguindo as orientações de uma norma militar americana. A análise de 

confiabilidade é muito importante para a validação do presente projeto, em virtude de que o 

sensor não poderá falhar antes do desgaste do selo protetor. Caso ocorra esta situação o sensor 

perderia sua funcionalidade, podendo gerar indicações falsas com conseqüentes prejuízos, 

uma vez que quando ocorrer o alarme de contaminação será planejada uma intervenção. 

 
4.2 Descrição sobre o funcionamento do sensor 
  

O módulo sensor será introduzido entre o motor e o módulo protetor e consiste, 

basicamente, de um circuito elétrico detector de contaminação do óleo através da 

condutividade eletrolítica entre um par de eletrodos e um circuito transmissor de sinal. 

O sistema para monitoração, detecção e transmissão é formado por um conjunto 

eletromecânico composto de: um gerador síncrono a ímãs permanentes de dois pólos, um 

transformador responsável pela alteração do referencial dinâmico para um referencial 

estacionário e um transformador responsável pelo condicionamento de sinal e proteção do 

módulo eletrônico do sensor de fundo. 

Várias alternativas foram avaliadas, sendo a escolhida definida através de critérios 

técnicos de projeto, tais como: simplicidade de execução e estrutura não invasiva, isto é, sem 

a necessidade de abertura do sensor de fundo para ter acesso ao módulo eletrônico e 

permanência da garantia do fabricante do sensor de fundo, pois na presente alternativa foi 

projetado um transformador externo, e não havendo necessidade da sua abertura para 

instalação de um módulo eletrônico interno. 

 



Capítulo IV – Projeto do sistema de detecção de contaminação 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  53 

A Figura 4.1 apresenta o esquema elétrico do sistema monitoração, detecção e 

transmissão. O segundo transformador responsável pelo condicionamento de sinal não foi 

representado no esquema da Figura 4.1, em virtude de que sua instalação será dentro do 

módulo transmissor de sinais. 

 

Figura 4.1 – Esquema elétrico do sensor 

O gerador síncrono é composto por um par de ímãs de terras raras que são fixados no 

estator e uma bobina móvel fixa no rotor, conforme apresentado na Figura 4.2. O 

transformador possui duas bobinas com o mesmo número de voltas, sendo a bobina do 

enrolamento primário girante e a bobina do enrolamento secundário fixa. 

 

Figura 4.2 – Estator do gerador síncrono 
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Na parte fixa do gerador, denominada de estator, estão presentes os ímãs que são 

responsáveis por produzir um campo magnético constante. Na parte móvel está presente a 

bobina, que pela variação do campo magnético causada nela, devido à rotação que a mesma 

encontra-se submetida, será responsável pela geração da tensão induzida em seus terminais, 

conforme apresentado na Figura 4.3. Em função da topologia adotada com os ímãs 

estacionários e devido a requisitos do presente projeto, houve a necessidade da transmissão 

desta tensão induzida para uma referência fixa, uma vez que o sensor de fundo responsável 

pela transmissão do sinal da variável de contaminação para a superfície encontra-se fixo. 

Assim, foi projetado um transformador que contemplasse esta funcionalidade. 

 

Figura 4.3 – Rotor do gerador síncrono (detalhe) 

O cabo de ligação entre a bobina induzida e a bobina receptora primária passa pelo 

orifício vazado do eixo, conforme apresentado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Detalhe de interligação entre o gerador e o primário do transformador 

Ao girar a bobina através do campo magnético gerado pelos ímãs permanentes é 

produzida uma força eletromotriz. Quando ocorrer a contaminação, o eletrólito fecha o 

circuito induzindo na bobina primária receptora um sinal alternado. Este passa para a bobina 
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secundária receptora e chega através de cabos ao circuito eletrônico do sensor de fundo 

existente, conforme apresentado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Detalhe de instalação do bobina secundária do transformador 

O princípio de detecção de contaminantes no óleo isolante consiste na observação da 

variação de amplitude do sinal de tensão gerado em função da variação da resistividade do 

meio em que se encontram os eletrodos. 

O enrolamento secundário do transformador isolador do segundo acoplamento 

magnético é interligado em paralelo com o primário do transformador, responsável pelo 

acoplamento resistivo e proteção do módulo eletrônico, sendo o seu secundário adicionado em 

série com o sensor de temperatura termoresistivo já existente, o que torna o sistema não 

invasivo. A informação medida é obtida, ou seja, o nível de tensão gerado é transmitido à 

superfície através de um sensor de fundo inerente ao sistema BCS. 

Na superfície, o módulo de superfície é configurado para gerar um alarme quando 

ocorrer uma saturação no sinal de temperatura. Apesar de utilizar o mesmo canal de 

temperatura não gerará alarmes falsos em virtude que só trabalhará quando contaminado e 

elevando o valor da temperatura medida para 346,3°C. Esta saturação corresponderá à 

contaminação do óleo isolante do motor, pois será utilizado o mesmo canal de temperatura 

para envio da informação de contaminação. 

 

4.3 Modelo matemático 
 

O modelo matemático para a obtenção dos resultados teóricos foi obtido a partir do 

princípio de indução magnética. 
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O sucesso na construção e no perfeito funcionamento de um transformador e indutor 

está intimamente ligado com um projeto adequado dos elementos magnéticos. 

O grande problema reside no fato de que transformadores e indutores operando em 

uma determinada freqüência inserem no circuito de potência uma série de elementos parasitas 

(não-idealidades), tais como: indutância magnetizante, indutância de dispersão capacitâncias 

entre enrolamentos, capacitâncias entre espiras, etc. 

O projeto dos transformadores e do indutor utilizados no desenvolvimento do sensor 

tem por objetivo trabalhar com os níveis de potência solicitados. O desenvolvimento do 

projeto foi elaborado a partir dos dados exigidos de carga. Desta forma, o modelo de execução 

de projeto foi elaborado em uma seqüência inversa, isto é a partir dos dados de carga até o 

módulo gerador. No Apêndice A é apresentado o procedimento de cálculo desenvolvido para 

o projeto dos transformadores sendo adotados os requisitos sugeridos conforme (Barbi, 2001). 

Já para o indutor da bobina do gerador foi adotado procedimentos conforme (Carrara, 2006) e 

também apresentado no Apêndice A. 

A Figura 4.6 apresenta o circuito equivalente do transformador responsável pelo 

condicionamento de sinal para interligação com o módulo do sensor de fundo. 

 

Figura 4.6 – Circuito Equivalente do 2° transformador 

No primeiro transformador, o eixo do motor será utilizado como o núcleo magnético e 

em função da ausência de maiores informações sobre a liga de aço martensítico 440 A, que a 

liga do eixo, foi imprescindível a realização de ensaios de curto circuito e circuito aberto para 

levantamento dos parâmetros do transformador. O resultado deste ensaio comprovou a sua 

eficiência e seus parâmetros foram utilizados nas simulações. Os resultados do presente 

ensaio são apresentados também no Apêndice A. 
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A Figura 4.7 apresenta o circuito equivalente do transformador responsável pela 

alteração do referencial dinâmico para um referencial estacionário do sinal de contaminação. 

 

Figura 4.7 – Circuito Equivalente do 1° transformador 

Em materiais ferromagnéticos existe uma região de comportamento praticamente 

linear, ou seja, para aumentos da intensidade de campo magnético (H), o material sofre uma 

indução proporcional. No entanto, para intensidades de campo muito altas, o material satura, 

chegando ao limite de indução possível. A partir daí não ocorrem mais aumentos 

significativos na indução (B) para aumentos no campo magnético (H). 

A região de operação depende da aplicação desejada. Para um indutor, normalmente se 

evita trabalhar próximo da região de saturação, pois nesse caso, em termos de circuitos 

elétricos, o efeito é a queda da indutância (L) e a conseqüente alteração no funcionamento do 

circuito. É importante observar que a temperatura afeta muito a permeabilidade magnética do 

material, daí a importância da realização de um ensaio com temperatura de operação. Para o 

conjunto dos transformadores foi elaborado um teste com aplicação de uma temperatura de 

123°C, os resultados também são apresentados no Apêndice A. 

A Figura 4.8 apresenta a topologia da simulação desenvolvida no MATLAB® – 

Simulink para comprovação dos níveis de potência e amplitudes de sinais projetados. Na 

Figura 4.8 também é apresentada a interligação dos dois transformadores. Para a simulação da 

fonte de alimentação é inserida uma perturbação para simular a forma de onda gerada pelo 

gerador síncrono. Para simular o estado de condução ou não dos eletrodos foi inserida uma 

chave. 
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Figura 4.8 – Modelo da topologia do sensor desenvolvido no software MATLAB®-

Simulink 
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A Figura 4.9 apresenta a forma de onda de entrada no primeiro transformador. Esta 

forma de onda será fornecida através do gerador síncrono. 

 

Figura 4.9 – Forma de onda de entrada do 1° transformador 

A Figura 4.10 apresenta a forma de onda de saída do primeiro transformador, fica 

evidente a relação de transformação igual a 3. Esta forma de onda será fornecida para o 

primário do segundo transformador. Nesta simulação as perturbações foram inseridas de 

forma aleatória, por isso são observadas diferenças em suas formas de onda, além da 

comutação da chave no instante de 0,025s, o que não ocorreu no resultado apresentado na 

Figura 4.9. 

 

Figura 4.10 – Forma de onda de saída do 1° transformador/entrada do 2° transformador 

Na Figura 4.11 é apresentada a forma de onda da tensão na saída e na entrada do 

segundo transformador em função da condição de passagem de corrente entre os eletrodos. 
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Somente haverá tensão na saída mediante a passagem de corrente nos eletrodos, a curva 

constante até aproximadamente 0,025s no referencial nulo de tensão indica não passagem de 

corrente nos eletrodos, ou seja, a chave está aberta. Para modelar os eletrodos foi utilizado 

uma chave Break do Simulink®, que é controlada a partir de uma entrada de pulsos nela 

mesma. Nela é observada uma queda de tensão de 0,3V entre a entrada e saída, o que 

representa um sinal coerente com o projetado para este transformador. 

 

Figura 4.11 – Forma de onda de entrada e saída do 2° transformador 

O sinal de tensão de entrada está ilustrado na cor vermelha e o sinal de saída na cor 

azul. 

Conforme projeto do transformador, o nível de tensão entregue ao enrolamento 

primário do primeiro transformador será da ordem de 42Vpp. Logo este nível de tensão 

induzida servirá como premissa de projeto para o gerador. Outro pré-requisito importante é o 

espaço limitado para a instalação do conjunto indutor ímã. 

A escolha do ímã foi baseada levando em consideração a temperatura de operação e o 

máximo desempenho do mesmo para permitir uma indução eletromagnética dentro dos limites 

do projeto. De acordo com a Tabela 3.2, temos para o ímã de Samário-cobalto uma densidade 

máxima de energia de 150kJ/m³ e com temperaturas de operação da ordem de 200°C. 

Para o projeto do indutor, de acordo com as recomendações feitas por (Carrara, 2006), 

os valores calculados pelo procedimento estão listados na Tabela 4.1. 
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E assim, também como o projeto dos transformadores, o projeto do gerador está 

apresentado no Apêndice A. 

 

Tabela 4.1 – Resumo das principais características da solenóide do gerador 

  Parâmetro Variável Valor 

Núcleo Diâmetro D 6.4mm 

Comprimento L 20 mm 

Permeabilid. Aparente µap 30 

Fio Diâmetro do fio nu dfio 0.203mm 

Diâmetro do fio diso 0.267mm 

Comprimento lfio 132.5m 

Solenóide Fluxo magnético Ф 11x10
-6
wb 

Diâmetro médio dSol 11,2 mm 

Comprimento lSol 20mm 

Número de camadas NCam 50 

Número de espiras Nesp 3787 

Campo gerado H 29917 
Ae/m 

Densid. Fluxo 
magnético 

B 1,15 T 

Bobina Tensão de operação U 11,7Vrms 

Resistência R 70Ω 

Corrente de operação I 0.158 A 

Potência dissipada pdis 1,8 W 

 
4.4 Projeto mecânico para adaptação do sensor 
 

Com posse de um motor de um sistema BCS, fabricado pela Baker Hughes®, trifásico, 

1210V, com potência de 116HP e de um selo protetor com um estágio, também da Baker 

Hughes, foi realizado um minucioso levantamento dimensional de todos os componentes. 

Constatou-se que seria necessário introduzir um pequeno módulo a fim de acomodar o sensor 

magnético na atual estrutura do conjunto BCS. Este módulo foi projetado com o espaço 

mínimo suficiente para acomodação do sensor magnético e demais estruturas mecânicas 

necessárias. Toda a parte de acoplamento mecânico obedece aos mesmos princípios das peças 

das suas extremidades, não sendo necessário a confecção de nenhum outro equipamento fora 

dos padrões utilizados para a adequação deste módulo. A Figura 4.12 ilustra a localização 

deste novo módulo. O módulo foi fabricado no Laboratório de Energia da UFRN pela Equipe 

do projeto BCsensor. 
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Figura 4.12 – Vista do conjunto com a presença do módulo sensor adaptado 

 

A localização tanto do gerador como dos transformadores deste sistema é de 

fundamental importância para a presente invenção, uma vez que será adicionado um módulo 

mecânico com procedimentos de montagem e instalação atrelados. O gerador possui um 

espaço próprio e novo, situado entre o motor e o selo protetor, já o primeiro transformador 

está posicionado no espaço abaixo do motor e em cima do módulo do sensor de fundo. O 

segundo transformador será instalado dentro do módulo sensor de fundo. O gerador e o 

transformador isolador estão separados pelo conjunto do motor BCS e a interligação entre eles 

é realizada por um par de fios blindados do tipo com guia de proteção mecânica incorporada 

que passa pelo orifício vazado do eixo do motor. 

A Figura 4.13 apresenta alguns elementos de sub-superfície essenciais do método de 

elevação artificial BCS. O selo representa o atual e único meio de proteção de uma eventual 

contaminação do óleo isolante do motor. O flange do motor é uma peça que se destina a fazer 

a ligação de montagem e desmontagem do selo e do motor de maneira rápida e eficiente. O 

sensor de fundo é instalado após o motor, ou seja, no fundo do poço, quando se deseja medir 

ou registrar valores de pressão e temperatura. O sensor emite sinais para a superfície 

utilizando o mesmo cabo que alimenta o motor. 
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Figura 4.13 – Vista frontal esquemática dos principais componentes situados no fundo do 

poço do BCS. 

 

A Figura 4.14 ilustra um comparativo de disposição dos elementos de sub-superfície 

do método de elevação artificial BCS. À direita encontra-se o conjunto original BCS 

semelhante à Figura 4.13. À esquerda é apresentada uma modificação do conjunto original 

através da inserção de um módulo sensor entre o selo e o motor, ilustrado na cor verde. A 

introdução de um novo elemento a um conjunto eletromecânico pode acarretar significativas 

alterações em seus procedimentos de instalação, operacionais e de manutenção como, por 

exemplo, procedimento de instalação e desinstalação, procedimento de transporte, 

procedimento de manutenção, entre outros. Assim, visando garantir mínimas alterações na 

conexão deste módulo ao conjunto original, um flange adaptado foi desenvolvido com uma 

face semelhante ao flange original do motor permitindo a conexão do módulo ao selo de 
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maneira similar ao conjunto original. A outra face do flange adaptado possui rosca para 

encaixe no módulo do sensor. O material da carcaça utilizado na confecção destes novos 

elementos, módulo sensor e flange adaptado, é uma liga de aço similar à utilizada no protetor. 

 

Figura 4.14 – Vista esquemática de topo identificando a disposição da presente invenção 

no BCS. 

 

A Figura 4.15 apresenta o módulo sensor. O eixo do conjunto BCS estende-se desde a 

bomba centrífuga até o fundo do poço, percorrendo muitos elementos de sub-superfície deste 

método de elevação artificial. O eixo gira a uma velocidade constante de aproximadamente 

3.500 rotações por minuto. Assim, um elemento pode permanecer estacionário ou em rotação 

de acordo com sua interligação com o eixo. O módulo sensor foi projetado para não interferir 

em nenhum comportamento e/ou característica do modelo original, portanto, uma série de 

elementos mecânicos foi inserida no módulo sensor a fim de minimizar qualquer esforço ou 

tensão que possa ser originado. Um mancal de bronze e um mancal de deslizamento 

representam exemplos de peças com tal objetivo. 

O estator representa a parte que se mantém fixa à carcaça. Uma peça adaptada, 

apoiada na carcaça e encaixada na mesma através de dois pinos, comporta o estator por meio 

de uma porca e impede o movimento rotacional com o eixo. A porca é responsável por 

pressionar o estator na peça adaptada resultando numa posição estacionária do estator. O rotor 
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representa a parte móvel do conjunto que gira em torno do eixo produzindo movimentos de 

rotação. O rotor é fixado ao eixo por meio de chavetas e anéis de travamento. O material 

utilizado para fabricar o rotor e o estator foi o teflon em razão das propriedades de boa 

resistência térmica, baixo coeficiente de atrito, boa usinabilidade e alta resistência à condução 

elétrica. 

 

Figura 4.15 – Vista longitudinal realizado no centro do módulo sensor de contaminação. 

 
A Figura 4.16 apresenta os elementos fundamentais que compõem o estator e o rotor 

do módulo sensor, através de uma vista em corte. No estator existem dois ímãs permanentes 

fixos dispostos a 180º. No rotor existem a bobina e os eletrodos. Os ímãs permanentes e a 

bobina, utilizados na presente invenção são, respectivamente, dois ímãs radialmente 

simétricos e uma bobina com núcleo de ferrite. O par de eletrodos com ponteiras de carboneto 

de tungstênio está fixo perpendicularmente ao rotor com as ponteiras dispostas na direção 

axial e separadas entre si por uma pequena distância com o propósito de detectar qualquer 

variação de condutividade do fluido. 
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Figura 4.16 – Vista do módulo sensor de contaminação enfatizando os componentes do 

estator e rotor. 

Na Figura 4.16, também é possível observar todos os elementos existentes na recepção 

do sinal. O transformador situa-se na parte inferior do módulo motor, acima do módulo de 

sensor de fundo que é um componente original do método BCS. Originalmente, existe um 

espaço entre o fim do eixo do motor e o flange do motor. Assim, um prolongador de eixo do 

motor foi desenvolvido com o intuito de permitir a fixação de um rotor e possibilitar uma 

rotação similar ao do eixo. Este prolongador está fixado ao eixo do motor através de quatro 

parafusos a noventa graus. O estator está localizado próximo ao rotor devido à presença de 

um espaçador. Este espaçador foi desenvolvido para proporcionar ao estator uma distância 

correta em relação ao rotor, ele possui três furos para passagem de cabos originais do método 

BCS. O estator mantém-se estacionário em virtude do prensamento entre a carcaça do sensor 

de fundo e o espaçador. O rotor e o estator deste segundo par de acoplamentos também são 

desenvolvidos a base de teflon. 
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4.5 Predição de confiabilidade segundo a Norma US-MIL-HDBK-217 F 
 

No caso de sistemas eletrônicos existe uma norma militar propondo um método de 

predição da confiabilidade de um sistema, baseado na avaliação da confiabilidade de seus 

componentes, definida em termos de uma base de dados de freqüência de ocorrência de 

falhas, qual é baseada em observações de equipamentos em operação. Trata-se da Norma US-

MIL-HDBK-217 F de 1991 – Reliability Prediction for Electronic Systems. Esta norma 

propõe um método de predição da confiabilidade de componentes eletrônicos sem 

necessidade do uso de análises experimentais, baseando-se na definição dos componentes e no 

fluxo de informação entre os mesmos durante a operação do sistema. 

Neste método a confiabilidade é determinada pela associação de uma taxa de falha 

básica a um tipo específico de componente, sendo esta modificada através da aplicação de 

coeficientes que levam em conta fatores como qualidade do componente, grau de 

complexidade, fatores ambientais e nível de esforço aplicado, entre outros. 

A partir da estimativa de taxa de falha, a norma recomenda a definição da confiabilidade 

do componente com o emprego de uma distribuição exponencial, usualmente empregada para 

a representação da probabilidade de falha de componentes eletrônicos. 

O procedimento apresentado por esta norma baseia-se em dados coletados durante a 

operação de componentes eletrônicos não utilizando ensaios para determinar a sua 

confiabilidade. 

Um grande banco de dados de confiabilidade de equipamentos e componentes 

eletrônicos desenvolvido pelo USAF Rome Air Development Center e publicado como US-

MIL-HDBK-217 F de 1991 é utilizado para se obter modelos de taxa de falhas de diferentes 

tipos de componentes. Destaca-se que este banco de dados é construído com dados de falhas 

reais de equipamentos em operação normal e são levados em conta fatores ambientais como 

temperatura e grau de vibração, bem como fatores ligados ao carregamento do componente ou 

sistema, tais como tensões e correntes elétricas, entre outros fatores para estimar a taxa de 

falha de um componente em uma condição operacional específica. Em função da 

possibilidade de trabalhar com as variações nas características ambientais, o presente método 

permite simular as condições operacionais do sensor dentro do poço. 

A expressão geral para a estimação da taxa de falha de um componente eletrônico 

passivo proposta pela US-MIL-HDBK-217 F de 1991 é expressa de acordo com a Equação 

(3). 
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∏= ibp πλλ .      (3) 

 

Em que: 

λb: Taxa de falha básica 

λp: Taxa de falha do componente 

πi: Fatores funcionais adimensionais que expressam a complexidade tecnológica. 

 

Segundo (Yang, 1992), os fatores para o cálculo da taxa de falha são obtidos através de 

bancos de dados alimentados por dados de falha de equipamentos operando em campo. De 

acordo com (O`Connor, 2002), equipamentos nominalmente idênticos podem ter taxas de 

falhas muito diferentes, por várias razões, como por exemplo, diferenças nos padrões de 

fabricação e métodos de uso. Equipamentos similares, isto é, construídos com especificações 

e componentes similares, podem ter confiabilidades muito diferentes devido a falhas na 

fabricação e no projeto, não levados em conta no modelo de predição da taxa de falha. O 

modelo de predição da taxa de falha é baseado em um nível de solicitação média constante. O 

modelo também é baseado na hipótese de que todos os equipamentos são propensos à falha e 

também leva em conta a qualidade do dispositivo. A Norma US-MIL-HDBK-217 de 1991 

fornece uma série de dados para serem empregados na comparação de diferentes alternativas 

de projeto de sistemas eletrônicos, os quais devem ser validados através de ensaios de 

protótipos.  

O método de análise de solicitação para a predição da taxa de falha proposto pela Norma 

US-MIL-HDBK-217 de 1991 é muito usado como um procedimento de revisão do projeto 

para percebermos esforços e outros fatores, embora mais para uma análise de comparação ou 

sensibilidade do que como uma medição explicita da taxa de falha. A taxa de falha real 

dependerá de muitos fatores, como para possíveis surtos de tensão, qualidade do processo de 

fabricação, métodos de ensaios usados, em adição aos fatores considerados na análise de 

solicitação. Segundo (O`Connor, 2002), os valores de confiabilidade obtidos a partir da 

referida norma não são os máximos valores possíveis. Muitos sistemas são produzidos com 

confiabilidade maior que as indicadas pela norma em questão. 

A seguir é apresentada uma breve descrição dos principais fatores adimensionais 

abordados pela norma em questão. 
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Fator de qualidade, πQ 

 

A qualidade dos componentes usados em um sistema eletrônico tem uma grande 

influência na confiabilidade. O objetivo do controle de qualidade de um componente é 

eliminar aqueles componentes que não estão operando corretamente logo no início da vida 

operacional e aqueles que possuem defeitos que possam levar a falha mais tarde, durante sua 

utilização. Na Norma US-MIL-HDBK-217 de 1991 o fator de qualidade, πQ, é usado para 

levar em conta o efeito da qualidade na taxa de falha. 

Os principais determinantes de qualidade para a confiabilidade de um componente são o 

tipo e as variáveis do teste aplicado ao componente e o controle do processo de produção. A 

presente norma atribui valores apropriados de πQ para estes fatores. 

 
Fator do ambiente sobre o sistema, πE 

 

Segundo O`Connor (2002), experiências mostram que sistemas eletrônicos têm taxas de 

falhas que dependem do ambiente de uso do equipamento. Por exemplo, um conjunto de rádio 

de um avião de combate normalmente falha mais frequentemente que um conjunto similar 

instalado em uma base fixa. Isto é devido aos altos esforços (vibrações, temperturas, choques 

mecânicos, e outros tipos de vibrações ambientais) experimentos na operação de um avião. A 

US-MIL-HDBK-217 F (1991) leva em conta estes níveis de solicitações sobre o sistema 

aplicando um fator ambiental, πE. 

 
Fator de aplicação, πA 

 
Alguns componentes podem falhar mais rapidamente dependendo da magnitude das 

solicitações elétricas e do perfil de aplicação das mesmas. Desta forma, a US-MIL-HDBK-

217 F (1991) leva em conta estas magnitudes e perfis de solicitações aplicados sobre o 

sistema aplicando um fator de aplicação, πA. Este fator é aplicado principalmente para diodos 

e transistores. 

 

Fator de construção, πC 

 
A US-MIL-HDBK-217 F (1991) também leva em conta ao tipo de construção de alguns 

dispositivos. Este fator é utilizado para os indutores, magnetrons, fontes de onda pulsante e 

contínua e diodos. 
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Fator de tamanho, πS 

 
A US-MIL-HDBK-217 F (1991) também leva em conta ao tipo de tamanho de alguns 

dispositivos comerciais. Este fator é utilizado para os sincronizadores rotativos e resolvers. 

 

Fator de número de escovas, πN 

 
A US-MIL-HDBK-217 F (1991) também leva em conta o número de escovas de alguns 

dispositivos comerciais. Este fator é utilizado para os sincronizadores rotativos e resolvers. 

 
4.5.1 Modelo de predição da taxa de falha para conexões elétricas 
 
O modelo de predição da taxa de falha proposto pela Norma US-MIL-HDBK-217 F 

(1991) para conexões elétricas é apresentado na Equação 4. 

EQbp ππλλ ..=      (4) 

 
Sendo λb a taxa de falha básica para esse tipo de item. Para soldas com eletrodos de 

ligas de estanho (Sn) e chumbo (Pb) do tipo (Liga 60% Sn + 40% Pb) com ponto de fusão 

igual a 310°C e com proteção isolante a taxa de falha básica é igual a 0,0026 falhas/106horas, 

conforme Tabela 01 do Anexo II. 

Considerando a solda executada de forma manual em laboratório, foi adotado um valor 

para o nível de qualidade padrão igual a 2,0, conforme Tabela 02 do Anexo II. 

Para quantificar os efeitos externos, foi considerado que o sensor será instalado 

submerso em água salgada, com equivalência de instalação análoga a um radar náutico. Sendo 

o seu , πE. = 11, conforme Tabela 03 do Anexo II. 

Depois de determinar as variáveis envolvidas para este item foi calculada a sua taxa de 

falhas de acordo com a Equação (4), logo λp = 0,0572 falhas / 106horas. 

 

4.5.2 Modelo de predição da taxa de falha para indutores 
 
O modelo de predição da taxa de falha proposto pela Norma US-MIL-HDBK-217 F 

(1991) para indutores é apresentado na Equação 5. 

EQCbp πππλλ ...=      (5) 

 
Sendo λb a taxa de falha básica para esse tipo do componente. Para determinação da 

taxa básica de falha de indutores é preciso determinar a temperatura de ponto quente de 

acordo com a Equação (6). 
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)(1,1 TTT AHS ∆+=     (6) 

Onde: 

THS é a temperatura de ponto quente 

TA é a temperatura de operação do dispositivo 

∆T é a variação de temperatura de operação do dispositivo 

 

Que de acordo com as condições operacionais do sensor foi adotado os seguintes 

valores: TA = 80°C, ∆T=15°C. Logo têm-se THS = 96,5°C. 

Com THS encontrado e adotando uma temperatura máxima de operação igual a 155°C, 

encontra-se o valor da taxa básica de falha na Equação (7). 

10

400

273
exp002,0 







 +
= HS

b

T
λ     (7) 

Com THS definido é calculado o a taxa básica de falha e λb=0,0031 falhas/10
6horas. 

Considerando um fator de construção (πC) como sendo um pior caso igual a 2, pois esta 

relacionada a um desenvolvimento de um protótipo. Assim também considerando os valores 

mais críticos para o fator de qualidade (πQ) igual a 7,5, conforme Tabela 04 do Anexo II. 

Para quantificar os efeitos externos, foi considerado que o sensor será instalado 

submerso em água salgada, com equivalência de instalação análoga a um radar náutico. Sendo 

o seu, πE. = 16, conforme Tabela 05 do Anexo II. 

Depois de determinar as variáveis envolvidas para o indutor, foi calculada a sua taxa de 

falhas de acordo com a Equação (5), logo λp = 0,744 falhas / 106horas.  

 
4.5.3 Modelo de predição da taxa de falha para transformadores 
 
O modelo de predição da taxa de falha proposto pela Norma US-MIL-HDBK-217 F 

(1991) para transformadores é apresentado na Equação (8). 

EQbp ππλλ ..=      (8) 

Sendo λb a taxa de falha básica para esse tipo do componente. Para determinação da 

taxa básica de falha para transformadores de áudio com frequências de até dezenas de kHz de  

é preciso determinar a temperatura de ponto quente de acordo com a Equação (6). 

Que de acordo com as condições operacionais do sensor foi adotado os seguintes 

valores: TA = 80°C, ∆T=15°C. Logo têm-se THS = 96,5. 
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Com THS encontrado e adotando uma temperatura máxima de operação igual a 155°C, 

encontra-se o valor da taxa básica de falha na Equação (7).  

Com THS definido é calculado o a taxa básica de falha e λb=0,0031 falhas/10
6horas. 

Para o nível de qualidade é apresentado de forma direta para transformadores de áudio, 

logo, o nível de qualidade (πQ) igual a 7,5, conforme Tabela 04 do Anexo II.. 

Para quantificar os efeitos externos, foi considerado que o sensor será instalado 

submerso em água salgada, com equivalência de instalação análoga a um radar náutico. Sendo 

o seu, πE. = 16, conforme Tabela 05 do Anexo II. 

Depois de determinar as variáveis envolvidas para o indutor, foi calculada a sua taxa de 

falhas de acordo com a Equação (8), logo λp = 0,372 falhas / 106horas. 

 
4.5.4 Modelo de predição da taxa de falha de dispositivos girantes 
 
O modelo de predição da taxa de falha proposto pela norma US-MIL-HDBK-217 F 

(1991) para dispositivos girantes, como sincronizadores rotativos e resolvers é apresentado na 

Equação 9. Foi adotado este modelo de predição como um aproximação do gerador síncrono 

do sensor, uma vez que não tinha o modelo especifico para geradores. 

ENSbp πππλλ ...=      (9) 

Sendo λb a taxa de falha básica para esse tipo do componente. Para determinação da 

taxa básica de falha para este dispositivo é preciso determinar a temperatura do invólucro de 

acordo com a Equação (10). 

AF TCT +°= 40      (10) 

Onde: 

TF é a temperatura do invólucro (°C) 

TA é a temperatura de operação do dispositivo 

Que de acordo com as condições operacionais do sensor foi adotado os seguintes 

valores: TA = 80°C, Logo têm-se TF = 120°C. 

A taxa de falha básica (λb) é determinada através da Equação (11). 

5,8

334

273
exp00535,0 







 +
= F

b

T
λ    (11) 

Com TF definido é calculado o a taxa básica de falha e λb=0,29 falhas/10
6horas. 

Para o fator do tamanho, foi adotado um fator intermediário de sincronizadiores, (πS) 

igual a 1,5, conforme Tabela 06 do Anexo II. 
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Como o gerador possui dois terminais foi determinado fator do número de escovas (πN) 

igual a 1,4, conforme Tabela 07 do Anexo II. 

Para quantificar os efeitos externos, foi considerado que o sensor será instalado 

submerso em água salgada, com equivalência de instalação análoga a um radar náutico. Sendo 

o seu fator do ambiente sobre o sistema, πE = 18, conforme Tabela 08 do Anexo II. 

Depois de determinar as variáveis envolvidas para o indutor, foi calculada a sua taxa de 

falhas de acordo com a Equação (9), logo λp = 10,962 falhas/106horas. 

 
4.5.5 Taxa de falha e tempo médio de falha do sensor projetado 
 
Nesse item descreve-se a aplicação da Norma US-MIL-HDBK -217 F (1991) para 

estimação da confiabilidade do sensor projetado. São aplicadas as metodologias de estimativa 

da confiabilidade descritas neste Capítulo para todo o sistema, isto é, todos os componentes 

do sistema foram levados em consideração na presente avaliação. 

Os resultados são apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Taxas de falhas dos componentes utilizados no sensor projetado 

Dispositivo Quantidades Taxa de falha 

unitária de cada 

dispositivo 

(falhas/106horas) 

Taxa de falha de 

total de cada 

dispositivo 

(falhas/106horas) 

MTTF 

(horas) 

Conexões 

elétricas 

6 0,0572 0,3432 2913752 

Indutores 2 0,744 1,488 672043 

Transformador 1 0,372 0,372 2688172 

Gerador / 

Sincronizador 

1 10,962 10,962 91224 

TOTAL  12,135 13,1652 75957 

 

Para a obtenção de cada uma das taxas de falha citadas na Tabela 5.1 foi admitido que as 

falhas do sistema são organizadas em série, ou seja, a falha de qualquer componente que 

compõe o sistema causa a falha de todo o sistema, no caso o sensor projetado. Os cálculos da 

confiabilidade apresentados foram executados considerando a temperatura de operação em 

80°C. Outro fator importante avaliado pela norma é o nível de vibração que o equipamento 

esta sujeito. Para o sensor, este nível de vibração é categorizado como sendo uma instalação 
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submarina, semelhante a instalação de sonares náuticos, ou seja, sujeita a vibrações durante 

sua operação. 

A norma adotada não leva em consideração a avaliação da taxa de falha em função da 

umidade à qual o equipamento está submetido. 

Desta forma, como são assumidas distribuições exponenciais, a taxa de falha do sensor 

será dada pela soma das taxas de falha de cada um dos circuitos. Assim, a taxa de falha 

resultante do circuito estudado é dada pela soma das taxas de falhas de cada um dos 

componentes estudados separadamente. Portanto, a taxa de falha de todos os componentes 

utilizados no sensor é λsensor = 13,1652 falhas/106 horas. Com isso, pode-se calcular um 

tempo médio até a falha, que no caso da distribuição exponencial pode ser obtido através do 

inverso da taxa de falhas (Felix, 2006). Assim, obtém-se um tempo médio até a falha (MTTF) 

de aproximadamente 76.000 horas (8,6 anos). 

Deve-se, portanto, reconhecer que embora o tempo médio até a falha seja citado como 

um indicativo do tempo operacional de um componente ou sistema eletrônico, não pode ser 

esperado que as maiorias dos componentes produzidos operem sem falhas por um período de 

tempo igual ao MTTF. 

 

4.6 Conclusão do Capítulo IV 

Neste Capítulo foram apresentados os principais detalhes para o desenvolvimento e 

concepção do projeto. 

Foi identificado que são vários requisitos a serem levados em consideração e que para 

o desenvolvimento do projeto estes requisitos terão que ser conhecidos desde o ponto de 

inicial de seu desenvolvimento. 

Todo o projeto do sensor requer vários detalhes a respeito de topologia e materiais 

adotados, sendo que considero duas grandes idéias em destaque. A primeira esta relacionada 

com a forma de ligação entre as bobinas dos dois estágios, pois o cabo de interligação passa 

pelo orifício vazado do eixo, pois caso não sendo possível esta interligação o projeto se 

tornaria inviável tecnicamente. E a segunda foi a forma utilizada para o condicionamento de 

sinal, pois será utilizado o próprio sensor de fundo para transmissão do sinal de detecção de 

contaminação para a superfície. Como o sistema não será invasivo, a garantia do fabricante 

permanecerá em vigor. 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 4.2 ficou evidente que a maior taxa de 

falhas corresponde a do gerador, o que já era esperado, em virtude de sua complexidade de 

projeto. 

Embora o MTTF do sensor encontrado seja um valor estimado, o mesmo apresentou um 

resultado satisfatório, até porque as intervenções atualmente feitas nos sistemas BCS são 

executadas em um prazo médio de dois anos. 

Para uma avaliação mais completa seria interessante a operação do mesmo em campo 

para avaliar outras variáveis que não foram levadas em consideração, tais como as variáveis 

extrínsecas, como: descargas elétricas, manipulação indevida, sobrecarga (mecânica, térmica 

ou química) e de sua instalação. 



Capítulo V – Resultados 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo V 
Resultados 

 
 

 
 



Capítulo V – Resultados 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  77 

5 Resultados 
 
5.1 Introdução do Capítulo V 
 

Para realizar uma análise de simulações dos efeitos eletromagnéticos do conjunto de 

sensoriamento anteriormente descrito é preciso escolher um software computacional baseado 

em modelos matemáticos capaz de solucionar e simular problemas de origem 

eletromagnética. 

Existem hoje atualmente diversas empresas que trabalham na área de fornecimento de 

softwares computacionais capazes de resolver e simular problemas complexos na engenharia 

através do computador. Dentre elas podemos citar: ANSYS®, CEMEF®, ANSOFT® e CST®. 

O software utilizado para realização de alguns ensaios de simulação foi o ANSOFT® 

MAXWELL 3D® devido a sua capacidade e facilidade de analisar problemas de origem 

eletromagnética dinâmica. 

São apresentados neste Capítulo diversos resultados com alteração das variáveis de 

entrada tais como: tipo de núcleo da bobina, espaçamento dos eletrodos, velocidade de 

rotação do eixo, tipo de ímãs e quantidade de ímãs com objetivo de verificar a contribuição de 

cada uma dessas variáveis. 

Também no Capítulo V são apresentados os resultados dos ensaios práticos adotados 

no laboratório (UFRN) e em campo (oficina do BCS, Petrobras®). Foi analisada em 

laboratório a melhor posição das bobinas, com intuito de aproveitar a concentração do 

máximo número de linhas de campo possível, fornecendo um nível de tensão induzida maior. 

Nos ensaios práticos executados em campo foram analisadas as variações de temperatura no 

sistema com a adição do sensor projetado no canal de temperatura do sensor e fundo da 

Centrilift, verificadas as formas de onda de saída com os eletrodos curtos circuitados, 

verificação dos sinais de saída através da contaminação para o motor instalado na horizontal e 

vertical, verificação de interferências mecânicas, principalmente em relação aos mancais. 
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5.2 Resultados de Simulação 

As simulações foram realizadas utilizando o software MAXWELL da ANSOFT com o 

objetivo de validar e verificar as condições limites para o projeto. Este software é responsável 

por simular (resolver) problemas de origem eletromagnética através da técnica de análise de 

elementos finitos (FEA – Finite Element Analysis). O software permite solucionar problemas 

envolvendo: campos elétricos 3D, Campos Magnéticos Lineares e Não Lineares gerados por 

ímãs permanentes ou externos, condutores e enrolamentos excitados por fontes de tensão e 

correntes variáveis no tempo e a simulação de movimentos de rotação e translação de objetos. 

A Figura 5.1 apresenta o modelo mecânico do primeiro acoplamento magnético, cujos 

cubos verdes representam os ímãs permanentes e o cilindro laranja a bobina. 

 
 

Figura 5.1 – Modelo mecânico do primeiro acoplamento magnético 

 

A Figura 5.2 apresenta o modelo mecânico completo do sensor, com os seus dois 

acoplamentos, sendo o segundo acoplamento representado por suas duas bobinas, a primeira 

de cor laranja a bobina móvel e a segunda de cor amarela a bobina fixa. 
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Figura 5.2 – Modelo mecânico completo do sensor 

A Figura 5.3 apresenta a ilustração da simulação do primeiro estágio magnético, onde 

se observam os ímãs permanentes, a bobina e as linhas dos vetores de campo magnético. 

 

 
 

Figura 5.3 – Simulação com o software Maxwell com distribuição das linhas de campo 

magnético 

 

Foram realizadas diversas simulações a fim de gerar gráficos de tensão induzida com 

diversos parâmetros variáveis, como: núcleo da bobina, número de voltas da bobina, sua 

posição, tipo do ímã e velocidade de rotação. 
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5.2.1 Simulações com modificação do núcleo 
 

Foi observado na simulação que a tensão induzida produzida pelo módulo ímã e 

bobina é muito menor ao modificarmos o núcleo de ferrite para o núcleo de ar. O núcleo de ar 

não tem a propriedade de concentrar intensamente as linhas de campo no seu interior por ser 

um material paramagnético. Com a diminuição do fluxo magnético na bobina, e 

conseqüentemente pela lei de Faraday, obtém-se uma tensão induzida menor nos terminais da 

bobina. As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam os resultados com o núcleo de ar e núcleo de ferrite 

respectivamente. Para estas simulações foram adotadas 155 voltas para a bobina e com 

velocidade de 1800rpm, cuja sua resposta de saída Y1, representa sua tensão induzida. Os 

resultados obtidos na simulação com o núcleo de ar é cerca de três vezes menor em 

comparação com o resultado obtido com o núcleo de ferrite, pois para o núcleo de ar a tensão 

induzida foi de 160mV e com o núcleo de ferrite foi de 520mV, desta forma foi adotado o 

núcleo de ferrite para a bobina do gerador. Também são observados nos resultados para 

velocidades de 1800rpm uma forma de onda não periódica, pois o tempo de amostragem é 

uma dizima periódica e desta forma não teria o mesmo valor a cada ciclo completo. 

 

Figura 5.4 – Simulação com núcleo de ar (3mm , 1800 rpm, 155voltas) 

Y1 [V] 
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Figura 5.5 – Simulação com núcleo de ferrite (5mm, 1800 rpm, 155voltas) 

 

5.2.2 Simulações com variação da velocidade do eixo 
 

Com os resultados obtidos através da variação de velocidade, observamos que com o 

aumento da velocidade de rotação do módulo ímã e bobina aumentamos também a tensão 

induzida na bobina, o que já era esperado. Esse fato ocorre devido aumentarmos a energia 

transmitida ao sistema em forma de energia cinética e assim, pelo princípio de conservação de 

energia, aumenta-se também a energia eletromagnética transformada (tensão induzida). Os 

resultados obtidos em simulações de comparação de velocidades do sistema são apresentados 

nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 para as velocidades de 1400rpm, 1800rpm e 2000rpm mantendo-se 

para esta simulação o núcleo de ferrite, uma distância entre o ímã e a bobina de 5mm e a 

bobina com 155 voltas. Estas taxas de velocidades foram definidas em função de informações 

de produção, pois muitos dos motores do sistema BCS são alimentados através de inversores 

de freqüência e com motores de indução de quatro pólos. 

Y1 [V] 
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Figura 5.6 – Simulação com 1400 rpm (5mm, ferrite 155voltas) 

 

 

Figura 5.7 – Simulação com 1800 rpm (5mm, ferrite 155voltas) 

Y1 [V] 

Y1 [V] 
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Figura 5.8 – Simulação com 2000 rpm (5mm, ferrite 155voltas) 

 
5.2.3 Simulações com variação da distância entre a bobina e os ímãs 
 

Esta simulação foi executada para especificar qual a distância mais adequada entre a 

bobina e os ímãs, uma vez que na prática existirá uma distância segura para evitar o atrito 

entre as peças. Os resultados obtidos na simulação afastando a distância entre a bobina e os 

ímãs são apresentados nas Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 para as distâncias de 1mm, 3mm e 5mm 

respectivamente. E de acordo com os resultados foi definido que poderia ser instalado com 

espaçamento de 3mm até 5mm. 

Y1 [V] 
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Figura 5.9 – Simulação com distância de 1mm (ferrite 155voltas, 1800rpm) 

 

Figura 5.10 – Simulação com distância de 3mm (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 

Y1 [V] 

Y1 [V] 
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Figura 5.11 – Simulação com distância de 5mm (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 

 

5.2.4 Simulações com variação dos tipos de ímãs 
 

Esta simulação executada para avaliar a eficiências dos diversos tipos de ímãs 

disponibilizados no mercado com o objetivo de especificar o mais adequado. Foram utilizados 

na simulação quatro tipos de ímãs diferentes, o de Neodymium (NdFeB), o de Alnico 

(AlNiCo), o de SmCo4 e o de SmCo. 

Os ímãs de Neodymium (NdFeB) possuem características magnéticas excelentes com 

elevada força coerciva e apresenta um limite máximo de temperatura de trabalho em 200°C. 

Os ímãs de Alnico (AlNiCo) possuem estabilidade com variação de temperatura com modelos 

aplicados até 550°C, possui boa resistência à desmagnetização e possui indução residual 

elevada, porém apresenta uma força magnética inferior comparados aos ímãs de NdFeB, ímãs 

SmCo e ímãs de ferrite. Os ímãs cerâmicos e de ferrite possui excelente resistência à corrosão 

e pode operar até 250°C. Já os ímãs de Samário-cobalto, também da classe de terras raras 

possuem propriedades magnéticas muito boas e elevada força coerciva, possui estabilidade 

Y1 [V] 
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térmica excelente, resistente à corrosão e oxidação possuindo bastantes aplicações em 

ambientes de elevada temperatura e abrasivos. Trabalham até 350°C. 

Os resultados obtidos nas simulações com diferentes tipos de ímãs com parâmetros 

comerciais são apresentados nas Figuras 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15, abaixo. 

O resultado para o ímã de ferrite obtido na Figura 5.12 apresenta uma tensão induzida 

de 60mV. Para o ímã de NdFeB o resultado da Figura 5.13 apresenta como resultado uma 

tensão de 600mV. Para o ímã de SmCo4 o resultado da Figura 5.14 apresenta como resultado 

uma tensão de 452mV. E para o ímã de SmCo o resultado da Figura 5.15 apresenta como 

resultado uma tensão de 375mV. 

 

Figura 5.12 – Simulação com ímã do tipo AlNiCo (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 

Y1 [V] 
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Figura 5.13 – Simulação com ímã do tipo NdFeB (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 

 

  

Figura 5.14 – Simulação com ímã do tipo SmCo4 (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y1 [V] 

Y1 [V] 
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Figura 5.15 – Simulação com ímã do tipo SmCo (ferrite, 155voltas, 1800rpm) 

 

A Tabela 5.1 apresenta um resumo das simulações com todas as variáveis analisadas. 

De acordo com as variáveis analisadas chegou-se ao resultado de todas as características do 

sensor proposto. Foi adotado o ferrite como núcleo da bobina do gerador, foi estabelecido 

uma distância máxima de 5mm entre os eletrodos e os ímãs do gerador, foi adotado uma faixa 

de velocidade para reprodução dos testes de simulação em campo de 1300rpm à 2000rpm, foi 

adotado dois ímãs para o gerador, porém foi testado com um, dois e quatro. E foi especificado 

o ímã de Samário-cobalto para o sensor proposto. Nas simulações foram trabalhadas com as 

duas composições dos tipos dos ímãs de Samário-cobalto e ambas podem ser adotadas para o 

presente projeto, porém foi adotado a composição SmCo, pois apesar de ter uma menor tesão 

induzida seu custo é menor. Apesar de apresentar resultados de tensão induzida inferior aos 

do ímã de Neodymium (NdFeB) foi especificado pois possuem maior resistência à corrosão e 

oxidação e por possuir registro de aplicações semelhantes como descrito em (Araux & 

Buchanan, 2005). 

 

 

Y1 [V] 
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Tabela 5.1 – Resumo das simulações executadas 

 

Tipo de 

Núcleo da 

Bobina 

Espaçamento 

dos eletrodos 

Velocidade de 

Rotação do 

eixo (RPM) 

Tipo de 

ímã 

Quantidade de 

ímãs 

Voltagem V 

(RMS) 

Ar 3mm 1800 NdFeB 2 0.17 

Ferrite 1mm 1800 NdFeB 2 1.05 

Ferrite 3mm 1800 NdFeB 2 0.75 

Ferrite 5mm 1300 NdFeB 2 0.40 

Ferrite 5mm 1800 NdFeB 2 0.535 

Ferrite 5mm 1400 NdFeB 1 0.30 

Ferrite 5mm 1400 NdFeB 2 0.45 

Ferrite 5mm 2000 NdFeB 2 0.60 

Ferrite 5mm 1800 AlNiCo 2 0.06 

Ferrite 5mm 1800 SmCo4 2 0.452 

Ferrite 5mm 1800 SmCo 2 0.375 

 
5.3 Resultados Experimentais 
 

A partir da análise do modelo matemático, do projeto mecânico e das simulações, o 

conjunto módulo sensor foi montado em laboratório e em campo com o objetivo de validar os 

resultados da simulação. 

No procedimento prático em laboratório foi analisada a melhor posição das bobinas, 

com intuito de aproveitar o máximo de linhas de campo possível, fornecendo um nível de 

tensão induzida maior. 
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Nos ensaios práticos executados em campo foram analisadas as variações de 

temperatura no sistema com a adição do sensor projetado no canal de temperatura do sensor e 

fundo da Centrilift, verificadas as formas de onda de saída com os eletrodos curtos 

circuitados, verificação dos sinais de saída através da contaminação para o motor instalado na 

horizontal e vertical, verificação de interferências mecânicas, principalmente em relação aos 

mancais. 

 

5.3.1 Testes com um ímã 
 

Inicialmente, foi montado em laboratório uma estrutura que pudesse reproduzir as 

simulações executadas. A Figura 5.16 apresenta o protótipo do sensor montado em bancada. 

 

Figura 5.16 – Protótipo do sensor montado em bancada 

 

Em um primeiro ensaio foi utilizado o conjunto do módulo do sensor com apenas um 

ímã para verificar a influência do campo magnético individual com variação de velocidade do 

eixo de rotação. As Figuras 5.17 e 5.18 mostram os resultados práticos para a velocidade de 

1300rpm e 1800rpm respectivamente. Os eletrodos para este teste estavam curtos circuitados. 

 

 

Gerador 

Transformador 



Capítulo V – Resultados 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  91 

 

Figura 5.17 – Tensão induzida com velocidade de rotação de 1300rpm 

 
 

 

Figura 5.18 – Tensão induzida com velocidade de rotação de 1800rpm 

 

Não existia um controle refinado do elemento motor para uma referência de 

velocidade regulada fixa, assim as medições realizadas com um tacômetro apresentaram 

pequenas variações. 

 
5.3.2 Testes com dois ímãs 
 

Em outro momento, foi executado um ensaio com dois ímãs. Com a utilização de dois 

ímãs no conjunto do módulo do sensor, notou-se uma maior influência do campo magnético 

tornando a forma de onda produzida na bobina mais uniforme. A Figura 5.19 apresenta a 
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forma de onda de tensão obtida com a utilização de dois ímãs. Também para este teste os 

eletrodos estavam curtos circuitados. 

 

 

 

Figura 5.19 – Tensão induzida com o módulo sensor utilizando dois ímãs 

 

O resultado apresentado na Figura 5.19 mostra uma tensão induzida de pico a pico de 

6,19V, o que representa um excelente resultado e com equivalência dos resultados simulados.   

 
5.3.3 Testes com resistências 
 

A partir dos testes iniciais acima bem sucedidos iniciou-se outra etapa de testes 

experimentais. Foram realizados testes introduzindo variadas resistências representando o 

nível de contaminação do fluido. As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 apresentam os resultados 

destes testes. 
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Figura 5.20 – Tensão induzida utilizando resistência de 100ohms 

 
 

 

Figura 5.21 – Tensão induzida utilizando resistência de 1kohms 

 

 

Figura 5.22 – Tensão induzida utilizando resistência de 10kohms 
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Figura 5.23 – Tensão induzida utilizando resistência de 100kohms 

 

Analisando o gráfico da forma de onda de tensão da Figura 5.20, fica comprovado o 

comportamento da tensão gerada do módulo sensor para uma velocidade de 1753rpm com 

amplitude máxima de tensão de 3,25V. Tensão esta que é adequada para detecção do sinal de 

contaminação. 

De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 5.21 e 5.22 fica evidenciado o 

efeito da influência da resistência entre os eletrodos em função da atenuação da tensão 

induzida. Na Figura 5.23 é observada uma tensão nula e apresentado somente ruídos o que 

caracteriza o não funcionamento do sensor projetado para estas condições. Desta forma o 

fluido de contaminação não poderá ter uma resistência entre os eletrodos ou solução 

eletrolítica maior do que 30kΩ. Fica evidenciado que os sinais da tensão induzida, com 

elevada resistência entre os eletrodos dificulta a medição acurada do grau de contaminação do 

óleo isolante. Com isso o funcionamento do sistema se torna análogo a uma chave. Sendo 

assim, o sinal só será identificado quando da existência de solução eletrolítica de baixa 

resistência entre os eletrodos. O que realmente acontece na prática com o rompimento da 

bolsa do selo protetor com a presença do fluido de produção. 

 

5.3.4 Testes com os eletrodos 
 

Os eletrodos constituem uma peça fundamental do conjunto de sensoriamento para 

detectar a contaminação. Esse eletrodo, de maneira geral, será o terminal utilizado para 

conectar o fluido ao acoplamento. Seu objetivo consiste de, basicamente, proporcionar uma 
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transferência de elétrons entre o meio no qual está inserido e o circuito. Os eletrodos 

utilizados nos testes e no protótipo são de Carbureto de Tungstênio para atender aos requisitos 

de esforços mecânicos a que serão submetidos os mesmos. Para os eletrodos foram 

especificadas brocas odontológicas da Carbide Burs modelo FG 2171, as quais foram 

soldadas cuidadosamente com ouro. 

Alguns testes foram realizados para comprovar a eficácia dos eletrodos. Utilizou-se 

um recipiente com água e óleo, um par de eletrodos e um multímetro. A partir do 

procedimento adotado comprovou que o eletrodo detecta a interface da água imediatamente 

no momento que os eletrodos são postos em contato. Também foi verificada que para 

pequenas alterações na distância entre os eletrodos não influenciam nos resultados. 

 
5.3.5 Testes com amostras de óleo 
 

A Petrobras® forneceu uma amostra de óleo isolante (TR-32) usado no motor BCS, 

bem como algumas outras amostras de óleos usados em diversos conjuntos BCS que tiveram 

seu conjunto interrompido por algum motivo técnico. Foi utilizado um condutivímetro para a 

execução das medições para verificação da resistividade imposta por cada solução. Este 

equipamento (Condutivímetro - Modelo DM-32 fabricado pela Digimed com exatidão ±0,01) 

é capaz de medir condutividade, resistividade e concentração de uma solução. A medição de 

condutividade elétrica foi seguindo os requisitos da norma PETROBRAS N-1497 – 

Determinação da Condutividade Elétrica de Águas (1998). 

O primeiro teste foi executado com o objetivo de verificar a resistividade de uma 

solução aquosa contendo alguns sais imersos em solução. A Figura 5.24 apresenta a amostra 

utilizada no ensaio cujo resultado obtido foi de 498Ω/cm a 25°C. 
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Figura 5.24 – Amostra de água utilizada no ensaio de condutividade 

 

A partir das amostras cedidas pela Petrobras® de óleos isolantes retirados de conjuntos 

BCS que apresentaram defeito, foi realizado o mesmo experimento para verificar a 

resistividade dos óleos. Algumas soluções foram submetidas a um agitador magnético para 

elevar sua temperatura. A Figura 5.25 apresenta uma amostra de óleo utilizado no ensaio, com 

uma resistência elétrica de aquecimento e o condutivímetro imerso no Backer de vidro com a 

amostra. Neste ensaio o óleo foi aquecido até 120°C. 

 

  

Figura 5.25 – Amostra de óleo utilizada no ensaio de condutividade 

 

Foram realizados testes com quatro amostras de diferentes óleos com variadas 

temperaturas e percebeu-se que em todos os casos, o óleo continuou com a sua função 

isolante, isto é, apresentando como resultado do condutivímetro um valor infinito, porém é 

esperado que durante o processo de contaminação a partir dos obstáculos vencidos pelo fluido 
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contaminante (labirintos instalados no sistema BCS) ocorra uma coalescência das gotículas de 

água. 

 

5.3.6 Adaptações para realização dos ensaios no laboratório (UFRN) 
 

Para a obtenção de resultados em laboratório mais satisfatórios e condizentes com a 

realidade de um conjunto BCS em campo ocorreu mediante a utilização de quatro ímãs no 

estator do módulo detector ao invés de dois ímãs como no projeto original. A velocidade 

máxima obtida para rotacionar o sistema em laboratório foi de 1800rpm e o sistema BCS 

instalado em campo trabalha com aproximadamente de 3600rpm. Assim, compensamos a 

ausência de velocidade angular do sistema em laboratório adicionando mais dois ímãs ao 

sistema em laboratório e, consequentemente, aumentando a freqüência do sistema a fim de 

obtermos o comportamento de rotação mais próximos da realidade. 

A Figura 5.26 apresenta o estator do módulo detector – primeiro estágio contendo 

quatro ímãs comerciais de Samário-cobalto utilizado nos testes. 

 

 

Figura 5.26 – Estator com quatro ímãs de SmCo 

 

Ao final dos testes, avaliando e analisando os resultados utilizando vários tipos de 

ímãs, o sistema que obteve os melhores resultados, como esperado, foi o sistema com a 

presença do ímã comercial de Samário-cobalto, responsável por gerar um sinal de maior 

tensão. 
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Esta adaptação foi adotada apenas para simular as condições práticas de velocidade e 

permanecendo o projeto conforme especificado inicialmente, isto é utilizando apenas dois 

ímãs de SmCo. 

 
5.3.7 Testes do sensor magnético no laboratório 

Foi solicitado para a Petrobras® o empréstimo do sensor de fundo e de sua fonte de 

alimentação do módulo eletrônico Centinel 3, modelo 5000X da Baker Hughes®, que 

disponibilizou os equipamentos durante duas semanas. 

Com os módulos foi possível executar testes de repetitividade da contaminação do 

óleo isolante como também ajustes de algumas variáveis elétricas em função de restrições 

dimensionais. 

A Figura 5.27 apresenta o sensor de fundo instalado. São observadas as ligações do 

sensor de temperatura com os cabos branco e vermelho, a ligação do ponto comum da 

conexão do tipo estrela dos terminais do motor através do cabo azul e com sua referência 

interligada na carcaça através do cabo verde. Neste teste não foi utilizado o motor do sistema 

BCS. 

 

Figura 5.27 – Sensor de fundo instalado no laboratório 

 

A Figura 5.28 apresenta o módulo de superfície com sua IHM- Interface Homem 

Máquina. Este módulo é utilizado para monitoração das variáveis disponibilizadas pelo sensor 
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de fundo e com a utilização de controladores é possível supervisionar as variáveis 

remotamente através de uma sala de controle. 

  

Figura 5.28 – Fonte de alimentação e IHM instalada no laboratório 

 

A Figura 5.29 apresenta o protótipo do sensor montado em bancada para reproduzir as 

condições operacionais. 

 

Figura 5.29 – Sensor instalado no laboratório 



Capítulo V – Resultados 
 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  100 

Como a máquina de furar trabalha com velocidades de até 2000rpm, foram 

adicionados mais dois ímãs, tornando assim um sistema com quatro ímãs com o objetivo de 

reproduzir a freqüência de trabalho, uma vez que o acionamento da bomba será através de um 

motor de dois pólos em 60Hz. A Figura 5.30 apresenta o detalhe de instalação dos ímãs. 

 

Figura 5.30 – Detalhe de instalação dos ímãs 

 

De acordo com a Figura 5.30 observa-se que a bobina é fixa através de um suporte 

amarelo. Os quatros ímãs estão dispostos radialmente com diferença angular de 90° na peça 

do estator, que para este ensaio foi invertido. Assim os ímãs é que serão deslocados e não a 

bobina como especificado no projeto conceitual.  

A Figura 5.31 apresenta o detalhe da solução eletrolítica simulando a contaminação 

com fluido de produção. E apresenta também detalhes das soldas dos eletrodos. 
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Figura 5.31 – Solução eletrolítica para simular a contaminação do óleo isolante 

 

O resultado da medição de temperatura com a instalação do sensor de temperatura em 

série ao transformador de acoplamento, apresenta uma medição de 29,6°C, conforme 

mostrado na Figura 5.28, para o mancal da bomba. E como visto neste resultado, o canal de 

temperatura do mancal do motor poderá ser utilizado normalmente até que ocorra uma 

anomalia no sistema, que no caso seria a contaminação. 

Foram executados diversos ensaios para verificar a repetitividade do sistema e em 

todos os ensaios foi verificada a eficiência e robustez do sistema projetado. 

 
5.3.8 Testes do sensor magnético em campo 
 

Com o objetivo de validar os testes do sensor magnético em laboratório foram 

planejados testes em campo. A Figura 5.32 apresenta o detalhe de instalação elétrica do 

conjunto dos módulos de proteção e monitoração na superfície. Este sistema é dividido em 

quatro módulos além da Interface Homem Máquina. O primeiro módulo é a fonte de 

alimentação, modelo GCS Centinel Power Supply, com características elétricas: tensão de 

entrada: 120Vac/ 60-90Vdc, freqüência de 60Hz e corrente de entrada de 0,25A, possui duas 

entradas de controle 0-10Vdc; duas entradas analógicas 4-20mA para uso do módulo GCS 

Motor Controller. O segundo módulo modelo GCS Centinel Interface Module possui três 

entradas digitais de 5-120 Vac /dc, três saídas digitais (contatos de relé) com tensão máxima 
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de 250Vac, e corrente máxima de 10A, e duas entradas/saídas analógicas de 4-20mA. O 

terceiro módulo modelo GCS Centinel Communications Module possui entrada de 

alimentação de 24Vac com três entradas digitais avaliado 5-120Vac /dc, três saídas digitais 

(contatos de relé) e duas entradas e saídas analógicas de 4-20mA, uma saída RS-232 e uma 

saída RS-485 com comunicação serial para supervisão e controle. E por último um módulo de 

expansão modelo GCS Expnsion I/O Module, que para o presente teste não foi utilizado. 

 

 

Figura 5.32 – Detalhe de instalação elétrica da fonte de alimentação e IHM instalada no campo. 

 

A Figura 5.33 apresenta o detalhe de instalação do sensor de fundo no campo. Na 

Figura 5.33 é possível observar o sensor de fundo modelo Centinel 3 – Centrilift do fabricante 

Baker Hughes®, o módulo de superfície com sua IHM e os cabos de interligação com o 

osciloscópio para aquisição dos resultados. 
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Figura 5.33 – Detalhe de instalação elétrica do sensor de fundo instalado no campo. 

 

Foram realizados diversos testes com condições de instalações distintas.  

Com o objetivo de verificar a influência do acréscimo da variação de temperatura, em 

um primeiro momento, foi utilizado o canal de temperatura somente com o sensor de 

temperatura (PT1000), sem a instalação do sensor magnético projetado. O resultado deste 

ensaio apresentou uma medição da temperatura do motor de 23,7°C. Com a instalação do 

sensor projetado em série com o sensor de temperatura (PT1000) o resultado da temperatura 

do motor com a instalação do sensor foi de 26°C. De acordo com os resultados foi 

evidenciado um pequeno acréscimo de temperatura devido à resistência dos terminais do 

transformador, sendo que esta amplitude foi de apenas 2,3°C e se tornando desprezível para o 

setor de engenharia de produção. 

Também como verificado nos ensaios executados no laboratório, foi evidenciado em 

campo a contaminação do óleo isolante conforme visto no sinal saturado de temperatura do 

mancal do motor (346,3°C) indicando sua contaminação. 
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Em outro teste foi instalado o sistema na horizontal para verificação da contaminação 

com o motor em funcionamento. O motor utilizado no presente teste possui potência de 62HP, 

com tensão de 1170V, modelo FMHXG, da Baker Hughes®. A Figura 5.34 apresenta as 

condições de instalação do presente teste. Foi adaptado um sistema de contaminação através 

de uma bomba de deslocamento positivo, com um sistema de válvulas. A peça em verde é o 

módulo detector do sensor projetado e ao fundo são observados os terminais do transformador 

para aquisição do sinal de contaminação. Nesta situação foram feitas oito repetições e todas 

detectaram a contaminação. 

 

Figura 5.34 – Detalhe de instalação para ensaio na horizontal 

No último ensaio foi instalado o sistema na vertical em um poço com profundidade de 

27 metros com diâmetro do revestimento: 13.5/8”. A Figura 5.35 apresenta os detalhes das 

condições de instalação deste ensaio. A Tabela 5.2 apresenta as características dos 

equipamentos utilizados nos ensaios de campo. 

Foi utilizado o óleo mineral isolante do tipo Lubrax® Turbina Plus TR-32 da 

Petrobras® com as seguintes características: Densidade a 20/4°C: 0,864; Ponto de fulgor 

(VA): 234°C; Ponto de fluidez: -21°C; Viscosidade 40°C: 32,3 cSt e Índice de viscosidade: 

110. 
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Tabela 5.2 – Equipamentos/Materiais utilizados nos ensaios práticos de campo 

 

Equipamentos Modelo Fabricante Características 

Motor FMHXG  Baker Hughes  62HP, 1170V, 35A e 120 °C 

Protetor FSB3 XLT serie 

400 

Baker Hughes Selo dinâmico tipo bolsa na 

câmara superior e sistema de 

labirinto nas câmaras 

intermediaria e inferior. 

Intake  FPXARCINT serie 

400 

Baker Hughes Intake para resistência a 

abrasão e metalurgia resistente 

a corrosão  

Bomba P4 PMXSSD serie 

400 

Baker Hughes 70 estágios de fluxo radial, 

metalurgia inox, resistente 

abrasão para carga severa 

Sensor de fundo Centinel 3, modelo 

5000X  

Baker Hughes Canais para pressão e 

temperatura 

Transformador 

 

Tipo à seco Waltec Potência de 125 kVA, Primário 

420 - 480V; Secundário: 900 - 

1400V 

Filtro Electronicon 

E62.R17- 403C60 

Waltec Capacitância: 40 µF +/- 10 % 

Tensão nominal: 1700V. 

Temperatura de operação: - 25 

°C a 85°C 

Inversor CFW09 WEG 480V, 180ª e 60Hz 
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Figura 5.35 – Detalhe de instalação para ensaio na vertical 

Também é observado o sistema de contaminação em cima do módulo detector e o 

módulo detector em verde. Também para este ensaio foi verificada a contaminação do mesmo 

de forma eficiente e saturando o canal de temperatura em 346,3°C, com resposta dinâmica 

rápida. O motor utilizado foi o mesmo adotado no ensaio feito com o sistema na horizontal, 

neste ensaio não foi utilizada a bomba do BCS, pois foi utilizada a bomba de deslocamento 

positivo para forçar a contaminação. 

 

5.4 Conclusão do Capítulo V 
 

De acordo com as simulações e características operacionais ambientais a que serão 

submetidos os ímãs, os mesmos foram especificados de Samário-cobalto, por possuírem 

elevada força coerciva (maior dificuldade de desmagnetização), possui estabilidade térmica 

excelente (até 350°C) e por ser resistente a corrosão e oxidação. 

Foram especificados dois ímãs para evitar esforços não simétricos devido à força 

centrífuga que serão submetidos. 
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Na prática a velocidade síncrona nominal será de 3600rpm, motor de dois pólos, 

porém nas simulações foi adotado uma velocidade de 1800rpm com o objetivo de comparar as 

simulações com os testes desenvolvido em um primeiro protótipo de bancada montado. 

Foi verificada a grande importância da distância entre a bobina e o ímã, porém na 

prática a mesma deverá ficar próxima de 3 mm. 

Apesar da adequação executada no gerador para obtenção dos resultados práticos de 

laboratório com aproximações das condições operacionais, foi possível a sua montagem sem 

desvios no seu acoplamento mecânico. E como nos resultados simulados verificou-se que os 

ímãs de Samário-cobalto possuem os melhores desempenhos. 

Nos testes experimentais de laboratório foi verificada a necessidade de algumas 

adaptações, como nos casos, do estator do primeiro estágio e do prolongador do eixo, sendo 

este o núcleo magnético do segundo estágio. Nos resultados, foi observado um pequeno 

acréscimo de temperatura devido à resistência dos terminais do transformador, sendo que esta 

amplitude de 2,3°C poderá ser corrigida, pois é uma constante conhecida. 

Nos resultados de campo, tanto no sistema instalado na horizontal como na vertical, 

também foi possível evidenciar a contaminação do óleo isolante. O sensor proposto funcionou 

conforme projetado e apresentou uma resposta dinâmica rápida, com o tempo de 20s, 

correspondente ao ciclo de varredura para envio do pacote da informação para a superfície. E 

em todos os teste executados foi reproduzido o resultado de contaminação caracterizando um 

sensor bastante robusto e confiável.  
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6 Conclusões 
 

Segundo dados reportados do Boletim Técnico –“Análise de confiabilidade do sistema 

de bombeio centrífugo das plataformas do pólo nordeste da bacia de campos”, ficou 

constatado que o motor do sistema de elevação artificial do tipo BCS é o equipamento que 

possui os maiores índices de falhas e que dependendo do tipo de fabricante, o motor chega a 

representar o índice de 49% de todas as falhas. 

Diante da grande incidência de falhas no motor para poços nacionais utilizando o 

método de elevação artificial do tipo BCS e também de seu elevado custo revelam a 

necessidade de se fazer alguma manutenção para evitar a parada deste equipamento. 

Atualmente, os engenheiros da indústria do petróleo responsáveis pela produção 

utilizam a manutenção preventiva nos sistemas BCS`s, baseado em históricos de dados de 

falhas, executando a substituição de selos e do óleo isolante em um tempo médio de dois 

anos. Contudo, os custos envolvidos com a paralisação do sistema (consequentemente 

paralisação da produção) para a aplicação da manutenção preventiva tornam-se inviável na 

prática, e de tal forma que muitos preferem fazer alguma manutenção no sistema só quando 

da parada forçada do mesmo, isto é manutenção corretiva. A manutenção corretiva é bastante 

onerosa em virtude do elevado tempo de parada de produção, uma vez que o planejamento 

logístico para a utilização da sonda é otimizado em função de seu alto custo de utilização. 

Com o objetivo de projetar um sistema de monitoração da contaminação do óleo 

isolante dos motores utilizados no método de elevação artificial do tipo BCS, para 

disponibilizar à indústria petrolífera a possibilidade de efetuar a sua manutenção preditiva e 

consequentemente reduzindo os custos operacionais e os prejuízos oriundos de paradas de 

produção indesejáveis, buscou-se a partir desta pesquisa cumprir com os desafios encontrados 

para a solução do presente problema. 

As simulações foram realizadas utilizando o software Maxwell da Ansoft® com o 

objetivo de validar e verificar as condições limites para o projeto. Este software é responsável 

por simular (resolver) problemas de origem eletromagnética através da técnica de análise de 

elementos finitos (FEA – Finite Element Analysis). 
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Foram realizadas diversas simulações a fim de gerar gráficos de tensão induzida com 

diversos parâmetros variáveis, como: núcleo da bobina, número de voltas da bobina, sua 

posição, tipo do ímã e velocidade de rotação. E a partir destes resultados foi especificado um 

núcleo de ferrite para a bobina do gerador, foi adotada uma distância de 3 mm entre a bobina 

e os ímãs do gerador e foram especificados os ímãs que em função das características 

operacionais ambientais a que serão submetidos, os mesmos foram especificados de Samário 

Cobalto, por possuírem elevada força coerciva (maior dificuldade de desmagnetização), 

possui estabilidade térmica excelente (até 350°C) e por ser resistente a corrosão e oxidação. 

Foram especificados dois ímãs para evitar esforços não simétricos devido à força centrífuga 

que serão submetidos. 

As simulações computacionais foram executadas também para validar os testes 

práticos e o modelo matemático utilizado. 

Após as simulações computacionais foram desenvolvidos testes práticos em 

laboratório a fim de verificar a sua aplicabilidade. De acordo com os resultados, foi observado 

um pequeno acréscimo de temperatura devido à resistência dos terminais do transformador, 

sendo que esta amplitude de 2,3°C poderá ser corrigida, pois é uma constante conhecida. 

Após os testes práticos em laboratório foram planejados os testes em campo, e também 

como verificados nos ensaios executados no laboratório foi evidenciada em campo a 

contaminação do óleo isolante conforme visto no sinal saturado de temperatura do mancal do 

motor (346,3°C) indicando sua contaminação. 

Conforme os resultados da avaliação de confiabilidade ficou evidente que a maior taxa 

de falhas corresponde a do gerador, o que já era esperado, em virtude de sua complexidade de 

projeto. E embora o MTTF do sensor encontrado seja um valor estimado, o mesmo 

apresentou um resultado satisfatório, até porque as intervenções atualmente feitas nos 

sistemas BCS são executadas em um prazo médio de dois anos. 

Este trabalho contempla um dos requisitos do projeto de título BCSensor – “Conjunto 

de Sensoriamento para Detecção da Contaminação do Óleo Isolador do Motor do Método 

BCS”, que é o desenvolvimento do projeto do sensor magnético. Este projeto está em 

desenvolvimento e possui como entidades executoras a UFRN – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e a Petrobras®, a qual já possui uma patente depositada sob número: PI 
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0903604-0 de Título: Sistema de monitoramento para detecção de contaminação do óleo 

isolante do motor elétrico de BCS. 

Foram vários os desafios vencidos neste trabalho, sendo o principal a topologia dos 

acoplamentos magnéticos e o envio do sinal do sensor até a superfície para o seu 

condicionamento e processamento. 

As vantagens do sistema proposto são inúmeras conforme já mencionadas, pois além de 

possuir uma relativa facilidade de instalação, atende a proposta de alternativa simples e não 

invasiva, isto é, sem a necessidade de abertura do sensor de fundo, assegurando a garantia 

disponibilizada pelo fabricante. 

É de fundamental importância a operação do mesmo em campo, isto é, em um poço 

equipado com um sistema BCS para avaliar outras variáveis que não foram levadas em 

consideração, tais como as variáveis extrínsecas, como: descargas elétricas, manipulação 

indevida, sobrecarga (mecânica, térmica ou química) e de sua instalação 

Como continuidade do trabalho, é sugerido: a realização de ensaios de aceleração de 

vida para o sensor, a fim de verificar sua confiabilidade e comparar com os resultados 

estimados calculados; um estudo detalhado sobre o tempo de contaminação em condições 

normais de operação e um estudo para desenvolvimento de um sensor de fundo dedicado, com 

possibilidade de inserir outras variáveis. 

 

. 
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Apêndice A - Cálculos utilizados no projeto dos transformadores e do gerador 
 

1. Introdução 
 

O sucesso na construção e no perfeito funcionamento de um transformador e ou 

indutor está intimamente ligado com um projeto adequado dos elementos magnéticos. 

Os transformadores e indutores operando em uma determinada freqüência inserem no 

circuito de potência uma série de elementos parasitas (não-idealidades), tais como: indutância 

magnetizante, indutância de dispersão capacitâncias entre enrolamentos, capacitâncias entre 

espiras, etc. 

O projeto dos transformadores e indutor utilizados no desenvolvimento do sensor tem 

por objetivo fornecer os níveis de potência solicitados. O desenvolvimento do projeto foi 

elaborado a partir dos dados exigidos de carga, desta forma o modelo de execução de projeto 

foi elaborado em uma seqüência inversa, isto é a partir dos dados de carga até o módulo 

gerador. 

No projeto dos transformadores foram adotados os requisitos sugeridos conforme 

(Barbi, 2001). Já para o indutor da bobina do gerador foi adotado procedimentos conforme 

(Carrara, 2006). 

 
1.1 Transformador do terceiro estágio 
 
1.1.1 Dados de entrada 
 

Como o motor de acionamento da bomba do sistema BCS é de dois pólos, e como 

serão utilizados dois ímãs no gerador síncrono temos uma freqüência síncrona de operação de 

60Hz. 

Com dados obtidos através de ensaios experimentais, foi verificado a necessidade de 

uma tensão mínima de saída deste transformador de 5,0Vrms, para saturar o sinal do canal de 

temperatura, com isso foi especificada uma margem de segurança e foi adotada uma tensão de 

saída com valor nominal de 5,6Vrms. 
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1.1.2 Especificação do núcleo 
 

O objetivo do núcleo magnético é fornecer um caminho adequado para o fluxo 

magnético. 

Entre os tipos de material utilizados na construção de núcleos destacam-se o ferrite e 

as lâminas de ferro-silício. Em operações em baixas freqüências as lâminas de ferro-silício 

são mais adequadas, porém, com o aumento da freqüência de operação, as perdas por 

histerese e consequentemente a elevação de temperatura tornam impraticáveis o seu uso. Os 

núcleos de ferrite são indicados para operação em freqüências mais elevadas, porém, 

apresentam algumas desvantagens em relação às lâminas de ferro silício, tais como baixa 

densidade de fluxo de saturação (0,3T) e baixa robustez a choques mecânicos. (Barbi, 2001). 

Para o núcleo foram especificadas chapas de cristais orientados, por apresentarem 

menores perdas comparadas com as chapas de cristais não orientadas. Apresentando assim 

perdas magnéticas de 2W/kg com 1,3T e até 400Hz. 

O aço de silício de grão orientado foi desenvolvido para alcançar baixas perdas e 

elevada permeabilidade magnética, requeridas para maior eficiência dos equipamentos. 

A Figura 1 apresenta uma vista explodida do núcleo do tipo EI de chapas de silício. 

 

Figura A.1 – Vista explodida de um transformador com núcleo EI 
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A Figura A.2 apresenta as dimensões industriais padronizadas. 

 

Figura A.2 – Dimensional do transformador com núcleo EI 

 

Com os dados dimensionais padronizados foi especificado o núcleo com 30 lâminas, 

possuindo a dimensão c= 9mm com dimensão a = 8mm, e a partir desses dados foram 

dimensionados as demais variáveis de entrada para o desenvolvimento do projeto. 

A Tabela A.1, apresenta as características magnéticas do aço de chapas de cristais 

orientados da ACESITA. 

 

Tabela A.1 – Características Magnéticas de chapas de cristais orientados da ACESITA 

Designação 
Acesita 

Espessura 
(mm) 

Perda Magnética Indução Magnética mínima (T) 
1,5 T 1,7T B800 B2500 B5000 B10000 
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

E004 0,27 0,78 1,02 1,13 1,47 1,85 1,92 1,96 1,97 
E005 0,30 0,83 1,09 1,18 1,55 1,85 1,93 1,97 1,98 

 

De acordo com a Tabela A.I, para chapas de cristais orientados da ACESITA com 

Perda de 1,5T e freqüência de 60Hz, temos uma indução magnética mínima, (Bm= 1,02). 
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Os enrolamentos do transformador serão confeccionados com fios esmaltados e cobre 

com classe de isolação H, com limite de temperatura de 180°C e com densidade de corrente 

(d) igual a 4,5A/mm². 

Com o objetivo de atenuar o sinal, foi especificada uma relação de transformação igual 

a 1,5 e assim a sua tensão de entrada foi definida com 8,4Vrms. 

 
1.1.3 Cálculo da seção geométrica do núcleo 
 

Dado: a= 8mm e c= 9mm. Temos a seção geométrica do núcleo (Sg) calculada a partir 

da Equação (1). 

 

²72mmSg

caSg

=

×=

     
(1) 

 
1.1.4 Cálculo da seção magnética do núcleo 
 

Sendo os fios com uma geometria circular, os enrolamentos ocupam apenas uma 

determinada área da janela disponível conforme pode ser observado na Figura 3. 

Desta forma faz-se necessário definir uma constante Kw denominada “fator de 

ocupação do cobre dentro do carretel”. 

O valor típico da constante Kw para a construção de transformadores é 0,9 (ou seja, a 

área ocupada pelos enrolamentos é de 90% da janela), porém este valor pode sofrer variações 

conforme a habilidade da pessoa responsável pela confecção dos enrolamentos e conforme a 

geometria dos condutores utilizados. 

Assim, através da Equação (2), podemos calcular a área da seção magnética do núcleo 

(Sm). 

²8,64 mmSm

SgKwSm

=

×=
     (2) 
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1.1.5 Cálculo da potência do transformador 
 

A potência do transformador é calculada a partir da Equação (3), em função da 

freqüência de operação em Hz e da seção magnética do núcleo em cm². 

 

mVAS

f
Sm

S

447

5,7

2

=

×







=

     (3) 

 
1.1.6 Cálculo do número de espiras 
 

O número de espiras é calculada a partir da Equação (4), em função da tensão de 

entrada(Vi) em Vrms, da indução magnética mínima (Bm) em G, da seção magnética do 

núcleo(Sm) em cm² e da freqüência de operação(f) em Hz. 

 

espirasNp

fSmBm

Vi
Np

954

44,4

108

=

×××
×

=
     (4) 

O número de espiras do secundário só depende do fator de transformação, logo Ns, é 

calculado a partir da Equação (5): 

 

espirasNs

Np
Ns

636

5,1

=

=
     (5) 

 
1.1.7 Cálculo das correntes 
 

A corrente do primário e secundário são calculadas a partir das Equações (6) e (7) 

respectivamente. 

mAIp
Vi

S
Ip

21,53=

=
      (6) 
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mAIs
Vs

S
Is

82,79=

=
      (7) 

 
1.1.8 Determinação da seção dos condutores 
 

Com a densidade e corrente do fio esmaltado de cobre é possível determinar a seção 

do condutor primário e secundário de acordo com as Equações (8) e (9). 

 

²01182,0 mmIp
d

Ip
Sp

=

=
     (8) 

²0177,0 mmIs
d

Is
Ss

=

=
     (9) 

 

O que corresponde a uma seção equivalente de 36AWG e 34AWG para o enrolamento 

primário e secundário respectivamente. 

 
1.1.9 Determinação do circuito equivalente através dos ensaios de circuito aberto e 

curto circuito 
 

1.1.9.1 Ensaio de circuito aberto 
 

Este ensaio é utilizado para determinação da reatância de magnetização responsável 

pela criação do fluxo magnético no núcleo e a resistência R0, responsável pelas perdas no 

núcleo devido às correntes de Foucault e as perdas de histerese. O modelo do ensaio é 

representado na Figura A.3. 

 

 

Figura A.3 – Ensaio de circuito aberto 
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O ensaio é realizado pelo lado da baixa tensão. Como os níveis de potência são baixos 

e em função das incertezas de medição para estes níveis, foi adotado a utilização do 

osciloscópio ao invés do wattímetro. E assim foi possível determinar o ângulo do fator de 

potência com a utilização de um resistor de 1kΩ em série, como apresentado na Figura A.4. 

 

 

Figura A.4 – Circuito utilizado para o ensaio de circuito aberto 

 

Dados Medidos: 

 

 .8073
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4277219
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Com o Diagrama fasorial é possível determinar o ângulo do fator de potência, 90°-80°, 

logo, θ=10°. A corrente é determinada a partir da Equação (10). 

mArmsjI

jIaI

mArmsI
k

V
I kr

989,0613,5

Im

107,5
1

0

0

0

)1(
0

+=

+=

°∠=
Ω

= Ω=

    (10) 

 
A resistência R0 e a reatância de magnetização são determinadas a partir das Equações 

(11) e (12), respectivamente. Logo, L = 207mH. 

 

Ω⇒= 79,132
0 Ia

U
R N

     (11) 

Ω⇒= 28,78
Im
2NU

Xm      (12) 
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1.1.9.2 Ensaio de curto circuito 
 

Este ensaio é utilizado para determinação das resistências responsáveis pelas perdas 

por efeito joule dos enrolamentos do transformador como também suas reatâncias de 

dispersão. O modelo do ensaio é representado na Figura A.5. 

 

 

Figura A.5 – Ensaio de curto circuito 

 

O ensaio é realizado pelo lado da alta tensão. Como os níveis de potência são baixos e 

em função das incertezas de medição para estes níveis, foi adotado a utilização do 

osciloscópio ao invés do wattímetro. E assim foi possível determinar o ângulo do fator de 

potência com a utilização de um resistor de 47Ω em série, como apresentado na Figura A.6. 

 

 

Figura A.6 – Circuito utilizado para o ensaio de curto circuito 

 

Dados Medidos: 
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Com o Diagrama fasorial é possível determinar o ângulo do fator de potência, logo, 

θ=31,33°. 

A impedância complexa total do lado de alta tensão é determinada de acordo com a 

Equação (13). 

Ω+⇒Ω°∠⇒= )84,331,6(33,3139,7
1

2
2 j

I

U
Z

C

c
a   (13) 

A impedância complexa total do referida ao lado de baixa tensão é determinada de 

acordo com a Equação (14). 

Ω+=

Ω°∠⇒
Ω°∠

==

mjZ

m
Z

Z

b

a
b

)352579(

33,31678
3,3

33,3139,7

2

22
2

2 α

  

(14) 

A resistência R1 e R2 as reatâncias de dispersão X1 e X2 do modelo do circuito 

equivalente apresentado na Figura A.7 são determinadas a partir das Equações (15) e (16) 

respectivamente. 

 
Figura A.7 - Circuito Equivalente do transformador referido ao lado de baixa tensão 

 

Ω⇒== m
R

RR b 290
2
2

21     (15) 

HLm
X

XX b µ467176
2
2

21 =⇒Ω⇒==    (16) 

 
1.1.9.3 Circuito Equivalente do Transformador 
 

Com os resultados dos ensaios de circuito aberto e de curto circuito, o modelo do 

transformador do terceiro estágio é apresentado na Figura A.8. 
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Figura A.8 - Circuito Equivalente do transformador. 

 
1.2 Transformador do segundo estágio 

 

Em função da não linearidade do transformador do segundo estágio, devido às 

relutâncias presentes, variáveis dos materiais envolvidos e as condições de operação do 

mesmo, foram elaborados diversos ensaios práticos e o seu modelo foi desenvolvido a partir 

de ensaios elétricos do mesmo. 

 
1.2.1 Determinação do circuito equivalente através dos ensaios de circuito aberto e 

curto circuito 
 

1.2.1.1 Ensaio de circuito aberto 
 

Este ensaio é utilizado para determinação da reatância de magnetização responsável 

pela criação do fluxo magnético no núcleo e a resistência R0, responsável pelas perdas no 

núcleo devido às correntes de Foucault e as perdas de histerese. O modelo do ensaio é 

representado na Figura A.9. 

Foi utilizado o mesmo procedimento adotado no transformador do terceiro estágio, 

item 1.1. 

 

Dados Medidos: 
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De acordo com o Diagrama fasorial é possível determinar o ângulo do fator de 

potência, 10,37°. 

A corrente é determinada a partir da Equação (10). 

mArmsjI

jIaI

mArmsI
k

V
I kr

25,234,12

Im

37,1055,12
1

0

0

0

)1(
0

+=

+=

°∠=
Ω

= Ω=

 

 

A resistência R0 e a reatância de magnetização são determinadas a partir das Equações 

(11) e (12) respectivamente. 

Ω⇒= 57,1852
0 Ia

U
R N

 

Ω⇒= 1017
Im
2NU

Xm  

Logo, L = 2,7H. 
 
1.2.1.2 Ensaio de curto circuito 
 

Este ensaio é utilizado para determinação das resistências responsáveis pelas perdas 

por efeito joule dos enrolamentos do transformador como também suas reatâncias de 

dispersão. O modelo do ensaio é representado. 

Foi utilizado o mesmo procedimento adotado no transformador do terceiro estágio, 

item 1.1. 

Dados Medidos: 
 

mArms

VtensãodaAtraso

VrmsVppU

kr

C
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 .3,3s155) e (U   
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1C

)1(1N
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°⇒=

⇒=

Ω= µ
 

De acordo com o Diagrama fasorial é possível determinar o ângulo do fator de 

potência, logo, θ=3,3°. 
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A impedância complexa total do lado de alta tensão é determinada de acordo com a 

Equação (13). 

Ω+⇒Ω°∠⇒= )17,243,419(3,3420
1

2
2 j

I

U
Z

C

c
a  

A impedância complexa total do referida ao lado de baixa tensão é determinada de 

acordo com a Equação (14). 

Ω+=

Ω°∠⇒
Ω°∠

==

)2,25,38(
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A resistência R1 e R2 as reatâncias de dispersão X1 e X2 do modelo do circuito 

equivalente apresentado na Figura A.9 são determinadas a partir das Equações (15) e (16), 

respectivamente. 

 
Figura A.9 - Circuito Equivalente do transformador referido ao lado de baixa tensão. 

 

Ω⇒== 25,19
2
2

21
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RR  

mHL
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1.2.1.3 Circuito Equivalente do Transformador 
 

Com os resultados dos ensaios de circuito aberto e de curto circuito, o modelo do 

transformador do terceiro estágio é apresentado na Figura A.10. 
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Figura A.10 - Circuito Equivalente do transformador 

 
1.2.2 Ensaio do transformador com aplicação da temperatura máxima de operação 
 

Em materiais ferromagnéticos existe uma região de comportamento praticamente 

linear, ou seja, para aumentos da intensidade de campo magnético (H), o material sofre uma 

indução proporcional (B). No entanto, para intensidades de campo muito altas, o material 

satura, chegando ao limite de indução possível.  A partir daí não ocorrem mais aumentos 

significativos na indução (B) para aumentos no campo magnético (H). 

A região de operação depende da aplicação desejada. Para um indutor, normalmente se 

evita trabalhar próximo da região de saturação, pois nesse caso, em termos de circuitos 

elétricos, o efeito é a queda da indutância (L) e a conseqüente alteração no funcionamento do 

circuito. 

É importante observar que a temperatura afeta muito a permeabilidade magnética do 

material, daí a importância da realização deste ensaio. 

Como o eixo do motor será utilizado como o núcleo magnético do transformador e em 

função da ausência de maiores informações sobre a liga de aço martensítico 440A foi 

realizado o presente ensaio. 

 
1.2.2.1 Procedimento do ensaio de temperatura. 
 

Inicialmente, foram montadas duas bobinas no acoplamento do eixo e colocadas em 

operação em temperatura ambiente, depois foi inserido o transformador em um recipiente 

onde o mesmo foi aquecido até 123°C. As Figuras A.11, A.12 e A.13 apresentam detalhes do 

ensaio. 
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Figura A.11 - Ensaio de temperatura do transformador. (T=27°C) 
 

 
Figura A.12 Ensaio de temperatura do transformador. (T=69,2°C) 

 

 
Figura A.13 - Ensaio de temperatura do transformador. (T=92,5°C) 
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Na temperatura ambiente a medição de tensão de saída apresentou um resultado de 

1,295Vrms, já para a temperatura de 123°C, foi medida uma tensão de 1,043Vrms, como 

apresentado na Figura A.14, ocorrendo uma atenuação de 252mV.  

Esta atenuação se deve a redução da permeabilidade do núcleo, ou a pequenos desvios 

em função da sua instalação. E em função dos resultados obtidos ficou comprovado a sua 

adequada especificação, uma vez que está é uma temperatura de projeto. A temperatura de 

operação será inferior. 

 

 
Figura A.14 - Resultado do ensaio de temperatura do transformador. (T=123°C) 

 
 
1.3 Indutor do gerador (primeiro estágio). 
 

Baseado na tensão entregue ao enrolamento primário do primeiro transformador que é 

de 42Vpp, conforme projeto do mesmo. Logo este nível de tensão induzida servirá como 

premissa de projeto. Outro pré-requisito importante é o espaço limitado para a instalação do 

conjunto indutor ímã. 

 
1.3.1 Especificação do Ímã 
 

A escolha foi baseada levando em consideração a temperatura de operação e o máximo 

desempenho do ímã para permitir uma indução eletromagnética dentro dos limites do projeto. 

De acordo com a Tabela A.2, temos uma densidade de fluxo magnético de 1,15T e 

com temperaturas de operação da ordem de 200°C. 
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Tabela A.2 – Características dos ímãs (Bastos, 1996 e Knobel, 2005) 

Ímãs Br (T) Hc (kA/m) (BH)máx (kJ/m³) Tmáx (°C) µr 

Alnico 1,25 60 50 550 3-5 

Ferrite 0,38 240 25 250 1,1 

Sm-Co 0,9 700 150 350 1,05 

Nd-Fe-B 1,15 800 300 200 1,05 

 
1.3.2 Projeto do núcleo do indutor 
 

A escolha foi baseada levando em consideração a permeabilidade relativa do material, 

desta forma foi adotado o ferrite, pois apresenta uma permeabilidade relativa na ordem de 

2000, conforme apresentado na Tabela A.3, e classificando-o como material ferromagnético. 

 

Tabela A.3 – Permeabilidade Relativa de Materiais Ferromagnéticos (Mussoi, 2005) 

Tipo de Material Permeabilidade Relativa, µr 
Ferro Comercial 9000 
Ferro Purificado 200000 
Ferro Silício 55000 
Permalloy 1x106 

Supermalloy 1x107 
Permendur 5000 
Ferrite 2000 

 
 

Na Figura A.15 pode ser observado o modelo de um núcleo de ferrite do tipo 

cilíndrico. A área da janela, denominada Ae e a área da seção transversal do núcleo, 

denominada Aw são fatores importantes no projeto físico de magnéticos. 
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Figura A.15 – Núcleo e carretel cilíndrico 

 

O projeto físico do indutor é baseado nas leis de Ampere e Faraday. 

 

N.i.ldl. =Η=Η=ℑ ∫     (17) 
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Onde: 
H: É a intensidade de campo magnético (A/m) 
L: Comprimento do solenóide (m) 
N: Número de espiras (voltas) 
 

Também são relações importantes a relação volt-àmpere no indutor e a relação entre 

indução magnética e campo magnético. 
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Onde: 
µ: permeabilidade do material [Wb/A.m] 
B: Densidade de Fluxo Magnético [T] 

 

Igualando a Equação (18) e (19) tem-se: 

 

iLN
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∆
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= ... φ
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   (21) 

 
Sendo: 

HB .µ=
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AeB.∆=∆φ      (22) 
 

Considerando que, quando a corrente no indutor é máxima (Ipico) tem-se o máximo 

valor de B e substituindo-se (22) em (21): 

 

picomáx ILAeBN .. ==    (23) 

 

Desta forma:  

AeB

IL
N

máx

pico

.

.
=

     (24) 
 

A máxima densidade de corrente é dada por: 

Ap

IN
J eficaz

máx

.
=      (25) 

 
Em que: 
Ap: área da seção transversal do enrolamento de cobre. 

 

Sendo os fios com geometria circular, os enrolamentos ocupam apenas uma 

determinada área da janela disponível conforme pode ser observado na Figura A.16. Desta 

forma faz-se necessário definir uma constante Kw denominada “fator de ocupação do cobre 

dentro do carretel”. O valor típico da constante Kw para a construção de indutores é de 0,95 

(ou seja, a área ocupada pelos enrolamentos é de 95% da janela), porém este valor pode sofrer 

variações conforme a geometria dos condutores utilizados. 

Assim, pode-se definir Kw como: 

 

Aw

Ap
Kw =      (26) 

 
Figura A.16 – Ocupação dos enrolamentos na janela 
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Definida a constante Kw, pode-se reescrever a Equação (25) da seguinte forma: 

 

eficaz

wmáx

I

AwKJ
N

..
=     (27) 

 

Igualando (24) e (27): 

AeB

IL

I

AwKJ

máx

pico

eficaz

wmáx

.

...
=     (28) 

 

Assim define-se o valor do produto das áreas (Ae.Aw) necessário para a construção do 

indutor: 

410.
..

..
.

wmáxmáx

eficazpico

kJB

IIL
AwAe =     (29) 

 

O fator 104 na Equação 36 foi acrescentado para ajuste de unidade cm4. Para núcleos 

de ferrite usuais o valor de Bmáx fica em torno de 0,3T (este valor é devido à curva de 

magnetização do material magnético). O valor da densidade de corrente, que indica a 

capacidade de corrente por unidade de área, depende dos condutores utilizados nos 

enrolamentos, tipicamente utiliza-se 450A/cm². 

Com o fator de redução encontrado, a área do núcleo definida para um núcleo com 

diâmetro de 6,4mm, com densiadade do condutor definida e para uma corrente de 0,158A 

definida no projeto do transformador, é possível determinar o número de espiras através da 

Equação (27). Assim: 

 

espirasN 3787
158,0

4,1.95,0.450
==  

 
1.3.3 Cálculo da seção transversal do condutor 

 

Como a freqüência de operação pode ser considerada baixa, não teremos problema 

relacionado ao efeito pelicular. É sabido que, a medida que a freqüência aumenta, a corrente 

no interior de um condutor tende se distribuir pela periferia, ou seja, existe maior densidade 
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de corrente nas bordas e menor na região central. Esse efeito causa uma redução na área 

efetiva do condutor. E dessa forma podemos determinar a seção através da Equação (28). 

máx

eficaz

J

I
S =      (28) 

Assim é encontrado uma seção de 0,035mm², o que corresponde a um fio com seção 

de 32AWG. 

 
1.3.4 Cálculo do volume do núcleo 

 

Com os dados dimensionais do núcleo o cálculo é executado através da Equação (29). 

³07,643
4

)/³.(.
mm

DLD
V ==

π
   (29) 

 
1.3.5 Cálculo do campo magnético gerado 

 

O campo magnético gerado no centro de um solenóide de comprimento lsol 

Com N espiras onde circula uma corrente i vale: 

mAe
l

iN
H

sol

/29917
.
==     (30) 

 
1.3.6 Cálculo do fluxo magnético 

 

Depois da determinação da densidade máxima de campo e da área do núcleo é 

possível determinar o fluxo através da Equação (31). 

wbxAeBmáx
61011. −==Φ      (31) 

 
1.3.7 Cálculo da tensão induzida nos terminais do solenóide 

 

A tensão induzida é determinada através da freqüência, do número de espiras e do 

fluxo magnético. 

rmsrms VNfE 65,11...44,4. =Φ=     (32) 
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1.3.8 Cálculo da permeabilidade relativa do núcleo. 
 

A permeabilidade relativa é determinada através da Equação (33). 

30
.0

==
H

Bmáx
r µ

µ      (33) 

 

Onde µ0 é a permeabilidade do vácuo sendo igual 4π.10-7Wb/Am. 

 
1.3.9 Determinação do diâmetro do fio nu e isolado. 

 

O diâmetro do fio de cobre a ser utilizado no enrolamento é função da corrente de 

operação. Entretanto, encontra-se no mercado fios disponíveis em seções com diâmetros 

padronizados. Neste caso, deve-se selecionar o fio que suporta corrente nominal 

imediatamente superior à corrente de operação. A Tabela A.4, obtida do catálogo de fios com 

película cementável da Pirelli (Pirelli, 1985), mostra os fios de seção circular comumente 

encontrados e a corrente nominal de cada seção Encontram-se nesta Tabela valores do 

diâmetro nominal do fio nu (sem película isolante) dfio, do diâmetro do fio incluindo a 

isolação diso, e da densidade linear de massa ηfio. 

 

Tabela A.4 – Características dos condutores (Pirelli, 1985) 

Fio AWG dfio (mm) diso (mm) ηfio (g/m) 
34 0,160 0,213 0,1941 
32 0,203 0,267 0,3103 
31 0,226 0,292 0,3826 
30 0,254 0,325 0,4770 

 
1.3.10 Cálculo da resistividade. 

 

A resistividade do fio depende apenas do seu diâmetro, e a seguinte relação é valida 

para fios de cobre. Sendo K uma constante de proporcionalidade, que no caso de fio de cobre 

vale 2,195x10-8Ωm. 

 

m
d

K

fio

.5326,0
²

Ω==ρ     (34) 
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1.3.11 Cálculo do comprimento do fio. 
 

O comprimento do fio pode ser colocado em termos do produto do número de espiras 

N e o perímetro médio da seção transversal da bobina per (ou o comprimento médio de cada 

espira). 

Com um diâmetro médio de 5,6mm, e um perímetro de 35,16mm, tem-se: 

.18,133. mpnl erfio ==     (35) 

 
1.3.12 Cálculo do número de camadas. 

 

O número de camadas é determinado através da Equação (36). 

.50. camadasN
l

d
n

sol

iso
cam ==     (36) 

 
1.3.13 Cálculo da resistência do solenoide. 

 

A resistência é determinado através da Equação (37). 

.70. Ω== fiolR ρ     (37) 

 
1.3.14 Cálculo da potência dissipada no solenoide. 

 

A potência máxima dissipada pelo solenóide é determinado através da Equação (38). 

.8,1. WiEP rms ==     (38) 

 
1.3.15 Resumo das características do indutor projetado. 

 

Os valores calculados pelo procedimento recomendado por (Carrara, 2006) estão 

listados na Tabela A.5. 
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Tabela A.5 – Resumo das principais características da solenóide do gerador 

  Parâmetro Variável Valor 

Núcleo Diâmetro D 6.4mm 

Comprimento L 20 mm 

Permeabilid. Aparente µap 30 

Fio Diâmetro do fio nu dfio 0.203mm 

Diâmetro do fio diso 0.267mm 

Comprimento lfio 132.5m 

Solenóide Fluxo magnético Ф 11x10
-6
wb 

Diâmetro médio dSol 11,2 mm 

Comprimento lSol 20mm 

Número de camadas NCam 50 

Número de espiras Nesp 3787 

Campo gerado H 29917 
Ae/m 

Densid. Fluxo 
magnético 

B 1,15 T 

Bobina Tensão de operação U 11,7Vrms 

Resistência R 70Ω 

Corrente de operação I 0.158 A 

Potência dissipada pdis 1,8 W 
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Apêndice B - Avaliação de condicionamento de sinal 
 

1. Condicionamento de sinal 
 

O módulo eletrônico Centinel 3 – Centrilift da Baker Hughes possui um conjunto de 

equipamentos responsáveis pela medição dos parâmetros do subsolo, tais como: temperatura 

da carcaça do motor, temperatura interna do sensor de fundo e pressão, e transmissão dos 

mesmos para a superfície. O módulo de superfície inclui uma fonte de tensão (60Vdc-90Vdc) 

e um filtro de freqüência intermediária, cuja fornece alimentação elétrica para o sensor de 

fundo. A transmissão é estabelecida através dos condutores das fases do motor com referência 

na própria carcaça da coluna de produção. O sensor de fundo gera um sinal de freqüência 

elevada (FM) modulado nos mesmos terminais das fases. Estes sinais são modulados de 

acordo com a grandeza do parâmetro a ser medido e são enviados para a superfície. Na 

superfície o sinal é demodulado para produzir um sinal indicativo do parâmetro medido. A 

Figura B.1 apresenta o esquema de interligação elétrica de instalação do módulo Centrilift. 

Também é observado que o motor é ligado em triângulo e o ponto comum interligado ao 

sensor de fundo. 

 

Figura B.1 – Esquema de interligação elétrica de instalação do módulo Centrilift 

 

Para avaliação e identificação sobre a transmissão do sinal de contaminação para a 

superfície foi necessário o levantamento eletrônico do sensor de fundo. A Figura B.2 

apresenta a foto da placa eletrônica. 
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Figura B.2 – Placa eletrônica do sensor de fundo 

 

No presente levantamento foi observado a presença de um microprocessador PIC 

16F8XA da MICROCHIP®, responsável pelo controle de dados das informações a serem 

transmitidas. Foi observada a existência de chaves analógicas modelo 74VHC4066 para 

escolha da variável a ser medida que é comutada em função do algoritmo configurado. 

Também é observada a existência de um multiplexador modelo 74151 da NATIONAL 

SEMICONDUCTOR®, que codifica as informações das variáveis medidas, como: 

temperatura da carcaça do motor, temperatura interna do sensor de fundo e pressão em um 

único canal de saída, sendo esta interligada ao microprocessador. 

Para verificação dos limites de tensões admissíveis no módulo eletrônico foi levantado 

também o circuito fonte de alimentação localizada internamento ao sensor de fundo. A Figura 

B.3 apresenta o circuito eletrônico desta fonte. 



Apêndice B - Avaliação de condicionamento de sinal 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  147 

 

Figura B.3 – Levantamento da fonte do circuito eletrônico do sensor de fundo 

 

Com o circuito da fonte conhecido foi identificado o nível de tensão dc utilizado pelo 

módulo eletrônico, no caso 5Vdc. 

Com o registro do circuito eletrônico foram analisadas três alternativas para envio da 

informação da contaminação pelo canal de temperatura disponibilizado (PRTD). As 

alternativas analisadas foram: filtro ativo com retificador, detector de pico e fonte de 

alimentação (transformador) auxiliar. 
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1.1 Filtro ativo com retificador 
 

Percebe-se que para a obtenção de uma forma de onda contínua, é necessária a 

presença de um circuito que modifique este sinal. Este circuito é o que possui uma maior 

quantidade de componentes. Um amplificador operacional é utilizado. Para este amplificador, 

deverá ser disponibilizado um canal oriundo da fonte de tensão para a alimentação do mesmo. 

E além desta fonte, uma ponte retificadora de onda completa foi especificada. O grande 

problema deste circuito é o seu tamanho. Para a presente aplicação, o tamanho do circuito é 

bastante importante, pois o espaço dentro do sistema BCS é bastante reduzido. E as condições 

do meio são bastante hostis – vibração, pressão e temperatura. Todos estes fatores influenciam 

na confiabilidade do circuito. E como o número de componentes eletrônicos adicionais em 

questão é maior, a confiabilidade do mesmo poderia ser comprometida. 

A Figura B.4 apresenta o circuito do filtro ativo com retificador. 
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Figura B.4 – Circuito do filtro ativo com retificador 

 

Na Figura B.5, temos as formas de onda do filtro ativo com retificador, obtidas com a 

simulação no software Orcad®. 
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Figura B.5 – Formas de onda de tensões do circuito do filtro ativo com retificador 

De acordo com o gráfico apresentado na Figura B.5 é possível observar a saída do 

sinal de comunicação, oriundo do sensor projetado, com legenda na cor vermelha. Também é 

observado o sinal amplificado, com legenda verde e por fim é observado o sinal retificado 

com amplitude de 6,2V. Desta forma foi evidenciada sua aplicabilidade, porém descartada em 

função do número de componentes envolvidos e da diminuição da confiabilidade do sensor 

projetado. 

 

1.2 Detector de pico 
 

Este circuito é bem representado tal como mostra a Figura B.6. A simulação deste 

circuito foi realizada no software. Uma fonte de tensão senoidal foi utilizada para simular o 

sinal proveniente do protótipo.  A Figura B.7 ilustra o resultado da simulação deste circuito no 

Orcad®. 
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Figura B.6 – Circuito detector de pico 

 

 

Figura B.7 – Formas de onda de tensões do circuito detector de pico 

 

Na Figura B.8 é apresentada a forma de onda obtida com o circuito detector de pico, 

através de um osciloscópio em um ensaio prático. 
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Figura B.8 – Formas de onda de tensão de saída do circuito detector de pico 

 

Comparando os circuitos do filtro ativo e do detector de pico, percebe-se que o 

circuito mais viável é o detector de pico, visto seu reduzido tamanho, e a não necessidade de 

se utilizar uma fonte auxiliar para alimentar o amplificador operacional. Porém, em virtude de 

problemas operacionais como a abertura do módulo eletrônico para adição de nova placa com 

o circuito projetado, ocasionaria a perda da garantia do sensor de fundo, o que não tornaria 

atrativo e nem operacional para a utilização destes circuitos. 

 

1.3 Fonte de alimentação (transformador) auxiliar. 
 

Pensando em uma alternativa mais simples e não invasiva, isto é, sem a necessidade de 

abertura do sensor de fundo, foi projetado um transformador que contemplasse os requisitos 

de transformação como também requisitos de impedância de entrada e saída de suas bobinas. 

A Figura B.9 apresenta o diagrama de interligação deste transformador. 
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Figura B.9 – Diagrama de interligação do transformador 

 

O transformador projetado possui uma relação de transformação de 3:1 com 

resistência no secundário de 3Ω. Este é muito importante para não saturar o sinal de 

temperatura e possuindo condutores com classe de isolamento H o que garante sua operação 

até 180°C. Ele será instalado dentro do sensor de fundo pelo orifício de acesso dos 

condutores, que possui uma pequena área para sua instalação. Seu funcionamento é baseado 

na variação da tensão da malha de realimentação do amplificador operacional do canal de 

temperatura do mancal do motor o que permite a saturação do seu sinal de saída. E possuindo 

também uma grande vantagem de não eliminar um canal ou de ter que solicitar um outro 

equipamento com um canal auxiliar, que já existe no mercado para medição de vibração. Na 

superfície, o seu controlador é configurado para gerar um alarme visual quando ocorrer sua 

contaminação ou será disponibilizado esta variável via servidor OPC para um supervisório 

SCADA comercial. 
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Anexo I 
ESP-RIFTS - Eletrical Submersible Pump Reability 

Information and Failure Tracking System  
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Anexo I - ESP-RIFTS - Eletrical Submersible Pump Reability Information and Failure 
Tracking System 

 

 

Figura I.1 – Taxa de Falhas com todas as operadoras(ESP-RIFTS, 2010) 
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Figura I.2 – Taxa de Falhas desconsiderando as operadoras Russas (ESP-RIFTS, 2010) 

 



Anexo I - ESP-RIFTS 

Filipe de Oliveira Quintaes, Abril/2010.  156 

 

Figura I.3 – Taxa de Falhas apenas Petrobras® (ESP-RIFTS, 2010) 
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Figura I.4 – Taxa de Falhas apenas Petrobras®-UM-BC (ESP-RIFTS, 2010) 
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Figura I.5 – MTTF Selo por contaminação apenas Petrobras®-UM-BC (ESP-RIFTS, 

2010) 
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Anexo II 
Norma US-MIL-HDBK-217 F 

Reliability Prediction for Electronic Systems 
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Anexo II - Norma US-MIL-HDBK-217 F - Reliability Prediction for Electronic Systems 
 

Tabela II.1 – Base Failure Rate – Connections 

 

Tabela II.2 – Quality Factor – Connections  

 

 

Tabela II.3 – Environment Factor – Connections 
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Tabela II.4 – Quality Factor – Inductive Devices and Transformers  

 

 

Tabela II.5 – Environment Factor – Inductive Devices and Transformers 
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Tabela II.6 – Size Factor – Rotating Devices 

 
 

Tabela II.7– Number of Brushes Factor – Rotating Devices 

 

 

Tabela II.8– Environment Factor – Rotating Devices  

 

 


