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RESUMO 

 O bombeio centrífugo submerso é um método de elevação artificial de petróleo 

empregado em áreas terrestres ou marítimas. A receita econômica da produção de petróleo em 

um poço depende da vazão de óleo e da disponibilidade do equipamento de elevação. Quanto 

menos falhas, menores serão as receitas cessantes e os custos para repará-las. A frequência com 

que as falhas ocorrem depende das condições operacionais às quais as bombas são submetidas. 

Em poços marítimos de alta produtividade o acompanhamento é feito por operadores com suporte 

de engenharia 24h/dia, o que não é economicamente viável para as áreas terrestres. Nesse 

contexto, a automação de poços terrestres apresenta vantagens econômicas claras. 

Neste trabalho é proposto um sistema capaz de controlar automaticamente a operação de 

bombas centrífugas submersas instaladas em poços produtores de petróleo, via ajuste na rotação 

do motor elétrico, a partir de sensores instalados na superfície e subsuperfície, mantendo a bomba 

operando dentro da faixa recomendada, o mais próximo possível do potencial do poço. São 

desenvolvidas técnicas de estimativa de variáveis não medidas, possibilitando a automação de 

poços que não possuem todos os sensores requeridos. O ajuste automático, conforme um 

algoritmo que é executado em um controlador lógico programável, mantém a vazão e a 

submergência dentro de parâmetros aceitáveis, evitando condições operacionais indesejáveis 

como a interferência de gás e a elevada temperatura do motor, sem a necessidade de recorrer ao 

desligamento do motor, o que reduziria a sua vida útil. A estratégia de controle descrita, baseada 

na modelagem dos fenômenos físicos e na experiência operacional registrada na literatura, é 

materializada em termos de um controlador Fuzzy baseado em regras, sendo que todas as 

informações geradas podem ser acompanhadas por um sistema supervisório. 

Palavras-Chaves: Bombeio Centrífugo Submerso, Automação, Controle, Elevação Artificial 
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ABSTRACT 
 

  

The Electrical Submersible Pumping is an artificial lift method for oil wells employed in 

onshore and offshore areas. The economic revenue of the petroleum production in a well depends 

on the oil flow and the availability of lifting equipment. The fewer the failures, the lower the 

revenue shortfall and costs to repair it. The frequency with which failures occur depends on the 

operating conditions to which the pumps are submitted. In high-productivity offshore wells 

monitoring is done by operators with engineering support 24h/day, which is not economically 

viable for the land areas. In this context, the automation of onshore wells has clear economic 

advantages. 

This work proposes a system capable of automatically control the operation of electrical 

submersible pumps, installed in oil wells, by an adjustment at the electric motor rotation based on 

signals provided by sensors installed on the surface and subsurface, keeping the pump operating 

within the recommended range, closest to the well’s potential. Techniques are developed to 

estimate unmeasured variables, enabling the automation of wells that do not have all the required 

sensors. The automatic adjustment, according to an algorithm that runs on a programmable logic 

controller maintains the flow and submergence within acceptable parameters avoiding 

undesirable operating conditions, as the gas interference and high engine temperature, without 

need to resort to stopping the engine, which would reduce the its useful life. The control strategy 

described, based on modeling of physical phenomena and operational experience reported in 

literature, is materialized in terms of a fuzzy controller based on rules, and all generated 

information can be accompanied by a supervisory system. 

 

Keywords: Electrical Submersible Pumping. Automation, Control, Artificial Lift. 
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∆ptp Incremento de pressão em condições bifásicas, Pa (psi). 
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pwf Pressão de fluxo no fundo do poço, Pa (psi). 

pwh Pressão no tubing medida na cabeça do poço, Pa (psi). 

Q Calor, J (cal) ��  Taxa de transferência de calor, w (cal/s). 

q Vazão volumétrica, m3/s (bpd). 

qb Vazão de líquido através da bomba, m3/s (bpd). 

qg Vazão de volumétrica de gás, em condições in situ, m3/s. 

ql Vazão de volumétrica de líquido, m3/s (bpd). 

qm Vazão volumétrica da mistura em condições in situ, m3/s. 

qmax Vazão máxima do reservatório, m3/s (bpd). 

qop Vazão de operação da bomba, m3/s (bpd). 

qr Vazão de líquido do reservatório, m3/s (bpd). 

qsp Ponto de ajuste da vazão, m3/s (bpd). 

qvisc Vazão da bomba com fluido viscoso, m3/s (bpd). 

qw Vazão de teste da bomba com água, m3/s (bpd). 

R Resistência elétrica do cabo de alimentação do motor, Ω. 

Re Número de Reynolds, adimensional 

Rs Razão de solubilidade do gás no óleo, m3/m3 (ft3/bbl). 

rw Raio do poço, m (ft). 

re Raio externo do reservatório, m (in). 

r t Raio interno do tubing, m (in). 

S Desvio padrão. 

s Submergência da bomba, m. 

s Escorregamento do motor elétrico de indução, adimensional. 

ssp Ponto de ajuste da submergência, m. 

Tft Temperatura do fluido no topo do motor, K (ºC) 

Tfb Temperatura do fluido na base do motor, K (ºC) ��	  Temperatura média do fluido defronte ao motor, K (ºC) 

Ts Temperatura na superfície do motor, K (ºC) 

∆Tf Acréscimo na temperatura do fluido devido ao calor gerado pelo motor, K 

(F) 

∆Ts Diferença entre a temperatura na superfície do motor e a temperatura do 
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fluido, K (F). 

t Tempo a partir do início do movimento, s. 

u*  Valor discreto da saída. 

ui Valor discreto representativo da posição da i-ésima função de pertinência 

no universo do discurso U onde a pertinência de saída tenha um máximo 

Vm Tensão nos terminais do motor elétrico, V. 

Vwh Tensão na saída do transformador, V. 

Vt Tensão na entrada do transformador, V. 

v Velocidade do fluido, m/s (ft/s). 

vTP Velocidade do escoamento bifásico, m/s (ft/s). 

v∞ Velocidade terminal de bolha, m/s. 

Wr Peso da coluna de hastes no ar, N (lbf). 

x Coordenada na direção leste, a partir da bomba, m (ft).  

y Coordenada na direção norte, a partir da bomba, m (ft). 

z Coordenada vertical, a partir da bomba, m (ft). 

Zmax Valor máximo da pertinência para a função Z, adimensional 
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 LETRAS GREGAS  

 

α Fração volumétrica de gás no interior da bomba de fundo 

δ Valor absoluto do erro relativo. 

ε Erro relativo no cálculo de uma variável. 

ζN Valor real do incremento de frequência onde ocorre o máximo para a 

função de pertinência N, adimensional 

ζP Valor real do incremento de frequência onde ocorre o máximo para a 

função de pertinência P, adimensional 

ζZ Valor real do incremento de frequência onde ocorre o máximo para a 

função de pertinência Z, adimensional 

σ Tensão interfacial, N/m. 

γ Peso específico do fluido, N/m3 (lbf/ft3) 

η Eficiência ou rendimento, adimensional. 

ηb Rendimento da bomba, adimensional. 

ηm Rendimento do motor, adimensional. 

ηsn Eficiência de separação natural de gás, adimensional 

ηvisc Rendimento da bomba operando com fluido viscoso, adimensional. 

ηw Rendimento da bomba operando com água, adimensional. 

λg Fração volumétrica de gás, sem escorregamento entre as fases, 

adimensional. 

θ Ângulo de inclinação com a horizontal, rad (graus). 

µ Viscosidade dinâmica (absoluta) do fluido, Pa.s (cp). 

µA Grau de pertinência de x em A. 

µti Viscosidade fluido após a troca térmica com o motor, Pa.s (cp). 

ν Viscosidade cinemática do fluido, m2/s (cSt). 

ξc Valor calculado de uma variável. 

ξm Valor medido de uma variável. 

ρ Massa específica, kg/m3 (lb/ft3). 

ρl Massa específica da fase líquida, kg/m3 (lb/ft3). 

ρg Massa específica da fase gasosa, kg/m3 (lb/ft3). 
�� Massa específica da mistura, sem escorregamento, kg/m3 (lb/ft3). 
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ρo Massa específica do óleo, kg/m3 (lb/ft3). 

ρTP Massa específica bifásica, kg/m3 (lb/ft3). 

τ Tensão de cisalhamento, Pa (psi). 

φ Ângulo de fase entre tensão e corrente, rad. �� Fluxo magnético, Wb. 

Φ Parâmetro da correlação de Turpin, psia-1. 

ω Velocidade angular, rad/s. 
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1.1 Introdução ao Capítulo 1 

 
Neste capítulo é feita uma breve introdução aos temas elevação artificial e 

controle apresentando as vantagens potenciais da automação do bombeio centrífugo submerso 

que motivaram a elaboração deste trabalho. Também é descrita a metodologia para o 

densenvolvimento e teste do algoritmo de controle proposto. 

 
1.2 Introdução à elevação artificial 

 

Na indústria petrolífera o fluido extraído de um poço e que é tratado 

genericamente por petróleo, na verdade constitui-se por diversos compostos naturais, entre 

eles destacam-se os hidrocarbonetos em si, com um real valor comercial e a água. Mas o 

petróleo, por ser uma mistura de hidrocarbonetos, apresenta componentes mais leves que 

podem constituir uma fase gasosa naturalmente livre, ou liberada em determinadas condições 

de pressão e temperatura, e componentes mais pesados que permanecem no estado líquido, 

em condições padrão de medição ou condições de base, pressão atmosférica e 20 °C (ANP, 

2012). 

Para a produção de petróleo é necessário, antes de tudo, descobrir o campo 

potencialmente produtor através de estudos geológicos e sísmicos. Posteriormente, um poço 

atravessando uma ou mais zonas potencialmente portadoras de hidrocarbonetos deve ser 

perfurado. Durante a perfuração é possível confirmar a presença de óleo. Neste caso o poço 

deverá ser revestido. O espaço entre o revestimento de aço e as paredes do poço é preenchido 

com cimento para garantir o perfeito isolamento entre as formações.  

Uma vez identificado o intervalo produtor, já com o poço cheio de fluido de 

completação, realiza-se a operação de canhoneio que consiste em disparar uma carga 

explosiva que atravessa o revestimento e o cimento, penetrando na formação. Com isso, a 

formação produtora comunica-se com o interior do poço (Figura 1.1). Quando a pressão 

disponível no reservatório é suficiente para superar as perdas de carga até a superfície numa 

vazão comercial, o poço será equipado para surgência.  

O sistema de produção de óleo por surgência ou elevação natural é apresentado na 

Figura 1.2. Os fluidos produzidos, num poço surgente, escoam através de um sistema 
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complexo até o seu destino na superfície, incluindo o escoamento no reservatório, no poço, na 

linha de produção até atingir o separador. 

 

 

Figura 1.1 Poço completado e amortecido 

 

O sistema de produção é composto por elementos que interagem entre si e que 

tem suas próprias relações de desempenho, onde cada elemento depende e influencia os 

outros elementos. Para produzir fluidos do poço todos os componentes do sistema precisam 

trabalhar juntos. As relações de desempenho podem ser representadas por curvas de pressão x 

vazão. 

Em regime permanente, considera-se a vazão mássica constante e a pressão de 

saída, ou pressão disponível, de um componente igual à pressão de entrada, ou pressão 

requerida, no componente seguinte. Assim, se forem traçadas as curvas de pressão disponível 

e pressão requerida num nó, por exemplo, o fundo do poço, pode-se determinar a vazão de um 

sistema de produção. Este procedimento é conhecido como análise nodal (Takács, 2009). 

A curva de pressão disponível em um reservatório, denominadas curva de IPR, 

sigla em inglês para Inflow Performance Relationship, representa a relação que existe entre a 

pressão de fluxo no fundo do poço e a vazão (Gilbert, 1954). 
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Figura 1.2 Sistema de produção de óleo por surgência 

 

A base de estudo das curvas de IPR é a lei de Darcy, que aplicada a um 

reservatório cilíndrico, fluxo radial, fluido monofásico e incompressível pode ser expressa 

(Rosa, Carvalho, & Xavier, 2006) pela Equação (1) 

 

� = 2�ℎ��� ln ���� ��� − ���� (1) 
 

 

em que pe é a pressão no limite externo do meio poroso, em Pa; pwf é a pressão de 

fluxo no fundo do poço, em Pa; re e rw são os raios externo do reservatório e do poço, 

respectivamente, ambos em m; h é a espessura da formação, m; k é a permeabilidade do meio 

poroso, Pa-1; µ é a viscosidade dinâmica do fluido, em Pa.s; B é o fator volume para o fluido, 

m3/m3std; q é a vazão volumétrica do reservatório medida em condições de base, m3std/s; 

Como a maioria dos parâmetros do lado direito da equação são constantes pode-se 

definir o índice de produtividade IP pela equação (2): 

  ! = ��� − ��� (2) 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Reservatório 
2. Fundo do poço 
3. Cabeça do poço 
4. Choke 
5. Separador 
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Gilbert admitiu que o índice de produtividade do poço se manteria constante para 

qualquer pressão. A curva de IPR (Pwf x q) linear é apresentada na Figura 1.3. 

 

 
 

Figura 1.3 IPR linear 

 

Quando a pressão no interior do reservatório cai abaixo da pressão de bolha há 

escoamento de gás livre. A equação que descreve o fluxo no meio poroso precisa levar em 

conta o conceito de permeabilidade relativa. Assim, quando a saturação de gás aumenta no 

reservatório, a permeabilidade relativa ao óleo deve diminuir, fazendo com que a vazão 

diminua. Vogel, citado por Takács (2009), usou um simulador numérico de reservatórios para 

estudar o desempenho de poços em reservatórios de gás em solução, sem dano, e obteve 

curvas que exibiam uma mesma forma geral em coordenadas adimensionais que poderia ser 

aproximada pela expressão: 

 

2

max

8,02,01 







−−=

e

wf

e

wf

p

p

p

p

q

q
 

 

onde qmax é a vazão máxima do reservatório, em m3std/s, correspondente à pressão 

de fluxo de fundo de poço igual à pressão atmosférica. 

A curva de pressão requerida no fundo do poço pode ser obtida calculando-se a 

pressão requerida para escoar o fluido até o separador a diferentes vazões. Para cada vazão, a 

perda de carga do fundo do poço até o separador precisa ser calculada. 

Ao traçar as curvas de pressão disponível e pressão requerida no fundo do poço é 

possível determinar a vazão do poço surgente, ou ainda definir a necessidade de instalação de 

elevação artificial. Desprezando-se a perda de carga no choke, o ponto de intersecção entre as 

(3) 
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curvas de pressão disponível e pressão requerida determina a vazão possível por surgência 

com o choke totalmente aberto, como ilustrado na  Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Determinação da vazão possível por elevação natural 

 

Vazões menores podem ser obtidas restringindo-se o escoamento através do 

choque na superfície. Porém, pode ocorrer que as curvas não se interceptem ou o façam em 

vazões muito baixas, não sendo possível a produção comercial do poço. Nesses casos, é  

necessária a instalação de equipamentos específicos que irão ajudar a pressão do reservatório 

a superar as perdas de carga do sistema a jusante dos canhoneados (Prado, 2007). Estes 

equipamentos constituem os sistemas de elevação artificial e são instalados em cerca de 94 % 

dos poços produtores ao redor do mundo. 

Segundo (Takács, 2009), os métodos pneumáticos de elevação usam gás 

comprimido injetado a partir da superfície para ajudar a elevação dos fluidos produzidos pelo 

poço. Já os métodos de elevação por bombeamento empregam uma bomba instalada abaixo 

do nível de fluido de modo a superar as perdas de carga requeridas para o escoamento do 

fluido produzido até a superfície. Dentre os métodos de elevação por bombeamento encontra-

se o Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), objeto deste trabalho, detalhado na próxima 

seção. 

 

 

 

1.3 O método de elevação artificial por bombeio centrífugo submerso 

 

Pressão 

Vazão 

IPR 

TPR 

Vazão possível por surgência 
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1.3.1 Descrição do sistema 

 

A bomba centrífuga submersa, que é utilizada na elevação de petróleo, foi 

inventada por Armais Arutunoff, que realizou seus primeiros experimentos no campo de 

Baku, próximo ao mar Cáspio nos anos de 1910, tendo sido o fundador da REDA – Russian 

Electrical Dynamo of Arutunoff (Takács, 2009). 

Na Figura 1.5 é representada uma instalação terrestre típica de bombeio centrífugo 

submerso, sem obturador. A energia suplementar requerida para elevação é transmitida da 

superfície, através de um transformador de potência, por cabo elétrico até a sub-superfície, 

onde um motor elétrico converte a energia elétrica em energia mecânica que é entregue ao 

fluido através de uma bomba centrífuga. 

O transformador de potência é requerido para fazer o casamento entre a tensão 

fornecida pela rede e a requerida pelo motor elétrico no fundo do poço. A caixa de junção é 

uma caixa ventilada e à prova d’água, utilizada para fazer a conexão do cabo elétrico de 

superfície com o cabo BCS. O protetor é um dispositivo permite a expansão e contração do 

óleo isolante do motor, garantindo a sua não contaminação por fluido do poço, além de 

absorver as cargas axiais da bomba sem transmiti-las ao motor (Takács, 2009). 

O quadro de comando e proteção pode vir a ser equipado com VSD (Variable 

Speed Drive) que, dentre outras vantagens, possibilita uma partida mais suave do motor, 

aumentando a sua vida útil. Também permite o ajuste do desempenho da bomba via controle 

da velocidade do motor, o que pode contribuir para a redução da temperatura do motor, 

melhorar a capacidade do manuseio de gás, além de ajustar a vazão da bomba à vazão do 

reservatório (Baker Hughes Centrilift, 2008). 

Define-se nível dinâmico, para poços que não possuem obturador, como sendo a 

distância entre a superfície e o nível de líquido no espaço anular com a bomba em operação. 

A submergência é definida como a distância entre o nível de líquido e a sucção da bomba. 

Quanto menor a submergência, menor a coluna de líquido no espaço anular e menor a pressão 

de fluxo no fundo do poço, o que implica numa maior a vazão oriunda do reservatório, como 

pode ser observado na Equação (1).  

O nível dinâmico e a submergência variam ao longo do tempo. Ao se desligar a 

bomba, por exemplo, o nível dinâmico tende a um nível estático, função da pressão do 

reservatório, da densidade do fluido no anular e da pressão no revestimento, medida na cabeça 

do poço. Quando a bomba for novamente ligada, haverá uma tendência de crescimento do 

nível dinâmico porque a bomba retira líquido do anular. A redução da coluna de fluido sobre 
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os canhoneados reduz a pressão de fluxo no fundo do poço, o que aumenta a vazão oriunda do 

reservatório até que ocorra um equilíbrio entre a vazão drenada pela bomba e a vazão do 

reservatório. 

Eventualmente o nível dinâmico pode atingir a sucção da bomba, o que pode ser 

prejudicial ao sistema, uma vez que as grandes quantidades de gás podem prejudicar ou 

impedir o funcionamento da bomba centrífuga, como será detalhado ao longo deste trabalho. 

 

 
 

Figura 1.5 Poço equipado com bomba centrífuga submersa 

 

As bombas centrífugas para aplicação em poços de petróleo são constituídas por 

múltiplos estágios montados em série. Cada estágio consiste em um impelidor rotativo (rotor) 

que transmite a energia cinética sob a forma de velocidade ao fluido e um difusor estacionário 

(estator) que converte a energia cinética do líquido coletado do rotor em pressão e encaminha 

o fluido bombeado para o próximo impelidor posicionando o fluido imediatamente acima 

(Figura 1.6). 

O fluido entra na bomba através do impelidor, que gira em alta velocidade 

acelerando o fluido que escoa entre as pás através dos canais e penetra no difusor onde é 

direcionado para a descarga do estágio. Existem duas componentes de movimento que são 

 
 

 

 

Motor 

Sucção ou 
separador 

Bomba 

Protetor 

Cabo 

Quadro de 
comando 

Caixa de junção 

  

Transformador 

Nível dinâmico 

Submergência 
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conferidas ao líquido pelo impelidor. Um movimento ocorre na direção radial, do centro para 

fora e é ocasionado por forças centrífugas. Uma outra componente de movimento age na 

direção tangencial às pás e a resultante das duas componentes fornece a direção do 

escoamento. Na saída do estágio ou na descarga, a pressão do fluido bombeado deverá ser 

maior que a da entrada no impelidor. A operação em cada estágio incrementa a pressão do 

escoamento e sendo a descarga de um estágio a entrada do próximo acima, o processo se 

repete sucessivamente com o fluido bombeado (Maitelli C. W., 2010). 

 

 

Figura 1.6 Ilustração de um estágio de bomba. Fonte: Centrilift 

 

 

1.3.2 Introdução ao controle 

 

A terminologia básica empregada neste texto é apresentada a seguir (Ogata, 

2005). 

Sistema: combinação de componentes que agem em conjunto para atingir 

determinado objetivo. 

Processo: operação contínua progressiva, artificial ou voluntária, que consiste em 

uma série de ações ou movimentos controlados, sistematicamente destinados a atingir 

determinados fins ou resultados. 
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Variável controlada: grandeza ou condição que é medida e controlada. 

Normalmente é a saída do sistema. 

Variável manipulada: grandeza ou condição que é modificada pelo controlador, 

de modo que afete o valor da variável controlada. 

Controlar : medir o valor da variável controlada do sistema e utilizar a variável 

manipulada para corrigir ou limitar os desvios do valor devido em relação a um valor 

desejado. 

Distúrbio : é um sinal que tende a afetar de maneira adversa o valor da variável de 

saída de um sistema. 

Controle com realimentação: também conhecido como controle em malha 

fechada, refere-se a uma operação, que na presença de distúrbios, tende a diminuir a diferença 

entre a saída do sistema e alguma entrada de referência e atua com base nessa diferença. 

O diagrama de blocos de um sistema de controle típico é apresentado na Figura 

1.7. 

 

 

 

Figura 1.7 Sistema de controle com realimentação. Fonte: (Maitelli A. L., 2007). 

 

1.4 Motivação e objetivos 

 

A bomba centrífuga na indústria petrolífera, tal qual em outras aplicações 

industriais, é projetada para acionamento somente de líquidos, sendo indesejável a presença 

de gás livre na sucção da bomba. No início da operação, logo após a completação, o poço 

encontra-se amortecido, isto é, o anular e a coluna encontram-se com fluido de completação 

que equilibra a pressão estática, de modo que a vazão oriunda do reservatório é nula. Ao se 

Comparação Controlador Sistema SP PV 
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manipulada) 

MV 

Sensor + Transmissor 



Capítulo 1 - Introdução Geral 

Rutácio de Oliveira Costa, Junho/2012  10 
 

iniciar a operação de bombeio, à medida que a bomba succiona o fluido presente no anular, a 

pressão diminui e, eventualmente, cai abaixo da pressão de bolha, dando inicio a formação de 

bolhas. Neste momento há escoamento bifásico na sucção da bomba. Porém a redução na 

pressão de fundo também implica em aumento da vazão do reservatório.  

Assim fica estabelecido um cenário antagônico. Enquanto a vazão da bomba for 

maior que a do reservatório, o líquido no espaço anular terá uma boa produção, mas 

consequentemente a submergência da bomba e a pressão de sucção tendem a diminuir, 

permitindo o aumento da fração de gás livre na sucção da bomba. A redução na pressão de 

fundo é necessária para aumentar a vazão do reservatório, porém, implica em aumento da 

fração de gás livre na sucção da bomba. A presença do gás reduz a eficiência volumétrica da 

bomba até que sua operação torna-se instável, com redução da vida útil dos conjuntos de 

fundo (Bedrin, 2008).  

Em casos extremos a bomba pode ficar completamente bloqueada pelo gás, 

impedindo o bombeio da produção, e o poço, por consequência, pode ficar sem produzir. 

Nestas condições extremas, apesar do motor elétrico continuar a funcionar, o fluido não está 

sendo bombeado, interrompendo a troca térmica do equipamento. Estas adversidades levam 

os motores e bombas a falhar por superaquecimento.  

Outro cenário desfavorável, e possível de ocorrer, está relacionado à capacidade 

da bomba. Quando a capacidade de sucção excede a capacidade de produção/alimentação do 

reservatório, em poços com pouco ou nenhum gás livre, o nível dinâmico de fluido no anular 

pode atingir a sucção da bomba. Nesta condição, conhecida como “pump off ” ou bloqueio de 

gás, a bomba praticamente fica fora de operação. Esta problemática ocorre, pois o controle de 

bombeio da produção em um poço petrolífero, equipado com elevação artificial é bastante 

diferente do bombeio de uma aplicação industrial convencional, onde há, por exemplo, o 

interesse no controle da vazão de uma determinada bomba ou no controle do nível de um 

determinado vaso.  

No caso da indústria petrolífera, especificamente em poços petrolíferos, as 

incertezas são muito maiores. Localizado um reservatório, antes da perfuração, completação e 

teste de uma determinada zona, não se dispõe do conjunto mínimo de variáveis requeridas 

para a modelagem do comportamento da produção do referido reservatório. Dispõe-se apenas 

de informações oriundas das fases anteriores, tais como: perfilagem, testemunhos, amostras 

de calha, correlações com poços vizinhos e testes de produção, quando disponíveis.  

A partir da expectativa de comportamento do reservatório é definida uma vazão 

que servirá de base para o projeto do sistema de elevação, que inclui a especificação dos 
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principais equipamentos a serem descidos. A bomba centrífuga é selecionada de modo que a 

vazão de projeto esteja próxima do ponto de melhor eficiência e dentro da faixa recomendada 

pelo fabricante do equipamento. 

Após a instalação de todos os equipamentos, o poço deve partir e operar dentro 

das condições previstas no projeto, para que seja alcançada a maior vida útil do sistema. Estas 

condições, porém, nem sempre são possíveis porque dependem do comportamento real do 

reservatório e da confirmação das propriedades dos fluidos produzidos. Para se evitar 

problemas de bloqueio ou interferência severa de gás, deve ser mantida uma submergência 

mínima de operação. A produção é otimizada se a submergência da bomba é mantida tão 

baixo quanto possível evitando condições de ocorrência de pump off, cavitação ou o bloqueio 

de gás (Alcock, 1981). 

Em poços marítimos de alta produtividade o acompanhamento é feito por 

operadores com suporte de engenharia 24h/dia (Camilleri & MacDonald, 2010), o que não é 

economicamente viável para as áreas terrestres. Nesse contexto, a automação de poços 

terrestres apresenta vantagens econômicas claras. 

O enfoque deste trabalho é dimensionar e estruturar um sistema de controle de 

bombeio centrífugo submerso para poços terrestres que não possuem obturador, capaz de 

otimizar a produção de óleo, mantendo as condições operacionais dentro de limites aceitáveis, 

garantindo a maior vida útil possível do equipamento de bombeio, o que é extremamente 

desejável do ponto de vista econômico, uma vez que a produção será máxima e os custos 

operacionais serão mínimos. 

Outros objetivos que o sistema de controle automático de bombeio centrífugo 

submerso para poços de petróleo e respectivo método de operação se propõem alcançar 

encontram-se elencados a seguir: 

a. eliminar o controle com atuações liga-desliga o equipamento de bombeio;  

b. permitir automação parcial ou total do controle de bombeio; 

c. melhorar as condições operacionais do equipamento de bombeio; 

d. aumentar a vida útil do equipamento de bombeio; 

e. manter o nível de submergência do equipamento de bombeio sempre estável e 

próximo de um limite mínimo. 

 

1.5 Metodologia 
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A metodologia empregada no presente trabalho consiste em adaptar o programa 

computacional que foi desenvolvido pela equipe do projeto AUTOPOC, parceria entre 

Petrobras e UFRN para pesquisas na área de elevação e automação de poços, apresentado nas 

dissertações de (Batista, 2009) e (Barbosa, 2011), para simular o comportamento do poço de 

petróleo virtual equipado com método de elevação BCS, propor um método e sistema de 

controle e validá-lo em testes de laboratório controlando o poço virtual. 

Para simular o comportamento do poço equipado com BCS, o programa 

computacional deve integrar modelos de reservatório, de escoamento dos fluidos no interior 

das tubulações, de transmissão de energia, do motor elétrico, de transmissão de calor entre 

motor e o fluido produzido, da bomba centrífuga, da separação de gás, entre outros. Todos 

estes modelos devem interagir para reproduzir o comportamento esperado dos parâmetros 

operacionais ao longo do tempo, desde a partida do poço. Para uma melhor compreensão dos 

fenômenos envolvidos nos sistemas BCS o simulador deverá exibir e historiar parâmetros tais 

como: vazão, submergência, pressões de sucção e descarga, temperatura do motor, frequência, 

tensão, corrente e fator de potência. Além disso é necessário que o mesmo disponha de meios 

de comunicação com outros programas ou equipamentos. 

A validação do algoritmo de controle será feita em três etapas: testes, em 

laboratório, do controlador emulado por software e poço virtual gerado pelo simulador; testes, 

em laboratório, da implementação, em Ladder, do algoritmo de controle num CLP que 

controla um poço virtual gerado pelo simulador; testes, em bancada industrial, do algoritmo 

de controle, implementado num CLP, controlando um poço real de testes. 

Neste trabalho, inicialmente serão apresentados os aspectos teóricos relevantes 

para a compreensão dos principais fenômenos que regem o comportamento do poço equipado 

com BCS e o conhecimento básico requerido para a compreensão do controle fuzzy. Na 

sequência, é apresentado o estado da arte das pesquisas a respeito do tema e é descrita a 

metodologia experimental, incluindo detalhes do simulador, do emulador do controle por 

software, da implementação do controle num CLP e do sistema e algoritmo de controle 

proposto. São ainda descritos detalhes da montagem do aparato experimental em bancada de 

testes. Posteriormente são apresentados os resultados, as análises e conclusões. 

As equações descritas no corpo deste trabalho, via de regra, são válidas para o 

sistema internacional de unidades. Para os casos em que esta regra não seja aplicável, serão 

explicitadas as unidades adequadas. 
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1.6 Conclusão 

 

Neste capítulo foi feita uma breve introdução aos temas elevação artificial, 

bombeio centrífugo submerso e foram apresentados conceitos de controle, de forma geral. 

Foram evidenciadas as vantagens potenciais da automação do bombeio centrífugo submerso, 

especificamente no que se refere ao controle da vazão e do nível dinâmico e seus reflexos em 

termos de uma melhor expectativa em termos de produção e vida útil do conjunto de fundo 

que motivaram a elaboração deste trabalho. Também foi descrita a metodologia que será 

seguida e a sequência de assuntos que serão tratados ao longo do texto que incluem os 

aspectos teóricos relevantes para o assunto, o estado da arte, o simulador do poço, o algoritmo 

de controle proposto e os testes realizados para sua validação. 
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Capítulo 2 - Aspectos Teóricos 
 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos teóricos referentes ao escoamento 

multifásico, ao comportamento da bomba centrífuga, aos fatores que afetam o desempenho da 

bomba quando instalada em um poço e noções de controle fuzzy.  

O estudo dos principais fenômenos que afetam o desempenho do BCS forma a 

base para a definição dos requisitos que o algoritmo de controle deve atender. Por outro lado, 

o controle difuso, um dos ramos da inteligência artificial, é apresentado como uma alternativa 

promissora para substituir o operador humano diante de desafiadores requisitos que serão 

descritos. 

Os aspectos teóricos apresentados neste capítulo serão de fundamental 

importância, tanto para o desenvolvimento do simulador como para o entendimento do 

algoritmo de controle proposto, que serão detalhados no Capítulo 4 para validação 

experimental que será detalhada no Capítulo 5. 

 

2.2 Escoamento multifásico em tubulações 

 

A capacidade de prever o perfil de pressões ao longo de um escoamento vertical, 

horizontal ou inclinado é fundamental para o estudo do comportamento do poço petrolífero, 

uma vez que a produção de petróleo depende do balanço de pressões disponíveis e requeridas 

para o escoamento do óleo até a superfície. 

Os poços de petróleo normalmente produzem uma mistura de líquidos e gases 

para a superfície. A maioria dos modelos de cálculo de perda de carga é desenvolvida para 

duas fases distintas e são propriamente chamados métodos bifásicos. Caso a fase líquida seja 

composta por óleo e água, as propriedades desta fase são determinadas a partir das 

propriedades da água e do óleo através uma regra de mistura baseada nas vazões reais dos 

componentes. Esta abordagem, apesar de questionável por não considerar o escorregamento 

entre óleo e água e a ocorrência de emulsões, é utilizada devido à lacuna nos resultados de 

pesquisas sobre o tema (Takács, Gas Lift Manual, 2005). 
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2.2.1 Conceitos básicos 

 

A diferença fundamental entre o escoamento monofásico e o escoamento bifásico 

gás-líquido é a existência de padrões de escoamento que se referem à distribuição geométrica 

das fases líquida e gasosa na tubulação. Na Figura 2.1 e 2.2 são apresentados os padrões de 

escoamento vertical e horizontal, respectivamente, segundo (Shoham, 2006).  

 
Figura 2.1 Padrões de escoamento vertical, segundo Shoham, 2006 

 

 
 

Figura 2.2 Padrões de escoamento horizontal segundo Shoham, 2006. 
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(5) 

(6) 

(7) 

 
 

A perda de carga em escoamento bifásico num trecho da tubulação é composta 

por três parcelas (Shoham, 2006): perda de carga por fricção, perda de carga gravitacional e 

perda de carga devido a aceleração, conforme Equação (4) 
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=  

 

onde p é a pressão e s é o comprimento do tubo. As perdas de carga por atrito, 

aceleração e gravitacional são descritas, respectivamente, pelas expressões (5), (6) e (7) 

 

%&�&'() = *+,-./
+,0+,122  

 

%&�&'(3 = 
+,0+, &0+,&'  

 

%&�&'(4 = 
+,5 sen8 

onde *+,-./ é o fator de atrito bifásico de Moody, 
+, é a massa específica 

bifásica, 0+, é a velocidade bifásica, D é o diâmetro interno da tubulação, g é a aceleração da 

gravidade e θ é o ângulo que a tubulação faz com a horizontal. A determinação dos 

parâmetros bifásicos é tarefa complexa, especialmente levando-se em consideração os 

distintos padrões de fluxo tanto em escoamento horizontal como em escoamento vertical 

(Shoham, 2006). Na literatura são disponíveis correlações empíricas e modelos mecanicistas, 

apresentados sucintamente a seguir. 

 

2.2.2 Correlações empíricas 

 

Orkiszewski, citado por Takacs (2005) classifica as correlações de perda de carga 

bifásicas conforme o seguinte critério: 

• Grupo I: despreza o escorregamento entre as fases, não considera padrões 

de fluxo e perdas de carga são descritas como um simples fator de perda 

de energia. Pertencem a este grupo as seguintes correlações: Poettmann-

(4) 
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Carpenter, Baxendall, Baxendall-Thomas, Fancher-Brown, Gaither et al., 

Hagedorn-Brown I e Cornish. 

• Grupo II: Cálculos de massa específica incluem efeitos do escorregamento 

mas não distinguem os padrões de escoamento. A correlação de Hagedorn-

Brown II pertence a este grupo. 

• Grupo III: Padrões de escoamento são considerados e cálculos da massa 

específica da mistura e fator de atrito variam com o padrão de escoamento. 

Cálculo da massa específica da mistura inclui os efeitos do 

escorregamento. As correlações de Duns-Ros, Orkiszewski, Beggs-Brill, 

Mukherjee-Brill pertencem a este grupo. 

As diferentes correlações empíricas são baseadas em experimentos que cobrem 

diferentes faixas de diâmetro e comprimento da tubulação e são baseadas em distintos 

números de medições experimentais (Takács, Gas Lift Manual, 2005). 

 

2.2.3 Modelos mecanicistas 

 

Os métodos de cálculo empíricos, por sua natureza, não podem cobrir toda a faixa 

de variação de parâmetros que pode existir nas operações de campo, daí a necessidade de uma 

abordagem mais compreensiva do problema do escoamento multifásico. A solução do cálculo 

do perfil de pressão em escoamento vertical multifásico nos modelos mecanicistas 

caracteriza-se pela determinação do padrão de escoamento a várias profundidades na 

tubulação e posterior determinação dos parâmetros de escoamento através de expressões 

numéricas desenvolvidas da modelagem mecânica de cada padrão de escoamento particular. 

Os modelos mecanicistas não são, via de regra, mais exatos que as correlações 

empíricas (Takács, Gas Lift Manual, 2005). O modelo de cálculo mais exato é o que apresenta 

o menor erro para o caso concreto.  

 

2.2.4 Determinação da perda de carga ao longo de uma tubulação 

 

A determinação da perda de carga ao longo de uma coluna de produção ou linha 

de produção é feita dividindo-se a tubulação em incrementos de cálculo. Para cada incremento 

de cálculo é necessário determinar as propriedades do fluido tais como a razão de solubilidade 

Rs; o fator volume de formação do óleo e do gás, Bo e Bg, respectivamente; densidades e 

viscosidades das duas fases e tensão superficial. A determinação destas variáveis é possível 
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graças a correlações empíricas desenvolvidas por vários pesquisadores presentes na literatura 

(Brown, 1977) e (Brill & Mukherjee, 1999). 

A perda de carga entre dois pontos de uma tubulação é calculada por integração 

numérica do gradiente de pressão ao longo da tubulação, conforme o esquema de incrementos 

de cálculo, apresentado na Figura 2.3.  

 
 

Figura 2.3 Esquema de incrementos de cálculo em escoamento bifásico em tubulações 

 

Em termos discretos, a perda de carga pode ser expressa pela Equação (8). 

 

∆�;<1 = =%&�&>(???????
@ &>@

�
@A;  (8) 

 

Quando líquido e gás escoam juntos numa tubulação vertical ou inclinada, 

verifica-se que a fase gasosa ultrapassa a fase líquida, configurando o fenômeno do 

escorregamento do gás, causado por vários fatores, dentre eles: 

• Diferença entre as massas específicas do gás e do líquido. 

• Menores perdas de energia na direção do escoamento ocorrendo na fase 

gasosa do que na fase líquida. 

• Conforme a pressão diminui na direção do escoamento, o gás se expande e 

aumenta sua velocidade, o que não ocorre com o líquido, praticamente 

incompressível. 

A maioria dos modelos de cálculo de perda de carga foi desenvolvida para duas 

fases discretas – líquido e gás – e são propriamente chamados métodos bifásicos. No caso do 

líquido ser uma mistura de óleo e água, as propriedades dessa fase são baseadas nas 

propriedades do óleo e da água, aplicando-se uma média ponderada pelas vazões reais dos 

componentes. Esta abordagem não considera fenômenos como o escorregamento entre óleo e 

água e formação de emulsões. 

1 2 

1 2 
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2.3 Comportamento da bomba centrífuga 

 

2.3.1 Curvas características 

 

As curvas características de uma bomba centrífuga traduzem o desempenho da 

bomba quando operando com água numa rotação fixa de 3500 rpm. São três as curvas 

características tradicionais: carga (Head) x vazão, potência absorvida pela bomba x vazão e 

rendimento x vazão, conforme ilustra a Figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Curvas características de uma bomba centrífuga 

 

A carga ou altura manométrica ou ainda o Head é definido(a) como a energia por 

unidade de peso cedida ao fluido, para uma dada vazão (Matos & Falco, 1998), sendo 

usualmente medido(a) em metros. 

A potência cedida ao fluido (Pc) pode ser calculada por 

 !B = C�� 

 

em que γ é o peso específico do fluido, q é a vazão volumétrica através da bomba 

e H é o head. 

A potência absorvida pela bomba BHP (brake horsepower, em inglês) é a 

potência requerida do acionador. No entanto, apenas parte desta potência é cedida ao fluido. O 
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(10) 

rendimento da bomba (ηb) é a relação entre a energia cedida ao fluido e a energia absorvida 

pela bomba. Assim, podemos escrever: 

 

DE = C����! 

 

A norma API RP 11S2 (American Petroleum Institute, 1997) dispõe sobre os 

requisitos das curvas de desempenho que devem ser apresentadas pelos fabricantes. No caso 

de rede de 60 Hz, os testes de desempenho são realizados na rotação de 3500 rpm, com água 

doce a 60°F. São admissíveis erros de ± 5% para head e vazão e de ± 8% para a potência 

absorvida pela bomba BHP, dentro da faixa de operação recomendada pelo fabricante. 

Variações na rotação da bomba impõem variações no head, no BHP e na vazão. 

As relações entre tais variações são definidas como leis de afinidade  (Stepanoff, 1957). A 

vazão varia diretamente proporcional à rotação, o head é proporcional ao quadrado da rotação 

e a potência é proporcional ao cubo da rotação. Assume-se que a eficiência é mantida 

constante ao se variar somente a rotação. 
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onde N1 e N2 são duas rotações distintas. 

A Figura 2.5 apresenta três curvas de head x vazão a rotações N1, N2 e N3. Os 

pontos conectados pelas parábolas que representam as leis de afinidade aplicadas a diferentes 

rotações são chamados pontos correspondentes (Stepanoff, 1957).  

(12) 

(11) 

(13) 



Capítulo 2 - Aspectos Teóricos 

Rutácio de Oliveira Costa, Junho/2012  21 
 

 
Figura 2.5 Variação do head e da vazão com a rotação 

Estes pontos têm a mesma eficiência e velocidade específica Ns, definida pela 

Equação (14) 

 

F = FG��H I⁄  (14) 

 

 

2.3.2 Desempenho da bomba no sistema 

 

A curva head x vazão nos diz claramente a energia por unidade de peso que a 

bomba é capaz de fornecer ao fluido em função da vazão. Para se determinar o ponto de 

trabalho faz-se necessário determinar a energia por unidade de peso que o sistema solicitará 

da bomba em função da vazão bombeada. Esta característica é chamada de altura 

manométrica do sistema (Matos & Falco, 1998). Desprezando-se a distância entre a sucção e 

a descarga em relação à profundidade do poço, a altura manométrica pode ser definida pela 

expressão: 

 �K�L = �M − �C  (15) 

 

onde pd é a pressão na descarga e ps é a pressão na sucção da bomba. 

Considerando-se distintas vazões de operação, é possível, através de cálculos de 

perda de carga em escoamento multifásico e modelos de comportamento de IPR, determinar 
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as pressões de sucção e descarga correspondentes e traçar uma curva de head x vazão 

requerida pelo sistema para elevação de um fluido com um dado peso específico. 

A partir da curva head x vazão fornecida pelo fabricante da bomba para água, em 

condições definidas na norma API RP 11S2, é possível traçar uma curva representativa do 

desempenho da bomba nas condições operacionais do poço. 

O ponto de trabalho, em regime permanente, seria o ponto de intersecção das 

curvas de head x vazão disponível pela bomba com a curva head x vazão requerida pelo 

sistema (Figura 2.6). A vazão de operação, portanto, reflete o equilíbrio entre a curva da 

bomba o a curva do sistema. 

 
 

Figura 2.6 Determinação do ponto de trabalho 

 

O ponto de operação pode variar em função de fatores que afetem a curva do 

sistema ou a curva da bomba. Da Equação (15) segue que qualquer fator que afete a pressão 

de descarga, a pressão de sucção ou o peso específico do fluido bombeado afetará a curva do 

sistema. Assim, podem afetar a curva do sistema: 

• Abertura de válvulas na superfície, através da variação da pressão na 

cabeça do poço ou no revestimento. 

• Pressão do separador. 

• Pressão do reservatório. 

• Pressão de fluxo no fundo do poço, especialmente durante a descarga do 

fluido presente no anular após parada ou intervenção. 

• BSW do fluido produzido. 

• RGO. 
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• Viscosidade. 

• Temperatura do fluido. 

As curvas características da bomba podem ser afetadas pela mudança de rotação, e 

por mudanças no peso específico, pela presença de gás livre e pela viscosidade do fluido 

bombeado. 

O efeito da mudança da curva característica em função da rotação já foi 

apresentado no item 2.3. A mudança no peso específico afeta apenas a curva de potência 

absorvida pela bomba (Matos & Falco, 1998), que pode ser determinada pela Equação 16, 

 

��! = C��DE  (16) 

 

A presença de gás livre na sucção da bomba e o bombeamento de fluidos de alta 

viscosidade degradam a curva de head x vazão da bomba, razão pela qual podem ser 

consideradas condições operacionais adversas, cujos efeitos são mais bem explicados na 

seção seguinte. 

 

2.4 Fatores que afetam a vida útil da instalação de bombeio centrífugo 

submerso 

 

A meta da maioria das companhias operadoras é atingir a máxima vida útil com o 

menor custo operacional (Baker Hughes Centrilift, 2008). Os fatores críticos que impactam a 

vida útil do BCS são o adequado dimensionamento, a temperatura de operação do motor, a 

presença de fluidos corrosivos e materiais estranhos, a ocorrência de problemas elétricos, 

práticas operacionais inadequadas, produção de fluidos gaseificados e alta viscosidade do 

fluido, os quais serão melhor detalhados a seguir. 

 

2.4.1 Dimensionamento adequado 

 

O dimensionamento adequado é o fator mais crítico para se obter o melhor 

desempenho e maior vida útil. Os sistemas de bombeio centrífugo submerso devem ser 

dimensionados para operar dentro de uma faixa de operação recomendada indicada na curva 

de performance da bomba emitida pelo fabricante (Figura 2.7). Operação fora da faixa resulta 

em acelerado desgaste. A operação na faixa depende de dados precisos da produtividade do 



Capítulo 2 - Aspectos Teóricos 

Rutácio de Oliveira Costa, Junho/2012  24 
 

poço e propriedades dos fluidos. Dados imprecisos do fluido podem causar demanda de 

potência superior ao previsto, resultando em sobrecarga e eventual falha prematura do motor. 

Para compensar eventuais imprecisões a Centrilift recomenda o uso de variadores 

de frequência (VSD, em inglês) para estender a faixa de operação. O efeito da variação da 

rotação na curva de desempenho da bomba já foi apresentado na Figura 2.5. 

O VSD permite o ajuste do desempenho da bomba via controle da velocidade do 

motor, o que pode contribuir para a redução da temperatura do motor, melhorar a capacidade 

do manuseio de gás, além de ajustar a vazão da bomba à vazão do reservatório (Baker Hughes 

Centrilift, 2008). 
 

 
 

Figura 2.7 Curva de Desempenho de Bomba. Fonte: Centrilift 

 

 

2.4.2 Temperatura do motor em operação 

 

Os motores elétricos são sensíveis à temperatura de operação. Sua vida útil pode 

ser severamente reduzida se forem submetidos a temperaturas de operação superiores aos 

limites considerados em seu projeto. A cada 10 °C de aumento na temperatura de operação 

corresponde uma redução de 50 % na vida do material do isolamento (Takács, 2009). 

O escoamento de fluidos ao redor do motor é essencial para o resfriamento do 

mesmo. Na maioria das instalações, a bomba é posicionada acima dos canhoneados para 

permitir que o fluido produzido passe ao redor do motor. Além disso, visando aumentar a 
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velocidade do escoamento ao redor do motor usualmente são instaladas camisas de 

refrigeração ou shrouds. 

Uma regra prática é manter a velocidade de escoamento acima de 1 ft/s para um 

resfriamento apropriado (Takács, 2009). Entretanto, esta diretriz pode não ser suficiente para 

garantir o adequado resfriamento em aplicações de bombeamento de fluidos viscosos ou 

gaseificados, podendo a operação em altas temperaturas abreviar drasticamente a vida útil do 

motor (Sheth K. , 2009).  

O calor é transferido do motor ao fluido por convecção forçada onde as 

propriedades termofísicas do fluido e a velocidade de escoamento determinam o coeficiente 

de transferência de calor. Usando análise dimensional essas características são agrupadas em 

números adimensionais para prever as taxas de transferência de calor e a temperatura de 

operação do motor.  Os números adimensionais mais importantes para o estudo da convecção 

forçada são Reynolds, Prandtl e Nusselt. 

O número de Reynolds (Re) é definido por:  

 

NO = 
0DQ�  

 

onde ρ é a massa específica do fluido, v é a velocidade do fluido, Dh é o diâmetro 

hidráulico equivalente e µ é a viscosidade do fluido. 

Tanto para efeito de cálculo de perda de carga quanto para efeito de transferência 

de calor, consideram-se as regiões laminar, transição e turbulenta como função do número de 

Reynolds (). Não há consenso entre os autores com relação aos valores exatos do número de 

Reynolds que definem as fronteiras entre as regiões. Na  Tabela 2.1 são apresentadas as 

regiões e os limites usualmente aceitos (Sheth K. , 2009).  

A transferência de calor, e consequentemente o resfriamento do motor, é muito 

eficiente no regime turbulento e muito pouco eficiente no regime de escoamento laminar, daí 

a importância do cálculo do número de Reynolds. 

No caso do escoamento anular motor/shroud ou motor/revestimento o diâmetro 

hidráulico Dh é calculado pela diferença entre os diâmetros externo do motor e interno do 

shroud ou revestimento, conforme o caso. 

 

 

 

(17) 
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Região Perdas por fricção Transferência de calor 

Laminar Re ≤ 2300 Re ≤ 2300 

Transição 2300 < Re < 4000 2300 < Re < 10000 

Turbulenta Re ≥ 4000 Re ≥ 10000 

 

Tabela 2.1 Regiões Laminar, Transição e turbulenta conforme o número de Reynolds. Fonte: 

Sheth, K., 2009. 

 
O número de Prandtl (Pr) é definido por (18) 

 !� = �R��+  

 

onde cp e kT são, respectivamente, o calor específico a pressão constante e a 

condutividade térmica do fluido. 

Para um dado número de Reynolds, fluidos com maiores números de Prandtl terão 

maiores gradientes de temperatura na parede, o oposto ocorrendo para números de Prandtl 

pequenos. 

Nos cálculos de transferência de calor por convecção, dispõe-se de correlações 

que fornecem o número de Nusselt (Nu), definido por:  

 

FS = ℎB2Q�+  (19) 

 

em que hc é o coeficiente de transferência de calor por convecção. 

A partir do número de Nusselt obtido por correlações em função de outros 

parâmetros adimensionais é possível calcular o coeficiente de transferência de calor por 

convecção hc (Kreith, 1997), sendo seu valor estimado através da Equação (20). 

 

ℎB = FS�+2Q  (20) 

 

A previsão da temperatura da superfície do motor parte do princípio que o calor 

gerado no motor é praticamente todo entregue ao fluido que escoa ao redor do motor. 

(18) 
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O processo de cálculo inicia pela obtenção da taxa de transferência de calor do 

motor para o fluido (�� ), admitindo-se, por hipótese simplificadora, que esta seja igual ao calor 

gerado pelo motor, conforme a Equação (21): 

 

�� = ��!D� -1 − D�/ (21) 

 

onde ηm é o rendimento do motor. 

Conhecendo-se a temperatura do fluido na base do motor (Tfb ) que pode ser 

estimada pelo gradiente geotérmico, pode-se calcular a temperatura do fluido no topo do 

motor (Tft) pela expressão: 

 ��� = ��E + Δ�� (22) 

 

Considerando-se que todo o calor gerado pelo motor seja absorvido pelo fluido, a 

variação da temperatura do fluido (fT∆ ) é dada por: 

 

Δ�� = ���
R� (23) 

 

onde q é a vazão volumétrica de fluido ao redor do motor. 

A temperatura média do fluido defronte ao motor (�?�), portanto, será:  

 

�?� = ��� + ��E2  (24) 

 

A diferença de temperatura na superfície do motor (Δ�) requerida para a 

transmissão do calor ao fluido pode ser expressa por: 

 

Δ� = ��ℎBW� (25) 

 

onde Am é a área da superfície externa do motor. 

A temperatura na superfície do motor (�), portanto, será dada pela Equação (26) 
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� = �?� + ∆� (26) 

 

O cálculo do coeficiente global de transferência de calor é feito através da 

Equação (20), a partir de correlações disponíveis na literatura para o cálculo do número de 

Nusselt (Powers, 1994), (Kreith, 1997), (Sheth K. , 2009) e (Almeida, 2005). 

Para escoamento monofásico laminar (Re ≤ 2300) em duto de seção reta circular, 

com condição de contorno de temperatura constante, o número de Nusselt pode ser 

aproximado por 3,66.  

Para a região de transição, com número de Reynolds (Re) entre 2300 e 10000, 

recomenda-se a correlação de Oshinowo et al (Almeida, 2005): 

 

FS = -* 8⁄ /-NO − 1000/!�1 + 12,7-* 8⁄ /; 1⁄ -!�1 H⁄ − 1/ 
 

onde f é o fator de atrito de Moody. 

Para a região turbulenta (Re ≥ 10000), no caso de resfriamento, (Kreith, 1997) 

sugere a correlação de Dittus-Boelter, empregada por (Powers, 1994) para a previsão da 

temperatura do motor elétrico do BCS.  

 FS = 0,023NO[,\!�[,HH 

 

Almeida (2005) sugere a equação de Sieder e Tate, válida para 0,7 ≤ Pr ≤ 16700, 

por ser mais adequada a grandes diferenças de temperatura entre o motor e o fluido, Equação 

(29): 

 

FS = 0,027	NO[,\!�; H⁄ % ���@([,;I
 (29) 

 

onde µ e µti são, respectivamente, as viscosidades do fluido antes e depois da troca 

térmica com o motor. Para a maioria das aplicações, a variação de temperatura do fluido ao 

passar pelo motor é pequena, portanto, o termo -� ��@⁄ /[,;I pode ser desprezado. 

 

2.4.3 Corrosão 

 

(27) 

(28) 
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Fluidos corrosivos afetam o sistema BCS de várias maneiras. As soluções são o 

emprego de materiais mais resistentes e o tratamento com inibidores de corrosão (Baker 

Hughes Centrilift, 2008). 

 

2.4.4 Presença de materiais estranhos no fluido 

 

Areia, corrosão e incrustação podem ser considerados contaminantes do fluido. 

Na presença destes contaminantes o American Petroleum Institute (1994) recomenda que 

sejam tomadas ações efetivas para minimizar o problema, tais como o uso de inibidores de 

corrosão e incrustação. A abordagem destas ações foge ao escopo deste trabalho. 

 

2.4.5 Problemas elétricos 

 

Falhas elétricas são causadas por fatores tais como falha de componente eletrônico 

ou elétrico de superfície, energia elétrica de baixa qualidade (desequilíbrio de tensões e picos 

de tensão, por exemplo), sobrecargas no VSD ou transformador devido a mudanças em 

condições de fundo de poço ou de superfície. 

Se a tensão de alimentação do motor elétrico é menor que a tensão nominal a 

corrente será maior que a nominal e a rotação do motor será menor que a nominal, 

consequentemente a vazão produzida será menor que o esperado (Baker Hughes Centrilift, 

2008). Sempre que a corrente no motor aumenta, aumentam as perdas no cabo elétrico, o que 

não é desejável. Por outro lado, se alimentarmos o motor com tensão maior que a nominal 

haverá o risco de redução da vida útil do isolamento do motor.  

 

2.4.6 Práticas operacionais inadequadas. 

 

Práticas operacionais que devem ser evitadas: 

• Operação do poço contra válvula na superfície fechada. A ausência de 

escoamento ao redor do motor poderá causar sua queima. 

• Operação do conjunto de fundo na ausência de escoamento ou com vazões 

muito baixas, pelo mesmo motivo pode causar a queima do motor. 

• Redução rápida na pressão de fundo pode causar dano por descompressão 

no cabo de potência e conexões. 
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• Aumento rápido da produção do conjunto de fundo pode causar admissão 

de areia ou material estranho ao fluido 

 

2.4.7 Produção de fluidos gaseificados 

 

O próprio fluido a ser produzido, por conter fase gasosa, pode degradar a curva da 

bomba, com reflexos tanto na produção de óleo como na vida útil da instalação. 

A existência de gas livre na sucção da bomba centrífuga deteriora o seu 

desempenho (Takács, 2009). Baseado em estudos teóricos e experimentais, pode-se traçar as 

curvas típicas de desempenho da bomba operando com água e com fluidos gaseificados  

(Figura 2.8). 

Percebe-se na Figura 2.8 que há duas regiões de desempenho distintas. Numa 

região, usualmente envolvendo vazões acima do ponto de melhor eficiência, o head 

desenvolvido pela bomba diminui em relação à curva de desempenho para água, porém a 

operação é estável. Por outro lado, na região correspondente a vazões abaixo do ponto de 

melhor eficiência, a operação é instável, podendo ocorrer o surging causado por mudanças 

cíclicas na massa específica da mistura devido a escoamento irregular no impelidor. 

 

 
 

Figura 2.8 Tendência geral de degradação de desempenho do Head. Fonte: Takács, 2009 

 

A Figura 2.9 apresenta dados experimentais que demonstram a degradação do 

head quando a bomba opera com fluidos gaseificados (Estevam, 2002). O surging caracteriza-

se pelo aumento da altura manométrica com a vazão, condição não observada em escoamento 
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monofásico. Conforme a degradação no desempenho seja total ou parcial, configura-se uma 

condição de bloqueio de gás ou surging, respectivamente. Em casos de vazões de gás 

extremamente altas pode ocorrer o bloqueio de gás, onde nenhuma ação de bombeio é 

realizada pela bomba completamente preenchida com gás. 

Os pesquisadores concordam que os problemas no escoamento de misturas 

bifásicas se originam no impelidor. O papel do difusor nesse aspecto é praticamente 

desprezível (Takács, 2009).  

Quando a fase gasosa é uniformemente dispersa na fase líquida, a performance do 

impelidor não é significativamente afetada. O único efeito é o aumento do volume total que a 

bomba precisa manusear, implicando em menores alturas manométricas para uma dada vazão 

de líquido.  

 

 

 

 

Figura 2.9 Dados experimentais demonstrando a degradação do head. Fonte: Estevam, 2002. 

 

Prado (2007) afirma que para a região estável da Figura 2.8 pode-se usar o modelo 

homogêneo como uma boa aproximação. O modelo homogêneo considera que as fases se 

comportam como uma mistura homogênea, sem escorregamento, durante o escoamento. As 

frações de gás e líquido, sem escorregamento, são definidas nas Equações (30) e (31), 

respectivamente.  
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^_ = �_�� (30) 

  1 − ^_ = ���� (31) 

 

onde qg e ql são, respectivamente, as vazões de gás e líquido em condições in situ; 

λg é a fração de gás sem escorregamento, também chamada de fração de vazio; e qm é a vazão 

da mistura homogênea. 

A Equação (32) permite o cálculo da vazão de gás como função da vazão de 

líquido e da fração de vazio. A Equação (33) relaciona a vazão da mistura com a vazão de 

líquido e a fração de vazio. A Equação (34) representa a hipótese de que o head bifásico (Htp), 

considerando as vazões de gás e líquido, é igual ao head monofásico (Hsp) correspondente à 

vazão da mistura. A equação (35) é obtida substituindo-se (33) em (34). 

  

�_ = ^_1 − ^_ �� (32) 

  �� = ��1 − ^_ (33) 

  ������ , �_� = ��-��/ (34) 

  

������, �_� = �� ` ��1 − ^_a (35) 

 

Conforme a Equação (15), o head para escoamento monofásico pode ser definido 

como o diferencial de pressão dividido pelo peso específico do fluido, neste caso, um líquido. 

De maneira análoga, define-se um head bifásico da fase líquida (���� / como sendo o quociente 

entre o diferencial de pressão sobre a bomba e o peso específico da fase líquida. Esta 

definição permite uma comparação rápida com o head monofásico (Prado, 2007).  

O incremento de pressão em condições bifásicas (Δ���) pode ser expresso tanto 

em termos do head da fase líquida (���� ) como em termos do head bifásico (���), Equações 

(36) e (37) que combinadas produzem a Equação (38) que relaciona diretamente o head da 

fase líquida com o head bifásico. Substituindo-se (35) em (38), obtém-se a Equação (39): 
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 Δ��� = 
��5��� (36) 

  Δ��� = 
�5����  (37) 

 

���� = 
��
� ��� (38) 

 

���� = 
��
� �� ` ��1 − ^_a (39) 

 

onde 
�� é a massa específica da mistura, sem escorregamento e 
� é a massa 

específica do líquido. 

A massa específica da mistura considerando que não há escorregamento entre as 

fases pode ser determinada por: 

 
�� = �1 − ^_�
� + ^_
_ (40) 

 

Finalmente, o head da fase líquida pode ser determinado em função das massas 

específicas do gás e do líquido e da fração do volume ocupado pelo gás, Equação (41). 

 

���� = b�1 − ^_� + ^_ 
_
� c �� ` ��1 − ^_a (41) 

 

Em condições ideais os poços deveriam operar em pressões de sucção acima da 

pressão de bolha para que não houvesse gás livre na sucção da bomba. Porém, isto requereria 

alta pressão de fluxo no fundo do poço limitando severamente a vazão, o que geralmente é 

inviável, do ponto de vista econômico.  

A pressão de sucção é um fator importante na previsão da quantidade de gás livre 

que pode ser acomodada pela bomba sem degradação significativa de seu desempenho. 

Assim, quanto menor a pressão de sucção, maior a fração de gás livre na sucção da bomba e 

menor a tolerância da bomba à presença de gás livre. Conforme Turpin, citado por Takács 

(2009), os limites de uma operação estável podem ser avaliados pela Equação (42), com uma 

operação estável esperada para Φ < 1. 
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(42) 

 

Onde qg e ql são medidos em bpd, em condições in situ, e a pressão de sucção ps  é 

medida em psia. 

A vazão de gás livre em condições de sucção depende da pressão de sucção e da 

eficiência de separação de gás no fundo. Para uma operação estável, (Takács, 2009) 

recomenda a utilização de separadores centrífugos e dispositivos especiais chamados de 

manuseadores de gás tais como o gas handler, também citados por (Estevam, 2002). 

A eficiência de separação natural (D�) pode ser prevista, de forma simplificada, 

pela equação proposta por Alhanati (1993), citado por (Takács, 2009): 

 D� = 0d0d + �� We�⁄  (43) 

 

onde 0d, �� e We� são, respectivamente, a velocidade terminal da bolha (m/s), a 

vazão de líquido (m3/s) e a área da seção transversal do anular (m2). 

A velocidade terminal pode ser calculada pela equação proposta por Ishii e Zuber 

(1979), citados por (Barbosa, 2011): 

 

0d = √2gh5�
� − 
_�
�1
i

 (44) 

 

em que σ, 
� , 
_, g são respectivamente a tensão interfacial (N/m), a massa 

específica do líquido (kg/m3), a massa específica do gás (kg/m3) e a aceleração gravitacional 

local (m/s2). 

A vazão de gás succionada pela bomba (�_), em condições in situ, pode ser 

calculada por: 

 �_ = �j-Nkl − Nm/�_-1 − D�/ (45) 
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onde �j é a vazão de óleo, medida em condições base; RGO é a razão gás-óleo de 

produção, medida em condições base; e Bg é o fator volume para o gás. 

A vazão de gás da Equação (45) é a que entra no modelo homogêneo descrito por 

Prado (2007) a partir da Equação (30) até a Equação (42). 

Pode ocorrer excessiva vazão de gás na bomba, apesar da baixa RGL, quando a 

capacidade da bomba excede a capacidade de alimentação do reservatório. Neste caso, o nível 

dinâmico atinge a sucção e o gás livre presente no anular penetra na bomba. Esta condição é 

conhecida como pump off. 

A norma API RP 11S (American Petroleum Institute, 1994) apresenta exemplos 

de cartas amperimétricas, isto é, gráficos de corrente x tempo, características de diversas 

condições operacionais, dentre elas, o pump off com interferência de gás (Figura 2.10), o 

pump off sem interferência de gás (Figura 2.11) e o poço operando com fluido gaseificado 

(Figura 2.12). 

 
Figura 2.10 "Pump off" com interferência de gás. Fonte: API RP 11S 

 

No caso do pump off com interferência de gás, a bomba é ligada com boa 

submergência e o poço opera inicialmente com vazão um pouco maior e amperagem um 

pouco maior que o previsto (Figura 2.10, trecho A). Posteriormente, a bomba atinge a 

condição de projeto (Figura 2.10, trecho B). No trecho C da mesma figura, a bomba passa a 

operar com submergência menor que a de projeto, tendo início a interferência de gás e a 

queda na amperagem. Finalmente, no trecho D, quando o nível dinâmico se aproxima da 

sucção da bomba, a corrente apresenta um comportamento errático até que finalmente ocorre 
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o bloqueio por gás e a bomba é desligada automaticamente pelo quadro de comando por baixa 

corrente. 

A condição de pump off  sem interferência de gás ocorre em poços com pouco ou 

nenhum gás associado onde a capacidade da bomba excede a capacidade de alimentação do 

reservatório. Nos trechos A, B e C da Figura 2.11, a bomba se comporta de modo similar ao 

pump off  com interferência de gás. No trecho D da mesma figura, quando o nível dinâmico se 

aproxima da sucção da bomba, não são observáveis flutuações erráticas de corrente. Esta cai 

continuamente até que o quadro de comando atua desligando o motor. 

 

 
Figura 2.11 "Pump off" sem interferência de gás. Fonte: API RP11S. 

 
A Figura 2.12 representa a carta amperimétrica de um poço que opera em 

condições próximas às de projeto, porém manuseando fluidos gaseificados. A flutuação na 

corrente ocorre quando a bomba opera intermitentemente com óleo e gás livre na sucção. As 

variações de massa específica implicam em variações na corrente. A eficiência volumétrica da 

bomba é prejudicada, bem como a capacidade de refrigeração do motor pelo fluido. As 

oscilações de carga induzirão fadiga mecânica nos componentes. 
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Figura 2.12 Poço operando com fluido gaseificado. Fonte: API RP 11S. 

 

A ocorrência do pump off, com ou sem interferência de gás, gera desligamentos 

indesejáveis no poço. A operação com fluidos gaseificados, quando impossível de ser evitada, 

deve ser controlada para minimizar eventuais efeitos danosos que possam comprometer a vida 

útil do conjunto de fundo. 

A instabilidade na operação da bomba, causada pela interferência de gás, é 

caracterizada por variações bruscas na massa específica do fluido bombeado, com 

consequentes variações bruscas na potência requerida do motor elétrico e com reflexos em 

termos de variações bruscas de corrente e potência ativa. Variações de corrente elétrica 

podem estar associadas a variações na tensão de alimentação, devido ao chaveamento de 

cargas elétricas na rede. Uma eventual redução na tensão é compensada por um acréscimo na 

corrente, conforme Takács (2009). O monitoramento de variações na potência ativa, portanto, 

seria um indicador mais adequado para a interferência de gás. A potência elétrica ativa (P) 

pode ser determinada pela equação: 

 ! = √3n� �Ro'p (46) 

 

onde n� é a tensão nos terminais do motor,  � é a corrente elétrica de fase e Ro'p 

é o fator de potência. 

O coeficiente de variação (Spiegel, 1993) é um parâmetro adequado para 

representar as variações de uma grandeza, em torno de um valor médio. Considerando uma 

amostra com N pontos q@, a média r?, por definição é: 
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r? = 1F =q@
s

@A;  (47) 

 

Já o desvio padrão da amostra (S) é dado por 

 

t = u1F=-q@ − r?/1s
@A;  (48) 

 

O coeficiente de variação da amostra (CV) é definido por 

 

vn = tr? (49) 

 

Neste trabalho será considerado o coeficiente de variação da potência ativa para 

representar as variações da potência ativa em torno do valor médio da amostra constituída 

pelas últimas N leituras da potência ativa. 

Conclui-se do exposto acima que interessa manter o poço operando com pouca ou 

nenhuma interferência de gás. Isto pode ser obtido através do controle da submergência, 

sendo esta definida como a diferença entre a profundidade da sucção da bomba e o nível 

dinâmico do fluido no anular. Quando o nível dinâmico no anular tende a atingir a sucção da 

bomba, a vazão de gás aumenta drasticamente, fazendo com que a bomba opere numa região 

instável Φ > 1 e, eventualmente, fique bloqueada por gás. O monitoramento da intensidade da 

interferência de gás pode ser feito através do coeficiente de variação da potência ativa de uma 

amostra dos últimos N valores da potência ativa. 

 

2.4.8 Efeito da viscosidade 

 

Os principais efeitos da viscosidade (Takács, 2009) são: queda na vazão da 

bomba, queda no head da bomba, aumento da potência requerida e redução na eficiência da 

bomba. Estes efeitos modificam a curva de desempenho da bomba quando bombeando 

petróleo, em relação à curva fornecida pelo fabricante que é levantada para a água (Figura 
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2.13). A viscosidade do fluido também afeta a troca térmica no motor, conforme apresentado 

no item 2.4.2. 

A principal consequência da mudança no desempenho da bomba com a 

viscosidade é a dificuldade no projeto do sistema de bombeamento, uma vez que há grandes 

incertezas quanto ao valor da viscosidade do fluido. Fatores como a temperatura, a quantidade 

de gás dissolvido, a proporção de óleo, água e gás da mistura, eventuais efeitos de emulsão 

podem alterar o valor da viscosidade. Além disso, os modelos de previsão do comportamento 

não são exatos, introduzindo novas incertezas quanto ao desempenho que, via de regra, 

conduzem a um superdimensionamento ou subdimensionamento do sistema. 

  

Figura 2.13 Efeito da viscosidade conforme procedimento do Instituto de Hidráulica. Fonte: 

Sheth & Crossley, 2009. 

 
O primeiro procedimento para conversão da curva de performance da bomba para 

viscosidades maiores que a água foi proposto por (Stepanoff, 1957). No entanto, o 

procedimento mais frequentemente usado foi desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica 

(Takács, 2009), que consiste basicamente em determinar fatores de correção para a vazão 

(vL/, head (vw/ e rendimento da bomba (vx/, de modo a determinar, para o caso viscoso, 

vazão (qz@B/, head (�z@B/ e rendimento (Dz@B/, a partir dos correspondentes valores, para  

água, de vazão (��/, head (��/ e rendimento (D�), através das Equações (50), (51) e (52). 
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qz@B = vL�� (50) 

  �z@B = vw�� (51) 

  Dz@B = vxD� (52) 

 

A determinação dos coeficientes pode ser feita pela leitura direta dos diagramas 

originais apresentados pelo Instituto de Hidráulica ou pelo modelo numérico desenvolvido por 

Turzo et al. citado por Takács (2009) e aprimorado por (Prado, 2007) que é apresentado a 

seguir. 

Primeiro determina-se a vazão (��E��/ e o head (��E��) do ponto de melhor 

eficiência na curva de desempenho da bomba com água. Depois calcula-se as seguintes 

variáveis intermediárias: 

 y = −7,5946 + 6,6504 ln���E��� + 12,8429 ln���E��� (53) 

  

�∗ = O%H�,�1���1�,��[� ���<��;,���� (
 (54) 

 

A Equação (53) é válida para ��E�� em ft e ��E�� em gpm. A viscosidade 

cinemática do fluido (ν) na Equação (54) é medida em cSt. 

Os fatores de correção para vazão e rendimento são dados pelas equações (55) e 

(56). 

 CL = 1 − 4,0327. 10<H�∗ − 1,724. 10<I-�∗/1 (55) 

  Cx = 1 − 3,3075. 10<1�∗ + 2,8875. 10<I-�∗/1 (56) 

 

A correção para o head é feita individualmente para os valores de head 

correspondentes a 60% (��;), 80% (��1), 100% (��H) e 120% (��I) da vazão do ponto de 

melhor eficiência, na curva de desempenho da bomba com água. Isto é,  
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��; = 0,6��E�� (57) 

  ��1 = 0,8��E�� (58) 

  ��H = ��E�� (59) 

  ��I = 1,2��E�� (60) 

  ��@ = ��-��@/, i=1, 2, 3, 4. (61) 

 

onde ��@ são os valores de altura manométrica desenvolvidos pela bomba quando 

esta opera com água nas vazões qwi. 

Os fatores de correção para ��@ são os valores de Cw@ apresentados nas equações 

(62), (63), (64) e (65). Cw; = 1 − 3,68. 10<H�∗ − 4,36. 10<�-�∗/1 (62) 

  Cw1 = 1 − 4,4723. 10<H�∗ − 4,18. 10<�-�∗/1 (63) 

  CwH = 1 − 7,00763. 10<H�∗ − 1,41. 10<�-�∗/1 (64) 

  CwI = 1 − 9,01. 10<H�∗ + 1,31. 10<�-�∗/1 (65) 

 

Além desses pontos, os pesquisas confirmam a hipótese levantada por  Stepanoff 

(1957) quanto ao head da bomba em shut off ser praticamente independente da viscosidade 

(Sheth & Crossley, 2009), (Takács, 2009) e (Prado, 2007).  

O fator de correção de vazão pode ser aplicado a qualquer ponto da curva, em 

especial ao ponto onde a vazão é máxima o que corresponde a head nulo. Assim, dois pontos 

extras estão disponíveis, sendo um correspondente à vazão nula e outro correspondente à 

vazão máxima (Prado, 2007).  

 �z@B-0/ = ��-0/ (66) 

  -qz@B/�e� = vL-��/�e� (67) 
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Sheth & Crossley (2009) afirmam que o método desenvolvido pelo Instituto de 

Hidráulica para previsão da performance da bomba não considera o efeito da rotação da 

bomba em distintas velocidades. Além disso os fatores de correção cobrem uma faixa estreita 

ao redor do ponto de melhor eficiência.  

O ponto de operação real pode não corresponder às condições de projeto em 

função de erros na avaliação da viscosidade do fluido que depende de outros parâmetros, 

como a temperatura, ou erros inerente aos modelos de previsão de seus efeitos no desempenho 

da bomba. 

O aumento da potência requerida pela bomba com a viscosidade implica em maior 

quantidade de calor gerada no motor, por efeito Joule, para uma mesma vazão de líquido, o 

que contribui para o aumento da temperatura de operação do motor. 
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2.5 Controle fuzzy 

 

2.5.1 Inteligência artificial e lógica fuzzy 

 
A inteligência artificial é uma disciplina que estuda como as pessoas resolvem 

problemas e como as máquinas podem emular este comportamento humano (Simões & Shaw, 

2007). Os computadores são movidos por raciocínio preciso e binário, enquanto as pessoas 

raciocinam de forma incerta, imprecisa, difusa ou nebulosa (fuzzy, em inglês) 

A Lógica Fuzzy é um dos ramos da inteligência artificial que procura incorporar a 

forma humana de pensar em um sistema de controle (Simões & Shaw, 2007). Por exemplo, 

operadores humanos podem controlar processos industriais e plantas com características não 

lineares e até com comportamento dinâmico pouco conhecido, através da experiência e 

inferência de relações entre as variáveis de processo. A lógica fuzzy permite a captura desse 

conhecimento por um controlador fuzzy, possibilitando a implementação de um controlador 

computacional com desempenho equivalente ao operador humano. 

 

2.5.2 Noções de teoria dos conjuntos difusos 

 
Seja E um conjunto e x um elemento de E. Então, o subconjunto A de E é um 

conjunto de pares ordenados: 

 

A =	�-q, �3-q//, ∀q ∈ �	� (68) 

 

Onde �3-q/ ∈ �0,1� é o grau de pertinência de x em A. 

A propriedade fundamental da lógica fuzzy é que a função de pertinência �3-q/ 
tem todos os valores dentro do intervalo �0,1�, o que significa que um elemento pode ser 

membro parcialmente de um conjunto (Simões & Shaw, 2007). 

Sejam A e B dois conjuntos, onde  W ⊂ � e � ⊂ �, então a intersecção entre os 

conjuntos A e B será dada pelas equações (69) e (70). 

 W ∩ � = �-q, �3∩�-q//, ∀q ∈ �	� (69) 

 

 �3∩�-q/ = �����3-q/, ��-q/� (70) 

 

A união de dois conjuntos A e B pertencentes a um universo E será 
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 W ∪ � = �-q, �3∪�-q//, ∀q ∈ �	� (71) 

 

 �3∪�-q/ = ��q��3-q/, ��-q/� (72) 

 

2.5.3 Funções de pertinência 

 

Uma função de pertinência fuzzy é uma função numérica grafada ou tabulada que 

atribui valores de pertinência fuzzy para valores discretos de uma variável em seu universo de 

discurso que é o intervalo numérico de todos os valores reais que uma variável específica 

pode assumir (Simões & Shaw, 2007). 

As funções de pertinência podem assumir várias formas, ficando a cargo do 

projetista a escolha da forma mais conveniente para sua aplicação.  As funções a seguir  estão 

dentre as de uso mais comum (Barbosa, 2011) e são empregadas neste trabalho: 

Triangular: definida pela Equação (73) e apresentada na Figura 2.14. 

 

�3-q/ = � 0, 'O	q ≤ �-q − �/ -� − �/⁄ , 'O	� < q < �1 − -q − �/ -R − �/, 'O	� < q < R⁄0, 'O	q > R  (73) 

 

Figura 2.14 Função de pertinência triangular 

 

 

Trapezoidal aberta a esquerda: definida pela Equação (74) e apresentada na Figura 

2.15. 

a b c x1 
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x 

µA(x
1
) 

µA (x) 
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�3-q/ = � 1, 'O	q ≤ �1 − -q − �/ -� − �/, 'O	� < q < �⁄0, 'O	q > �  (74) 

 

Figura 2.15 Função de pertinência trapezoidal aberta à esquerda 

 

Trapezoidal aberta a direita: definida pela Equação (75) e representada pela Figura 

2.16.  

 

�3-q/ = � 0, 'O	q ≤ �-q − �/ -� − �/, 'O	� < q < �⁄ 1, 'O	q > �  (75) 

 

Figura 2.16 Função de pertinência trapezoidal aberta à direita 

2.5.4 Variáveis linguísticas 
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Uma variável linguística u no universo de discurso U é definida em um conjunto 

de termos ou rótulos, T(u), com cada valor sendo associado a um número fuzzy definido em U 

(Simões & Shaw, 2007). Por exemplo, se u for a temperatura do motor, então o conjunto de 

termos T(u) poderia ser T(u)={baixa, média, alta}, sobre um universo de discurso U = 

[30,200], o que corresponde a uma faixa de temperatura de 30 a 200ºC. 

Assim, baixa, média e alta são variáveis linguísticas (termos ou rótulos) da 

grandeza temperatura do motor. A cada termo está associada uma função de pertinência, 

conforme apresentado na seção anterior.  

 

2.5.5 Controlador fuzzy 

 

Para efetuar o controle, um controlador fuzzy inicialmente transforma as 

informações do mundo real, expressas em números reais, para o domínio fuzzy, que usa 

números fuzzy. Nessa transformação, um conjunto de inferências fuzzy é usado para as 

tomadas de decisão. Por fim, há uma transformação inversa do domínio fuzzy para o domínio 

do mundo real, para que ocorra o acoplamento entre a saída do algoritmo fuzzy e as variáveis 

de atuação. 

Os controladores fuzzy podem ser de classificados em: baseados em regras, 

paramétricos e baseados em equações relacionais. Neste trabalho será abordado apenas o 

controlador baseado em regras. 

Um controlador fuzzy é composto pelos seguintes blocos funcionais (Simões & 

Shaw, 2007): interface de fuzzificação (2.5.5.1), base de conhecimento (2.5.5.2), lógica de 

tomada de decisões (2.5.5.3) e interface de defuzzificação (2.5.5.4). Estes serão detalhados a 

seguir. 

 

2.5.5.1 Interface de fuzzificação 

 

Os valores discretos das variáveis de entrada são geralmente provenientes de 

sensores das grandezas físicas ou dispositivos de entrada computadorizados. A interface de 

fuzzificação usa funções de pertinência contidas na base de conhecimento, convertendo os 

sinais de entrada num intervalo [0,1] que pode ser associado a rótulos linguísticos. 

Se o número de funções de pertinência for M, a fuzzificação de um vetor discreto �q;, q1, … , qs	�	de N variáveis de entrada produzirá N vetores fuzzy p1, p2, ...pN chamados de 

vetores de possibilidades com M elementos cada. 



Capítulo 2 - Aspectos Teóricos 

Rutácio de Oliveira Costa, Junho/2012  47 
 

 

2.5.5.2 Base de conhecimento 

 

Consiste de uma base de dados (funções de pertinência linguísticas) e uma base de 

regras fuzzy linguísticas. A base de dados fornece as definições numéricas necessárias às 

funções de pertinência usadas no conjunto de regras fuzzy. A base de regras caracteriza os 

objetivos de controle e a estratégia de controle utilizados por especialistas na área, por meio 

de um conjunto de regras de controle, em geral, linguísticas. 

 

2.5.5.3 Lógica de tomada de decisões 

 

A lógica de tomada de decisões incorporada na estrutura de inferência da base de 

regras usa implicações fuzzy para simular tomadas de decisões humanas. Ela gera ações de 

controle – consequentes – inferidas a partir de um conjunto de condições de entrada – 

antecedentes. 

As regras de inferência, implicações fuzzy ou associações são de dois tipos 

básicos: modus ponens (modo afirmativo) e modus tollens (modo negativo), ambos se 

baseando em premissas que geram uma determinada consequência.  O modus ponens é usado 

em controladores fuzzy, enquanto o modus tollens é empregado em sistemas especialistas.  

Uma regra fuzzy ou inferência fuzzy relaciona conjuntos fuzzy usando o modus 

ponens do seguinte modo: Se <condições> então <conclusão>. As condições relacionam-se a 

valores fuzzy linguísticos de uma ou mais variáveis e a conclusão refere-se ao valor fuzzy 

linguístico da saída.  

O min, ou operador de intersecção fuzzy, corresponde a um conectivo E e o máx, 

ou operador da união fuzzy, implica num conectivo OU, conforme equações (70) e (72). Na 

agregação, ou seja, na composição dos vários conjuntos fuzzy de entrada em uma regra, a 

intersecção representada pelos operadores mín e produto são as mais comuns, enquanto que 

na combinação ou composição das saídas fuzzy de cada regra, a operação de união máx tem 

sido a mais empregada (Simões & Shaw, 2007).  

O resultado da avaliação das condições associadas aos valores discretos das 

variáveis de entrada modifica o conjunto fuzzy da variável de saída associado a cada regra em 

particular.  

Assim, considere a Regra 1: SE x1=A E x2 = B, ENTÃO y=OC, onde A e B são 

rótulos das variáveis de entrada x1 e x2, com funções de pertinência associadas �3-q;/ e 
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��-q1/, respectivamente, e OC é um rótulo da variável de saída y com função de pertinência 

associada �¡¢-£/. Aplicando a intersecção min em substituição ao conectivo E, obtém-se um 

novo conjunto fuzzy linguístico OC’ representativo da pertinência da variável de saída y 

devido a aplicação da Regra 1. Em termos matemáticos, 

 �¡¢¤-£/ = �����3-q;/, ��-q1/, �¡¢-£/� (76) 

 

Em termos de representação gráfica, supondo-se, por exemplo, que a variável x1 

assuma o valor x11 e que, o valor de x2 seja x21, o valor mínimo associado às variáveis de 

entrada para a condição A e B transforma o conjunto OC em OC’ (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 Exemplo da agregação em uma regra fuzzy 

 

Considere-se a aplicação da Regra 2 SE x1=B E x2 = B, ENTÃO y=OD, onde B é 

um rótulo das variáveis de entrada x1 e x2, associado a funções de pertinência ��-q;/ e ��-q1/, respectivamente, e OD é um rótulo da variável de saída y com função de pertinência 

associada �¡¥-£/.  
De maneira análoga à aplicação da Regra 1, vamos admitir que a variável x1 

assuma o valor x11 e que, o valor de x2 seja x21, aplicando a Equação (76), será obtido um 

novo conjunto fuzzy OD’, representativo da pertinência da variável de saída y devido a 

aplicação da Regra 2, representado graficamente na Figura 2.18. 
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Figura 2.18 Aplicação da segunda regra fuzzy 

 

A composição das saídas das duas regras é feita através do conectivo OU, que 

corresponde ao operador de união max, Equação (72). O conjunto fuzzy resultante da 

aplicação das duas regras é representado graficamente na Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Composição das saídas das duas regras 

 

2.5.5.4 Interface de defuzzificação 

 

A defuzzificação consiste em obter um único valor discreto, utilizável numa ação 

de controle concreta no mundo real, a partir de diferentes valores fuzzy obtidos na saída do 

controlador. O objetivo é obter-se um único valor numérico discreto que melhor represente os 

valores fuzzy inferidos da variável linguística de saída. Os métodos mais utilizados são centro 

da área, centro do máximo e média do máximo. 

O método de defuzzificação centro da área ou método do centro de gravidade 

calcula o centroide da área composta pela união de todas as contribuições de regras, conforme 

Equação (77). 
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S∗ = ∑ R@s@A; W@∑ W@s@A;  (77) 

 

onde u* é o valor discreto da saída, Ai é a área da i-ésima função de pertinência, N 

é o número de funções de pertinência para a saída fuzzy e ci é a posição do centroide da 

função de pertinência individual no universo do discurso U da saída. 

O método de defuzzificação centro dos máximos ou defuzzificação pelas alturas 

calcula a saída discreta a partir de uma média ponderada dos valores discretos 

correspondentes aos picos das funções de pertinência, cujos pesos são os resultados da 

inferência. 

 

S∗ = ∑ S@s@A; ��q@∑ S@s@A;  (78) 

 

onde u* é o valor discreto da saída, ui é valor discreto representativo da posição da 

i-ésima função de pertinência no universo do discurso U, N é o número de funções de 

pertinência para a saída fuzzy e maxi é o valor máximo obtido do conjunto de regras para a i-

ésima função de pertinência. 

O método de defuzzificação média dos máximos baseia-se na aplicação da 

equação (79) 

 

S∗ = ∑ S@.@A;§  (79) 

 

onde u* é o valor discreto da saída, ui é valor discreto representativo da posição da 

i-ésima função de pertinência no universo do discurso U onde a pertinência da saída tenha um 

máximo e M é o número desses elementos. 

 

2.5.6 Controlador fuzzy baseado em regras 

 

Um controlador fuzzy contém muitas dessas inferências fuzzy e todas são ativadas 

em paralelo. Sistemas fuzzy “raciocinam” com conjuntos linguísticos em vez de proposições 

lógicas bivalentes. Quando uma entrada é fornecida, um controlador fuzzy dispara cada regra 
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em paralelo com graus diferentes, dependendo de um peso chamado grau de suporte, que é 

um número no intervalo [0,1] associado a cada regra, para inferir um resultado ou saída. 

Um controlador fuzzy baseado em regras pode executar controle similar a um 

controlador PID, podendo ser uma boa alternativa para o controle de sistemas industriais não 

lineares (Simões & Shaw, 2007). 

Um controlador PI fuzzy, por exemplo, pode ser obtido por meio de regras como 

segue: 

SE erro = Ei E variação do erro = dEi ENTÃO  variação do controle = dUi 

onde o erro (e) é a diferença entre a saída do processo e o valor de referência para 

esta variável (set point), (u) é a variável manipulada que controla o processo, Ei e Ui são as 

funções de pertinência linguísticas atribuídas às variáveis erro e controle. 

A configuração de duas entradas (erro e variação do erro) para o controlador PI 

fuzzy mostrou-se a mais utilizada, por dar bons resultados em muitas aplicações. O seu ajuste 

deve ser feito por tentativa e erro com base nos graus de liberdade a seguir: 

 k> = �	 ×	�; × � × �; × �1 × � × � × & (80) 

 

onde GL é o número de graus de liberdade, k é o número de funções de 

pertinência para cada variável, k1 é a forma das funções de pertinência para cada variável, r é 

o número de regras fuzzy, r1 é o número de opções de inferência usadas na estrutura das regras 

fuzzy, r2 é o grau de suporte associado a cada regra, m é o número de variáveis de entrada, p é 

o número de variáveis de saída e d é o número de opções de métodos de defuzzificação 

(Simões & Shaw, 2007). 

Ao se projetar um controlador fuzzy existem muito mais escolhas e opções do que 

no caso de um controlador convencional. Muitas dessas escolhas são baseadas em dados 

empíricos, seja através de simulações ou atuando no próprio objeto do controle. 

 

2.6 Conclusão 

 

O comportamento da bomba centrífuga quando instalado num poço de petróleo 

depende de fatores que possam afetar tanto a curva do sistema como a curva da bomba. 

Diversos fatores podem modificar a curva do sistema via alterações na pressão de descarga, 

pressão de sucção e peso específico do fluido bombeado. Por outro lado, a curva da bomba 
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pode variar em função da rotação, da viscosidade do fluido bombeado e da presença de gás 

que degrada o seu desempenho. 

Também foram identificados fatores que afetam a vida útil das instalações de 

bombeio centrífugo submerso. Há fatores que podem ser tratados por melhoria no controle 

operacional, como a temperatura de operação do motor, a produção de fluidos gaseificados, a 

operação dentro da faixa recomendada, a minimização das atuações liga-desliga.  
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Capítulo 3 - Estado da Arte 
 

3.1 Técnicas de controle para bombas centrífugas 

 

Para controlar o escoamento através de uma bomba centrífuga em aplicações 

industriais (Campos & Teixeira, 2006), usa-se um controlador de vazão nesse sistema, de 

modo a ser possível variar o ponto de operação da bomba, o que pode ser feito de três 

maneiras principais: 

(a) Atuando na curva do sistema através de uma válvula 

(b)  Atuando na curva da bomba através de um variador de rotação 

(c)  Recirculando parte da vazão de volta para a sucção 

A alternativa (a) gasta mais energia que o necessário porque o líquido é bombeado 

para uma pressão maior que a necessária e, em seguida, ocorre uma queda de pressão com 

dissipação de energia na válvula. A alternativa (c) também desperdiça muita energia porque 

se gasta energia para elevar a pressão do líquido para depois desperdiçá-la recirculando o 

líquido para a sucção. Além disso, como o líquido bombeado tem uma temperatura maior na 

descarga do que na sucção, o sistema motor/bomba tende a aquecer. 

A alternativa (b) tem a vantagem de não desperdiçar energia, se comparada com 

as outras maneiras de controlar o escoamento em bombas centrífugas. “Na literatura, existem 

exemplos de redução entre 10% e 50% no consumo de energia elétrica através do uso de 

variadores de velocidade” (Campos & Teixeira, 2006). 

“Outra grande vantagem deste tipo de controle é que o variador de rotação permite 

uma partida muito mais suave do motor elétrico, evitando danos aos mancais, e, portanto 

minimizando os problemas de manutenção nas bombas e nos motores. A operação contínua 

do sistema costuma ser realizada em uma rotação menor, o que minimiza os desgastes e a 

manutenção das bombas” (Campos & Teixeira, 2006). 

Pode-se definir head estático como a altura manométrica requerida pelo sistema 

com vazão zero. Em sistemas onde este valor é elevado deve-se ajustar a rotação mínima da 

bomba para vencê-lo. Para o caso do controle de vazão em aplicações industriais, o controle 

deverá manter a bomba operando entre uma rotação mínima suficiente para vencer o head 

estático e uma rotação máxima, limitada pela potência do motor, correspondente à vazão 

máxima da bomba quando instalada no sistema (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 Variação possível da frequência para ajuste de vazão 

 

Um problema frequente em plantas industriais é quando existe apenas uma 

variável a ser manipulada, mas existem várias variáveis a serem controladas (Campos & 

Teixeira, 2006). 

Neste tipo de controle, escolhe-se a variável principal que estará, na maior parte 

do tempo, atuando na variável manipulada. As outras variáveis serão apenas de restrição. 

Coloca-se um controlador para monitorar cada uma das restrições, e caso o seu valor medido 

alcance o limite estabelecido (setpoint), então a saída do controlador de restrição irá tomar o 

controle da válvula através de um bloco de seleção de maior ou de menor sinal. 

Este seletor é colocado comparando as saídas dos controladores, e é projetado de 

tal forma que a variável principal esteja sempre no controle, enquanto a restrição é satisfeita. 

As vantagens da estratégia de controle em override são: 

(a) Quando não existem graus de liberdade suficientes no processo, pode-se 

controlar preferencialmente uma variável até que a outra atinja o seu limite operacional. A 

partir deste ponto, esta restrição estará ativa e a outra variável deixará de ser controlada. 

(b) Forma simples de se respeitar as restrições do processo e evitar que o sistema 

de segurança (intertravamento) atue parando a planta (shutdown). Desta forma, o controle em 

override mantém o processo em operação, mas sob uma condição de segurança. 
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3.2 Técnicas de controle para BCS 

 

Em aplicações de BCS há uma faixa recomendada pelo fabricante, a qual deverá 

ser observada durante a operação para obter-se a melhor condição operacional e, com isso, 

aumentar a vida útil. 

Segundo (Haapanem & Gagner, 2010) a tecnologia de controle de BCS evoluiu 

desde aplicações de velocidade fixa até o advento dos VSDs, sigla em inglês para Variable 

Speed Drives. Durante muitos anos os sistemas eram controlados prioritariamente pela 

atuação de válvulas. Apesar de largamente empregado na indústria gerando muita pesquisa e 

muitos artigos sobre a aplicação e sintonia de controladores, o controle PID para BCS tem 

sido subutilizado. 

Haapanem & Gagner (2010) acrescentam ainda que em uma aplicação de 

controlador de velocidade variável para BCS, a única variável de controle do sistema que 

afeta diretamente o BCS é a frequência. Há outras opções para controlar o sistema tal como 

uma restrição na coluna de produção ou possivelmente controlar a corrente na fonte de 

alimentação ou soft starter especialmente projetado para tal. Porém, o mais comum e aceito 

método de controlar BCSs, é pela alteração da frequência para subsequentemente alterar a 

velocidade do motor elétrico. Muito frequentemente um sensor de fundo é usado para gerar 

dados de fundo incluindo leituras de pressão na sucção da bomba e temperatura do motor 

elétrico de fundo. Uma variável de processo típica é a pressão de sucção onde o controle de 

PID será usado para mantê-la estável pela alteração da frequência de operação do VSD. 

Em outros ambientes de poço pode haver necessidade de acompanhar outras 

variáveis de processo para manter estável a operação, proteger a longevidade do sistema de 

bombeio ou maximizar a produção. A corrente do sistema BCS é provavelmente o dado mais 

crítico a monitorar. Esta responde rapidamente a condições de poço e desempenho do sistema, 

e indica quando condições de processo ou elétricas se tornam inóspitas para operação segura. 

Já que a corrente apresenta este tipo de informação é natural fazê-la uma variável de processo. 

Há ainda dois outros cenários de controle largamente utilizados: o “frequency set 

mode” e um controle em malha chamado “amperage limit mode”, ou I-Limit. No modo de 

ajuste de frequência, o usuário ajusta a frequência de operação do sistema e esta permanece 

até que seja manualmente modificada. No modo I-Limit o sistema roda como se estivesse em 

modo de ajuste de frequência a menos que um valor limite de amperagem tenha sido atingido, 

então o sistema automaticamente muda a frequência para manter o sistema num valor de 

corrente igual ou inferior ao limite. 
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(Haapanem & Gagner, 2010) aplicaram as técnicas de controle a poços que 

operavam com interferência de gás e demonstraram que estas técnicas foram essenciais para a 

estabilização do processo, perturbada por esporádicas e longas golfadas de gás. 

(Camilleri & MacDonald, 2010) demonstraram através de dados experimentais 

que a vigilância sobre a operação dos poços de BCS por uma equipe qualificada estende a 

vida útil e reduz o tempo em que o poço fica fora de operação. Os principais cuidados são: 

reduzir o número de paradas e partidas, manter a temperatura do motor abaixo do limite 

recomendado e manter a bomba operando na faixa de vazão recomendada. 

Durante a operação das bombas BCS compostas por dezenas ou centenas de 

estágios, desenvolve-se uma força resultante axial, que precisa ser absorvida pelos mancais, 

os quais são projetados para um determinado limite. A faixa de operação selecionada pelo 

fabricante projetista da bomba assegura a compensação efetiva das forças axiais pelos 

mancais situados na bomba e no protetor (Takács, 2009). 

(Camilleri & MacDonald, 2010) afirmam que proteger o motor é essencial para 

maximizar a vida útil do sistema BCS. Durante a partida direta do motor uma corrente de 5 a 

7 vezes a corrente nominal passa pelos enrolamentos do motor causando stress mecânico e 

térmico do motor. Com o uso dos VSDs esta corrente cai para 2 a 3 vezes a corrente nominal, 

mas ainda impõe stress. Assim, é recomendável diminuir o número de partidas e paradas. 

Quanto maior o número de partidas e paradas, menor a vida útil esperada. Como referência, o 

autor cita um número aceitável de 2,5 a 3,5 paradas por mês. 

O aumento de temperatura do motor está relacionado à baixa vazão e ocorre em 

três circunstâncias:  

(a) Vazão insuficiente. Remédio: aumentar a rotação do motor ou abrir a válvula 

na cabeça, se o poço tem capacidade de vazão adicional. 

(b) Durante a partida, a maior contribuição do fluido que escoa na bomba vem do 

anular, especialmente em poços profundos de alta pressão estática, baixo IP e um esquema 

mecânico que não obriga o fluido acumulado no anular a resfriar o motor. 

(c) Repetidas tentativas de partidas com intervalos de tempo de resfriamento 

insuficientes. 

Segundo (Camilleri & MacDonald, 2010), a instrumentação mínima requerida 

para BCS é composta por: 

� Frequência de alimentação do motor elétrico 

� Corrente elétrica 

� Tensão de alimentação 
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� Sensor de pressão de tubing na cabeça. 

o Primeiro aviso quanto a obstruções acima da bomba, 

prevenindo a bomba de operar em vazões excessivamente 

baixas que venham a comprometer a refrigeração do motor. 

o Mudanças na diferença entre a pressão na descarga e a pressão 

na cabeça podem indicar mudanças de densidade do fluido 

associadas a mudanças de RGO ou BSW. 

� Temperatura da coluna de produção na cabeça. 

o É uma resposta analógica ao aumento ou declínio da produção. 

É importante no monitoramento da partida do poço. 

� Pressão de revestimento na cabeça. 

o Necessária para o cálculo da submergência. 

� Sensor de pressão de sucção 

� Sensor de pressão de descarga. É a única maneira de medir o que escoa 

para fora do poço. Esta medida provê: 

o Primeiro aviso quanto a obstruções acima da bomba, 

prevenindo a bomba de operar em vazões excessivamente 

baixas que venham a comprometer a refrigeração do motor. 

o Indicador de eventuais golfadas. 

o Mudanças na diferença entre a pressão na descarga e a pressão 

na cabeça podem indicar mudanças de densidade do fluido 

associadas a mudanças de RGO ou BSW. 

o Informação requerida para cálculo da vazão instantânea 

� Temperatura do motor 

� Temperatura do fluido na sucção 

 

3.3 Patentes de controle de bombas centrífugas 

 

Nos últimos anos, as empresas do ramo vêm pesquisando e desenvolvendo 

tecnologias de controle de bombas centrífugas submersas tais como as reveladas pelos 

documentos: US5015151, US6585041, PI0603403-9 e US2009/0223662. 

O documento Motor Controller for Electrical Submersible Pumps  (Snyder, Jr. & 

Haws, 1991), propriedade intelectual da Shell Oil Company, trata de um método para 

desligamento automático do poço, em caso de bloqueio de gás ou pump off, a partir do 
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monitoramento da corrente média do motor.  No entanto, a vida útil do sistema de bombeio 

depende do número de partidas e paradas (Camilleri & MacDonald, 2010), portanto, esta 

técnica apresenta o efeito colateral da redução da vida útil do motor que aciona a bomba de 

fundo. 

O documento Virtual Sensors to Provide Expanded Downhole Instrumentation for 

Electrical Submersible Pumps (Crossley, 2003), propriedade intelectual da Baker Hughes 

Incorporated,  trata de aplicação de simulação computacional para estimar valores de 

parâmetros úteis no controle da produção. O documento não revela quais variáveis seriam 

obtidas pela simulação numérica nem descreve o algoritmo de controle ou os modelos usados 

para estimar as variáveis. 

O documento “Sistema de Controle de Processo por Meio da Variação 

Automática de Rotação de Bomba Centrifuga Associada do Posicionamento de Válvula de 

Controle” (Lima, E. V. H. et alli, 2006), propriedade intelectual da Petrobras, trata de um 

controle de vazão através da associação da variação da rotação da bomba à abertura ou 

fechamento de uma válvula de controle. Este documento não trata da aplicação específica de 

bombas centrífugas em poços de petróleo para produção de óleo cru.  

No caso do poço de petróleo, devido o pequeno diâmetro do poço para alojar 

motores de alta potência num ambiente de alta temperatura, a introdução da válvula de 

controle implica em maiores demandas de potência do motor e maiores dissipações em forma 

de calor, o que não é desejável. Assim, parâmetros importantes como a proteção contra a alta 

temperatura do motor e o escoamento de fluidos sob interferência de gás simplesmente não 

são abordados. 

O documento System, Method and Aparatus for Controlling the Flow Rate of an 

Electrical Submersible Pump Based on Fluid Density (Shaw, C. K. et alli, 2009), propriedade 

intelectual da Baker Hughes Incorporated, trata de invenção aplicável a operação e controle 

de sistemas de separação gás-líquido e bombeamento submarino, no qual a medição da fração 

de gás livre na sucção da bomba é fundamental. Esta medição é feita de forma indireta através 

de alterações em propriedades como a densidade média ou a capacitância do fluido. A patente 

não trata da aplicação da técnica a poços de petróleo, onde o diâmetro do poço é pequeno em 

relação aos requisitos de vazão e potência do motor, de modo a resolver algum problema 

específico como a interferência de gás nas bombas centrífugas ou o controle da temperatura 

do motor elétrico. 
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Nos documentos citados, parâmetros como a temperatura de funcionamento da 

bomba, são considerados apenas para desligar o motor em casos limítrofes de segurança do 

próprio equipamento, não sendo considerado em um controle fino do bombeio.  

O espaço reduzido disponível para a instalação do equipamento de bombeio 

dentro do revestimento colabora para aumentar a perda de carga requerida para o escoamento 

na vazão solicitada pela bomba. A pressão na sucção pode cair abaixo do ponto de bolha. O 

reduzido espaço anular tubo-revestimento facilita a rápida perda de submergência.   

Os controles, quando representativos para um cenário da indústria petrolífera de 

produção de petróleo através de poços equipados com bombas centrífugas submersas, 

resumem-se em ajuste manual da frequência e em sistemas de proteção, tais como: proteções 

contra superaquecimento do motor, contra vazão fora da faixa recomendável, bloqueio de gás 

ou interferência de gás, todas condições que resultam em oscilações na corrente de 

alimentação do motor, o qual é protegido por meio de intertravamento, que em último aspecto 

resulta em uma atuação binária, liga-desliga, que reduz drasticamente a vida útil do 

equipamento de bombeio. No modo de controle I-limit , a frequência também é definida pelo 

usuário, sendo que se for atingido um limite de corrente previamente estabelecido, o sistema 

corrige a frequência de modo a obedecer este limite. 

O enfoque deste trabalho objetiva dimensionar e estruturar um sistema de controle 

de bombeio significativamente mais eficiente, capaz de otimizar a produção de óleo, 

mantendo as condições operacionais dentro de limites aceitáveis, garantindo a maior vida útil 

possível do equipamento de bombeio, o que é extremamente desejável do ponto de vista 

econômico, uma vez que a produção será máxima e os custos operacionais serão mínimos. 

As vantagens que o sistema de controle automático de bombeio centrífugo 

submerso para poços de petróleo proposto neste trabalho se propõe alcançar encontram-se a 

seguir enumeradas: 

a. eliminar o controle com atuações liga-desliga o equipamento de bombeio;  

b. permitir automação parcial ou total do controle de bombeio; 

c. melhorar as condições operacionais do equipamento de bombeio; 

d. aumentar a vida útil do equipamento de bombeio; 

e. manter o nível de submergência do equipamento de bombeio sempre estável e 

próximo de um limite mínimo. 

 

3.4 Conclusão 
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Neste capítulo foram apresentadas as principais técnicas desenvolvidas para o 

controle de bombas centrífugas e suas limitações. Ficou claro que há espaço para avanços no 

sentido de se desenvolver um método de controle que possibilite manter a bomba em 

condições operacionais adequadas, minimizar as atuações liga-desliga, obtendo a máxima 

vazão possível, sem prejuízo da vida útil do conjunto de fundo. 
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Capítulo 4 - Metodologia experimental 
 

4.1 Simulação do comportamento do poço equipado com bomba 

centrífuga submersa 

 

Um simulador computacional que reproduz o comportamento do poço equipado 

com bomba centrífuga submersa foi desenvolvido pela equipe do projeto AUTOPOC, 

parceria entre Petrobras, cujo coordenador é o autor deste trabalho, e UFRN, cujo 

coordenador é o orientador da presente Tese, para pesquisas na área de elevação e automação 

de poços. Essa ferramenta computacional integra os modelos de escoamento na tubulação, do 

comportamento da bomba, do motor elétrico, da transmissão de energia, da separação de gás, 

da interação com o reservatório e da modelagem térmica do motor (Batista, 2009) e (Barbosa, 

2011). As modelagens do escoamento dos fluidos, do comportamento da bomba, da interação 

com o reservatório, e do cálculo térmico do motor foram realizadas sob orientação direta do 

autor desta obra. 

 

4.1.1 Modelagem dos subsistemas 

 

O simulador possui como entrada um setpoint para a frequência de trabalho fi e 

como principal informação de saída a vazão produzida qb. O fluxo de informações entre os 

subsistemas dá-se da seguinte maneira: o VFD recebe o setpoint de frequência fi e define a 

tensão Vt nos terminais do primário do transformador e a frequência fm de trabalho do motor. 

O transformador, a partir da informação de tensão em seus terminais, define a tensão Vwh no 

secundário, em que está conectado o cabo elétrico que, recebendo a informação de tensão 

vinda do transformador e da corrente If drenada pelo motor, simula uma queda de tensão e 

define a tensão Vm nos terminais do motor. A partir das informações da frequência de trabalho 

fm, da tensão em seus terminais Vm e da potência BHP absorvida pela bomba, o motor retorna 

a rotação N em seu eixo e a corrente If que percorrerá o cabo. A bomba, a partir das 

informações da rotação N, da pressão de sucção produzida pela coluna de liquido no anular ps 

e da pressão requerida para a elevação do fluido nos tubos de produção pd, define a vazão 

produzida qb e atualiza o valor de BHP. O anular recebe as informações de vazões de 

produção qb e do reservatório qr e define a pressão na sucção da bomba ps e a pressão de 

fundo pwf  para o reservatório que define a vazão do reservatório qr (Barbosa, 2011). 
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A partir das informações do calor gerado pelo motor 	��  e das propriedades e velocidade do fluido v que passa ao redor do motor, o modelo de 

cálculo térmico faz os cálculos de transmissão de calor entre motor e fluido e estima a nova 

temperatura da superfície do motor Ts. Na Figura 4.1 é apresentado um fluxograma 

simplificado da interação entre os diversos subsistemas que compõem o simulador do 

comportamento do poço equipado com BCS. 

 

 

Figura 4.1 Fluxograma simplificado da interação entre os diversos subsistemas do simulador 

 

A seguir são apresentadas resumidamente as modelagens utilizadas nos diversos 

subsistemas. 

 

4.1.1.1 Escoamento multifásico em tubulações 

 

Para o escoamento nas tubulações foi incorporada ao simulador uma DLL – 

dynamic link library - onde foram codificadas as diversas alternativas de cálculo do 

escoamento multifásico, tanto considerando correlações empíricas como modelos 

mecanicistas citados por (Brill & Mukherjee, 1999) e (Takács, Gas Lift Manual, 2005): 

POETTMANN-CARPENTER, BAXENDALL-THOMAS, FANCHER-BROWN, 

HAGEDORN-BROWN, BEGGS-BRILL, ORKISZEWSKI, DUNS & ROS, CHIERICI, 

AZIZ, MUKREJEE & BRILL, HASAN & KABIR, DUKLER, EATON, LOCKHART & 

MARTINELLI, dentre outros. 
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4.1.1.2 Comportamento do motor elétrico 

 

As bombas centrífugas submersas são acionadas por motores elétricos de indução 

trifásicos do tipo gaiola de esquilo, de dois polos (Takács, 2009).  

No motor de indução, a corrente alternada é fornecida diretamente ao estator que 

produz um campo magnético girante que induz corrente elétrica no rotor, como em um 

transformador. A corrente elétrica induzida no rotor produz um campo magnético girante no 

rotor. A diferença de velocidades entre a velocidade síncrona do campo no estator (�) e a 

velocidade mecânica do rotor (�) é referida comumente como escorregamento. No entanto, o 

escorregamento (s) é expresso mais usualmente como fração da velocidade síncrona 

(Fitzgerald, 2006), conforme Equação (81) 

 ' = � − ��  (81) 

 

No rotor tipo gaiola de esquilo o enrolamento consiste em barras condutoras 

encaixadas em ranhuras no ferro do rotor e curto-circuitadas em cada lado por anéis 

condutores. A extrema simplicidade e a robustez da construção em gaiola de esquilo 

representam vantagens notáveis para esse tipo de motor de indução, razão pela qual é o motor 

mais comumente usado (Fitzgerald, 2006). 

Para a modelagem do motor elétrico adotou-se o modelo dinâmico, como 

proposto por (Batista, 2009), ou simplificado, conforme as curvas de desempenho médias 

fornecidas pelo fabricante, procedimento descrito por Barbosa (2011). 

Para implementação do modelo simplificado faz-se necessário apenas conhecer a 

potência do motor elétrico e as curvas de desempenho (Figura 4.2), usualmente representadas 

por polinômios. As curvas de desempenho são traçadas com o motor alimentado com tensão 

nominal na frequência nominal. A partir daí, a carga no eixo do motor varia. Conforme a 

carga aumenta, aumenta também a potência elétrica e a corrente drenadas da rede. Já a rotação 

diminui com o aumento da carga. A eficiência aumenta mas permanece essencialmente 

constante numa larga faixa próximo ao carregamento nominal. O fator de potência aumenta 

até atingir seu máximo próximo da carga nominal, a partir daí permanece constante. 
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Figura 4.2 Curvas características do motor elétrico. Fonte: (Baker Hughes Centrilift, 2008) 

 

Uma máquina de indução polifásica, com enrolamentos simétricos, em regime 

permanente, excitada por tensões polifásicas equilibradas, pode ser representada por um 

circuito equivalente para uma fase (Fitzgerald, 2006), conforme a Figura 4.3, onde n©; é a tensão de fase de terminal do estator; 

I1 é a corrente no estator; 

R1 é a resistência efetiva do estator; 

X1 é a reatância de dispersão do estator; 

Rc é a resistência de perdas no núcleo; 

Xm é a reatância de magnetização; 

R2 é a resistência do rotor referido ao estator; 

X2 é a reatância de dispersão do rotor referido ao estator. 
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 Figura 4.3 Circuito equivalente monofásico de um motor de indução polifásico 

 

O circuito equivalente pode ser usado para determinar uma ampla variedade de 

características de desempenho das máquinas de indução polifásicas em regime permanente. 

Estão incluídas as variações de corrente, velocidade e perdas que ocorrem quando as 

exigências de carga e conjugado são alteradas. 

A modelagem transiente do comportamento do motor envolve a transformação 

das grandezas trifásicas em suas componentes de eixo direto e em quadratura, a chamada 

transformação dq0. O modelo implementado no simulador, chamado informalmente de 

“modelo completo”, proposto por Ong, citado por (Batista, 2009) é capaz de prever o 

comportamento dinâmico do motor elétrico, isto é, permite o cálculo dos valores instantâneos 

das correntes e fator de potência conforme varia a frequência, a tensão de alimentação e os 

requisitos de torque da carga. 

Para implementação do referido modelo faz-se necessário o conhecimento dos 

parâmetros do motor que compõem o circuito elétrico equivalente, mostrado na Figura 4.3. 

Esses valores geralmente não são informados pelos fabricantes. Embora passíveis de medição 

a partir de ensaios como ensaio a vazio, ensaio de rotor bloqueado e ensaio de perdas 

suplementares (Fitzgerald, 2006), os resultados apresentados, na prática, podem não ser 

confiáveis, razão pela qual ainda há limitações quanto ao uso do modelo mais completo. 

 

4.1.1.3 Simulação da operação do VSD 

 

Tanto para o modelo simplificado quanto para o modelo completo a simulação da 

operação do variador de frequência (VSD) é feita através do controle escalar. Ao variar a 

frequência, os VSDs com controle escalar seguem a estratégia de manter o torque constante 
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para frequências abaixo da nominal, para uma maior eficiência do motor. Para tanto, faz-se 

necessário manter o fluxo magnético dado pela Equação (82) constante. 

 

�� =  n�*� (82) 

 

onde K depende de características construtivas do motor, n� é a tensão nos seus 

terminais e *� é a frequência de alimentação. K é uma constante numa larga faixa de 

frequências, onde podem ser desprezados efeitos de não linearidade. Assim, a estratégia dos 

VSDs é manter o torque constante até a frequência nominal, onde é atingida a tensão nominal 

do motor (Figura 4.4). A partir daí a tensão é mantida constante, variando-se apenas a 

frequência (WEG, 2012). 

A rotação do motor elétrico (N) é obtida pela relação 

 

F = *�-1 − '/�  (83) 

 

em que p é o número de pares de polos e s é o escorregamento da máquina de 

indução, que é função da carga. 

 

Figura 4.4 Gráfico de Tensão x frequência no VSD 

 

4.1.1.4 Bomba Centrífuga 
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Como apresentado no Capítulo 1, o desempenho da bomba centrífuga é 

determinado pelo fabricante através de experimentos com água e alimentação do motor com 

frequência nominal de 50 ou 60 Hz. No Capítulo 2 foi mostrado o desempenho da bomba no 

sistema e os efeitos da viscosidade do fluido e da presença de gás. No simulador de BCS 

foram incorporados ambos os efeitos, além do cálculo da eficiência de separação natural de 

gás livre na sucção da bomba. 

O cálculo do head da bomba é realizado estágio a estágio, usando o modelo 

homogêneo (Prado, 2007), conforme detalhado na seção 2.4.7. A correção da curva da bomba 

com a viscosidade seguiu o modelo do Instituto de Hidráulica, citado por (Sheth & Crossley, 

2009), com os pontos adicionais sugeridos por Prado na seção 2.3.8. foi implementado para 

corrigir a viscosidade.  

 

4.1.1.5 Cálculo Térmico 

 

É feito no simulador conforme detalhado na seção 2.4.2. 

 

4.1.1.6 Demais subsistemas 

 

Os subsistemas de transmissão de energia através do cabo elétrico, transformador, 

reservatório e anular tubo-revestimento são devidamente detalhados nos trabalhos de (Batista, 

2009) e (Barbosa, 2011). 

 

4.1.2 Interface de simulação do poço equipado com BCS 

 

A entrada do simulador contempla todas as variáveis requeridas para definir os 

equipamentos do poço, reservatório, fluidos e condições operacionais. A saída do simulador é 

a apresentação das variáveis de interesse, tanto na forma de valores instantâneos, como na 

forma de gráficos representativos da evolução dessas variáveis com o tempo. 

A tela principal do simulador está representada na Figura 4.5. Na parte superior da 

tela, o menu principal e a barra de ferramentas permitem o acesso aos painéis de 

configurações do BCS, dos gráficos de resultados, das animações tridimensionais e de 

controle das simulações.  Na parte central da tela à esquerda, há uma animação tridimensional 

do conjunto BCS. No lado direito, apresenta-se os gráficos de resultados de simulação com as 

curvas da bomba , do motor e do comportamento dinâmico do sistema. 
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Figura 4.5 Tela principal do simulador de BCS 

 

O botão “Configurar BCS” dá acesso a uma segunda barra de ferramentas onde 

são detalhados os dados de entrada do esquema mecânico (Figura 4.6), do reservatório (Figura 

4.7), propriedades dos fluidos (Figura 4.8), motor elétrico (Figura 4.9), transformador e 

variador (Figura 4.10), configuração da bomba (Figura 4.11), modelos de escoamento 

multifásico (Figura 4.12) e configuração do fator de aceleração no tempo (Figura 4.13). 

 

 

Figura 4.6 Configuração do esquema mecânico 
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Figura 4.7 Configuração do reservatório 

 

 

 

 

Figura 4.8 Propriedades dos fluidos 

Na tela referente ao motor elétrico (Figura 4.9) é possível cadastrar os dados do 

motor e selecionar o modelo a ser utilizado. 
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Figura 4.9 Motor elétrico 

 

Na Figura 4.10 é apresentada a tela que permite a configuração da rampa de 

partida com o VSD e a definição da relação de espiras do transformador que precisa ser 

ajustada para compensar as perdas elétricas e manter o motor com tensão nominal quando 

alimentado com frequência nominal.  

 

 

Figura 4.10 Transformador e variador de frequência 

 

Na Figura 4.11 ao se especificar que deve ser considerado o efeito do gás, o 

programa implementa o cálculo da eficiência de separação de gás e o cálculo do head da 
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bomba realizado estágio a estágio, usando o modelo homogêneo (Prado, 2007), conforme 

detalhado na seção 2.4.7.  

 

 

 

Figura 4.11 Configuração da bomba 

 

A seleção dos modelos de cálculo de escoamento multifásico é feita na tela 

apresentada na Figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12 Modelos de cálculo do escoamento multifásico 
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A Figura 4.13 mostra a tela contendo o fator de aceleração da simulação no tempo 

que indica quantas vezes o tempo no simulador será mais rápido que tempo de ocorrência do 

fenômeno real. 

 

 

Figura 4.13 Configuração do fator de aceleração no tempo 

 

As Equações requeridas para o cálculo da temperatura do motor, apresentadas na 

seção 2.4.2, foram incorporadas ao simulador proposto para teste do algoritmo de controle. 

 
 

4.1.3 Módulos de comunicação do simulador 

 

Para que o simulador possa desempenhar o papel de um poço virtual num 

ambiente de testes e avaliação de algoritmo de controle é necessário que o mesmo disponha 

de meios de comunicação com outros programas ou equipamentos. No simulador, foi 

desenvolvido um módulo de comunicação com outros programas via TCP/IP e um módulo de 

comunicação com o controlador industrial de fabricação HI, modelo ZAP 900 (Barbosa, 

2011). 

O módulo de comunicação via TCP/IP pode ser habilitado/desabilitado pelo 

usuário através da tela de configuração do módulo, mostrada na Figura 4.14. Para habilitar o 

módulo de comunicação basta definir a porta (TCP) por onde se dará a comunicação com as 

outras aplicações. O módulo também fornece meios de monitorar as comunicações 

estabelecidas através da aba de inspeção de variáveis apresentada na Figura 4.14. 

 



Capítulo 4 - Metodologia experimental 

Rutácio de Oliveira Costa, Junho/2012  73 
 

 

 
Figura 4.14 Configuração do módulo de comunicação via TCP/IP 

 

O módulo de comunicação com o CLP HI ZAP 900 funciona via porta serial que 

permite ao simulador ler e escrever dados no CLP, emulando as entradas e saídas do poço 

virtual. Um algoritmo de controle carregado no CLP pode ler as variáveis de entrada e gravar 

as saídas que atuarão no poço virtual, viabilizando um ambiente para testes e validação de 

algoritmos de controle em laboratório.  

No simulador são disponibilizados comandos para a habilitação ou desabilitação 

deste módulo de comunicação, através do menu principal. A configuração do módulo é feita 

no código fonte do simulador, a partir de informações fornecidas pelo fabricante do 

controlador. No código fonte são definidas as posições de memória no CLP onde serão 

armazenadas as variáveis calculadas pelo simulador e de que posição de memória será lida a 

frequência de trabalho, que é entrada do simulador. 

 

4.2 Programa emulador do controle fuzzy 

 

Foi desenvolvido pela equipe do projeto AUTOPOC um programa que emula um 

controlador fuzzy. Esse programa também fornece ferramentas para projeto, supervisão e 

avaliação do desempenho do controlador (Barbosa, 2011). 

A Figura 4.15 apresenta a tela principal do software de projeto de controladores 

fuzzy. Na parte superior da tela, estão localizados o menu principal e a barra de ferramentas À 

esquerda, há os comandos de controle do estado, do modo de funcionamento, do tipo de 
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controlador e de definição do setpoint. À direita, estão localizados os gráficos temporais das 

principais variáveis do sistema BCS. 

 

 

 
Figura 4.15 Tela do programa emulador do controle fuzzy 

 

Na Figura 4.16 é apresentada a tela de definição das funções de pertinência fuzzy. 

Ela possibilita a definição das funções de pertinência para as variáveis de entrada 

(fuzzificação) e para as variáveis de saída (defuzzificação) dos controladores. Para a definição 

das funções de pertinência, são disponibilizadas as opções de utilização de funções 

triangulares e trapezoidais. Os métodos de defuzzificação disponibilizados são o do centro de 

gravidade, centro dos máximos e média dos máximos. 

A tela de definição das regras de inferência para controle fuzzy, apresentada na  

Figura 4.17, permite a especificação da lista de regras fuzzy a ser utilizada para 

execução do controle. Para cada regra são definidas as variáveis de entrada e respectivas 

classes de pertinência (predicado) e a variável de saída e respectiva classe de pertinência. 
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Figura 4.16 Tela de definição das funções de pertinência 

 

 

 

 

Figura 4.17 Tela de definição de regras de inferência 
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Na Figura 4.18 é apresentada a tela de definição da base de dados do controlador, 

onde são digitados os valores específicos das variáveis da instalação de BCS a ser controlada. 

Estas informações são úteis para normalização das variáveis, cálculo de variáveis não 

disponíveis diretamente através de sensores, estabelecimento de limites ajustes para o 

controle. 

 

 

Figura 4.18 Tela de base de dados do controlador 

 

Na Figura 4.19 é apresentada a tela de configuração da conexão do emulador do 

controlador com o simulador do poço equipado com BCS, via TCP/IP.  

O emulador de controle fuzzy é uma ferramenta útil para o desenvolvimento e 

testes do controle fuzzy, tendo em vista a maior agilidade de ajuste de parâmetros em relação à 

implementação num CLP, conforme será visto na próxima seção. 
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Figura 4.19 Tela de configuração da conexão com o simulador 

 

 

4.3 Implementação do controle fuzzy em CLP 

 

O controlador lógico programável (CLP ou PLC, do inglês Programmable Logic 

Controller) é um equipamento de controle industrial microprocessado, criado inicialmente 

para efetuar o controle lógico de variáveis discretas, e atualmente usado para todos os tipos de 

controle (Bega, 2006) 

O CLP foi introduzido pela General Motors americana, no final dos anos 1960, 

para substituir os quadros de comando movidos a relés no controle de processos industriais. 

Seu uso é bastante difundido para controle de processos industriais. Trata-se de equipamento 

robusto, confiável e compacto, composto de CPU, fonte de alimentação, entradas e saídas, 

que pode ser programado pelo usuário para realizar o controle do processo.  

O controlador executa uma seqüência de atividades definidas e controladas pelo 

Programa de Execução chamado de Ciclo de Varredura (scan), que consiste em: leitura e 

armazenamento das entradas externas em memória, execução da lógica programada 

(programa de aplicação), atualização das saídas externas e diagnósticos de funcionamento do 

CLP (Barbosa, 2011).  

O CLP escolhido para implementação do controle foi o controlador HI ZAP 900 

(Figura 4.20). Em em sua configuração básica, é fornecido com 2 canais de comunicação 
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serial, 16 canais de I/O digitais, suporte a módulo de expansão, interfaces para encoder, 

contador rápido, saídas geradoras de frequência e um PID.  

 

 
Figura 4.20 CLP HI ZAP 900 

 

A programação de um CLP deve obedecer a norma IEC 61131-3 Programing 

Languages que estabelece as seguintes alternativas: FBD (Function block diagram), LD 

(Ladder diagram), ST (Structured text), IL (Instruction list) e SFC (Sequential function 

chart). Estas linguagens definem como o usuário programa o CLP. A norma IEC 61131-3, 

entretanto, não detalha como as linguagens são compiladas ou executadas dentro de cada CLP 

específico, de cada fornecedor. 

A linguagem Ladder, na qual as funções lógicas são representadas através de 

contatos e bobinas, de modo análogo a um esquema elétrico com os contatos dos transdutores 

e atuadores, foi escolhida para implementação do controle devido ao seu fácil entendimento e 

por estar disponível para o controlador HI ZAP 900. 

A implementação do controle fuzzy num CLP de uso genérico é importante, do 

ponto de vista de aplicação industrial, porque o programa gerado pode ser adaptado a 

qualquer controlador, independentemente de fabricante. A conexão de um CLP com um 

simulador do poço permite uma avaliação mais realista do trabalho acadêmico aproximando-o 

da solução de industrial. 
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O programa Ladder introduzido no controlador HI ZAP 900 para realizar o 

controle proposto para poços equipados com BCS preenche 50 páginas de código. O pequeno 

trecho apresentado na Figura 4.21 ilustra a aparência da programação em Ladder. 

 

 

 

Figura 4.21 Aspecto da linguagem Ladder introduzida no ZAP-900 

 

4.4 Sistema e algoritmo de controle proposto 

 

O sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso para poços de 

petróleo visa principalmente prover as condições mais próximas das ideais em um 

equipamento de bombeio centrifugo submerso, voltado principalmente para maximizar a 

produção e reduzir os custos de manutenção, e até mesmo minimizar inesperadas paradas para 

reparo. Esta proposta viabiliza medidas adequadas de automatização do controle da produção, 

além de aumentar as opções dos projetistas, os quais se deparam com cenários econômicos 

cada vez mais restritos. 

O sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso para poços de 

petróleo e respectiva forma de operação disponibiliza e concretiza meios para que seja 

realizado um ajuste automático e contínuo da frequência de alimentação do motor elétrico do 

equipamento de bombeio provido ao poço de produção, levando em consideração a leitura 
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dinâmica de variáveis elétricas, variáveis operacionais de fundo e variáveis operacionais de 

superfície, além da possibilidade de estimativa, a partir das variáveis lidas, de outras variáveis 

operacionais não medidas.  

Neste sentido, para se obter o ajuste automático da vazão do equipamento de 

bombeio, os valores de alimentação do motor elétrico da bomba são determinados conforme 

um algoritmo que é executado em um controlador lógico programável, que calcula a carga 

suficiente para manter o equipamento de bombeio operando dentro da faixa recomendada. 

Desse modo o sistema proposto contorna as ocorrências das condições operacionais 

indesejáveis, como a interferência de gás e a elevada temperatura do motor, sem necessidade 

de recorrer a medidas extremas como o desligamento do motor elétrico da bomba, prática de 

controle, que quando adotada reduz a vida útil do equipamento de bombeio.  

A estratégia das regras de controle é baseada no conhecimento dos fenômenos 

físicos e nas experiências operacionais em poços registradas na literatura técnica. Tais regras 

são pré-fornecidas a um controlador de lógica difusa (Controlador Fuzzy), que processa as 

leituras de parâmetros e gera o melhor resultado para a variável manipulada. 

A lógica difusa (lógica fuzzy), um dos ramos da inteligência artificial, procura 

incorporar a forma humana de pensar em um sistema de controle. A lógica difusa pode 

considerar infinitas graduações entre duas possibilidades extremas, e essas graduações podem 

ser implementadas em um controlador computacional, resultando em um desempenho 

equivalente ou até mais sensível do que a de um operador (controlador humano). Seguindo 

esta técnica um controlador computacional pode ser programado para identificar, por 

exemplo, no campo das temperaturas, graduações como: muito frio, frio, temperado, ideal, 

morno, aquecido, quente, muito quente, quente em excesso. 

Controlando-se vários parâmetros por meio desta técnica, um controlador é capaz 

de alcançar vantagens, tais como uma melhoria da produção de óleo em níveis de excelência, 

uma vez que o poço entra em regime permanente no menor tempo possível, mantendo 

diversas condições operacionais sempre dentro de limites aceitáveis, garantindo a maior vida 

útil possível do equipamento de bombeio, o que é extremamente desejável do ponto de vista 

econômico, uma vez que, deste modo, os ganhos serão máximos e o desgaste do equipamento 

mínimo, pois serão reduzidos os custos operacionais e de manutenção. 

Admitindo-se verdadeiras as hipóteses levadas em consideração durante o projeto 

de elevação por BCS, a operação do poço na vazão de projeto seria a condição mais favorável 

para a maior durabilidade da instalação. Assim, o controle de vazão seria naturalmente o 

indicado. 
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Para cada projeto de poço, pode ser definida uma submergência mínima tal que 

forneça uma margem de segurança para a operação dentro de condições aceitáveis, evitando-

se a interferência de gás ou a condição de pump off. Quando a submergência da bomba se 

aproxima da submergência mínima, o controle de submergência seria recomendável. 

Em condições normais deseja-se que o poço opere na vazão de projeto, sem 

interferência de gás. Porém, se durante o transiente, a submergência da bomba atingir valor 

considerado limite, o controle deve automaticamente ser chaveado para controle de 

submergência. Neste caso, a implementação do controle override seria a alternativa mais 

adequada. 

Em qualquer dos casos deve-se limitar a frequência caso ocorram condições 

indesejáveis de interferência de gás ou de aumento de temperatura que podem vir a causar 

desligamentos excessivos que podem comprometer a vida útil da instalação. 

Em síntese, o controle pode ser manual ou automático. No modo manual, a 

frequência é definida pelo operador (solução trivial). No modo automático, o controle 

proposto será override do tipo PI fuzzy, onde a variável manipulada será a frequência do 

motor elétrico, via VSD, e as variáveis controladas serão a vazão, o nível dinâmico, através de 

regras de conduta que consideram a temperatura do motor e o coeficiente de variação da 

potência ativa, parâmetro indicativo da interferência do gás. Assim consegue-se evitar 

condições operacionais de interferência de gás e a temperatura elevada do motor, sem que 

haja desligamentos. 

 

4.4.1 Descrição do sistema de controle para poço equipado com BCS 

 

O sistema pode ser mais bem visualizado e entendido acompanhando sua 

descrição em conjunto com a Figura 4.22 e a Figura 4.23, que representam, de forma 

esquemática, diagramas do sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso 

para poços de petróleo. 

Por meio da Figura 4.22 é possível observar o sistema de controle automático 

instalado em um poço de petróleo.  A partir de leitura dos sinais dos sensores de superfície e 

fundo, um quadro de controle ajusta a tensão e frequência no primário de um transformador 

elétrico, que alimenta o motor elétrico de um equipamento de bombeio, por meio de um cabo 

elétrico de potência.  
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Figura 4.22 Sistema de controle proposto instalado em um poço de petróleo 

 

Na base do motor elétrico são instalados sensores de fundo que transmitem sinais 

de pressão e temperatura de fundo de poço, através do cabo de potência, para um módulo de 

filtragem de sinais, o qual por sua vez transmite os sinais, na forma digital, para o quadro de 

controle. 

Na cabeça do poço também são instalados sensores de superfície, que transmitem 

sinais de pressão de revestimento, pressão na linha e vazão para o quadro de controle. Os 

sinais de frequência e potência elétrica ativa são enviados pelo VSD, na forma digital, para o 

quadro de controle. 

O fluido produzido no poço passa pelos canhoneados e escoa no espaço anular 

entre o motor elétrico e o revestimento entrando pela sucção da bomba centrífuga. A bomba 

centrífuga impele o fluido por dentro da coluna de produção até atingir a linha de produção na 
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superfície. O gás que se separa do óleo no interior do poço é ventilado na superfície a partir de 

uma saída de gás do revestimento. O fluido que entra no poço oriundo da rocha reservatório 

de petróleo se acumula no fundo do poço, constituindo uma interface entre o gás e o líquido 

conhecida como nível dinâmico. A distância entre a sucção da bomba e o nível dinâmico é a 

submergência da bomba centrífuga. 

 

4.4.2 Descrição do quadro de controle 

 

Por meio da Figura 4.23, os componentes do quadro de controle são visualizados 

em melhor detalhamento. 

Os sinais analógicos dos sensores de superfície transmitidos ao quadro de controle 

são captados por um controlador lógico programável através de um conversor 

analógico/digital. Por sua vez os sinais já em formato digital, oriundos do VSD ou dos 

sensores de fundo, são captados pelo controlador lógico programável diretamente através de 

um módulo de comunicação serial. 

Em um módulo de processamento primário são executadas as rotinas de 

intertravamento e alarme, além da estimativa dos valores instantâneos das variáveis que não 

possuem sensores, em função das outras variáveis lidas e de informações previamente 

fornecidas pelo operador.  

 

 

Figura 4.23 Detalhamento do quadro de controle 
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Também neste módulo de processamento primário é feito o cálculo do coeficiente 

de variação da potência ativa, indicativo da interferência de gás na bomba.  

Após o processamento primário é executada a etapa de controle em um módulo 

difuso, cujo sinal de saída é o ponto de ajuste (set point) da frequência de alimentação do 

motor elétrico. O referido sinal é então enviado a um VSD, via o módulo de comunicação 

serial.  

O módulo de comunicação serial também se comunica com um rádio que permite 

o envio e o recebimento de informações a uma central supervisória (não mostrada na figura). 

A central supervisória encontra-se na sala de controle do campo de produção, e 

exerce uma função primária de interface do operador com o sistema de controle automático de 

bombeio centrífugo submerso para poços de petróleo. A central supervisória também cumpre 

uma função surpervisória, em que armazena o histórico de todos os sinais e comportamentos 

da produção do poço, gerando um banco de dados para eventual resgate de informações e 

análise de panes, ou de ajuste de produção e acompanhamento preventivo.  

Os sensores de fundo encontram-se conectados à base do motor e são capazes de 

medir informações sobre variáveis no fundo do poço e transmitir pelo cabo de potência ao 

quadro de controle na superfície. As variáveis monitoradas são: 

- Pressão de sucção (ps);  

- Temperatura do fluido na sucção da bomba (Ts);  

- Temperatura do motor (Tm); 

- Pressão na descarga da bomba (pd). 

Os sensores de superfície encontram-se conectados a pontos específicos da cabeça 

do poço e são capazes de medir informações sobre algumas variáveis redundantes de controle 

e produção, transmitindo-as, na forma analógica ou digital, ao quadro de controle. As 

variáveis monitoradas são:  

- Pressão no revestimento (Pch); 

- Pressão da tubulação medida na cabeça do poço (Pth); 

- Vazão de líquido (ql)  

O VSD permite a mudança da frequência de alimentação do motor elétrico do 

equipamento de bombeio a partir de comando do módulo difuso, pelo módulo de 

comunicação serial, através de uma rede de comunicação de campo pré-determinada, que 

recebe a referência de frequência assim como disponibiliza as informações de variáveis 

elétricas do equipamento de bombeio, tais como: 

- Potencia elétrica ativa (P) 
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- Frequência elétrica (f) 

Um algoritmo de controle difuso (algoritmo fuzzy) instalado no módulo difuso  

gera os sinais para que o motor elétrico do conjunto de fundo possa iniciar seu funcionamento 

mantendo a vazão da bomba centrífuga aproximadamente igual à vazão de projeto, condição 

mais favorável. 

O módulo difuso proposto é implementado com um algoritmo de controle difuso o 

qual emprega pelo menos seis atributos de entrada. Os atributos de entrada preferencialmente 

escolhidos para este controle são: 

- o erro referente a vazão. 

- o erro referente a submergência. 

- a variação do erro de vazão. 

- a variação do erro de submergência. 

- a temperatura do motor  

- a interferência de gás, representada pelo coeficiente de variação na potência 

elétrica ativa (P). 

Estes atributos de entrada são os inicialmente necessários para um controle sem 

intertravamentos, sendo possível adicionar ao algoritmo outros atributos de modo a deixar o 

controle mais fino. 

Estes seis atributos mínimos são moldados por um processamento automático do 

módulo difuso que utiliza um algoritmo, conforme detalhado nos sub itens 4.4.3 a 4.4.7. Há 

métodos de otimização para o ajuste das funções de pertinência  (Medeiros, 2003) e (Fonseca, 

2003), usando simulação, que fogem do escopo deste trabalho. 

 

4.4.3 Fuzzificação dos atributos de entrada: “Erro de vazão” e “Erro de 

submergência” 

 

O “erro” é definido como a diferença entre o valor captado em campo de uma 

determinada variável a ser monitorada e o valor do seu ponto de ajuste ideal.  

Tratando a variável de vazão (q) por este princípio, pode-se definir: 

 Oz = � − ����  (84) 
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em que (ev) é o erro de vazão, (q) é a vazão m3/d e (qsp) é o ponto de ajuste ideal 

de vazão m3/d. 

Aplicando-se o mesmo princípio para o controle da variável submegência (s), o 

erro é definido como: 

 O = ' − '�'�  (85) 

 

em que (es) é o erro de submergência, (s) é a submergência da bomba e (ssp) é o 

ponto de ajuste ideal de submergência. 

A submergência da bomba precisa ser estimada porque não existem sensores no 

processo capazes de medi-la diretamente. A partir dos valores de pressão de sucção (�/ e 

pressão no revestimento (�B�/, captados pelos respectivos sensores, admitindo-se que o fluido 

no anular é óleo de massa específica -
j), desprezando-se a influência do gás livre que escoa 

pelo anular e o gradiente de pressão de gás no anular, a submergência será dada pela Equação 

(86). 

 ' = � − �B�
j5  (86) 

 

A submergência estimada será o valor da submergência tido como verdadeiro, no 

caso do poço real.  

Por meio dos sensores de fundo e de superfície, as variáveis de vazão (q) e 

submergência (s) necessárias como dados de entrada nas equações, são captadas ou estimadas 

instantaneamente a partir de outras variáveis e então processadas conforme as fórmulas acima 

sugeridas.  

Com os resultados obtidos, ainda dentro do módulo difuso de processamento, os 

mesmos são aplicados em uma função de pertinência e convertidos em uma graduação de 

erro, ou pertinência de erro. 

Esta operação é feita por meio de processamento computacional, que relaciona os 

valores captados de vazão e submergência em função dos respectivos valores ideais 

resultando em um grau de erro, ou pertinência de erro, que podem ser classificados como 

classificada em negativo (N), zero (Z) e positivo (P). 

Para fins de entendimento a função é apresentada em forma de representação 

gráfica, conforme Figura 4.24, para as grandezas de vazão versus pertinência de erro.  
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Figura 4.24 Funções de pertinência para Erro de Vazão 

 

A mesma função é utilizada na aplicação mostrada na Figura 4.25 (Erro de 

submergência), nas grandezas de submergência versus pertinência de erro. 

 

 

Figura 4.25 Funções de pertinência para Erro de submergência 

 

Assim, de acordo com este conceito, o “erro” para cada um dos resultados, erro 

de vazão (ev) e erro de submergência (es), quando projetados perpendicularmente a partir das 

abscissas dos respectivos gráficos, interceptam linhas da função de pertinência determinando 

o valor da pertinência para cada uma das classificações: negativa (N), zero (Z) ou positiva 

(P). 
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• negativa (N) - a variável de vazão (q) ou de submergência (s) nesta 

classificação encontra-se com valor abaixo do esperado. A princípio, a 

variável que se encontrar nesta classificação denota que providências 

devem ser tomadas para aumentar seu valor. 

• zero (Z) - a variável de vazão (q) ou de submergência (s) nesta 

classificação encontra-se com valores dentro da faixa ideal. A princípio, a 

variável que se encontrar nesta classificação deve ser mantida. 

• positiva (P) - a variável de vazão (q) ou de submergência (s) nesta 

classificação encontra-se com valor acima do esperado. A princípio, a 

variável que se encontrar nesta classificação denota que providências 

devem ser tomadas para diminuir o seu valor. 

 Os valores de pertinência de cada classificação são armazenados para posterior 

aplicação em regras de conduta de acerto do equipamento de bombeio, que levarão em 

consideração outras variáveis além dessas. 

 

4.4.4 Fuzzificação dos atributos de entrada: “Variação do erro de vazão” e 

“Variação do erro de submergência” 

 

A variação do erro (∆∆∆∆e), propriamente dita, define-se como o quanto o valor 

instantâneo (ei) do parâmetro que está sendo monitorado se altera em relação ao valor 

registrado imediatamente na medida anterior (ei-1). O resultado indica a tendência da leitura 

seguinte para o parâmetro monitorado. Assim pode-se esperar que o parâmetro continue 

caindo em relação a um valor ideal, aumentando, ou esteja estabilizado.   

A variação do erro (∆∆∆∆e) será aplicada, conforme função abaixo indicada, em 

relação às sucessivas leituras de “erro” captadas e registradas tanto para as variáveis de vazão 

(q) como para as de submergência (s). 

 ∆O = O@ − O@<; (87) 

 

em que (∆∆∆∆e) é a variação do erro, (ei) o valor instantâneo, (ei-1) a medida 

imediatamente anterior, que são aplicados independentemente para cada uma das variáveis 

vazão (q) e submergência (s) captadas sucessivamente. 
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Para classificar a “variação do erro” também foi adotada a nomenclatura: negativa 

(N), se o valor for menor do que o medido anteriormente; zero (Z) se o valor for igual; e 

positiva (P), se o valor for maior do que o anteriormente registrado.  

A Figura 4.26 apresenta graficamente a função da “pertinência da variação do 

erro” que será aplicada à variação do erro de vazão e à variação do erro de submergência para 

determinar o valor da pertinência. 

Assim, de acordo com este conceito já aplicado anteriormente, a “variação de 

erro” para cada uma das variáveis escolhidas de controle, vazão (q) e de submergência (s), 

quando projetadas perpendicularmente a partir das abscissas dos respectivos gráficos, 

interceptam as linhas de função determinando o valor da pertinência para cada uma das 

classificações: negativa (N), zero (Z) ou positiva (P). 

 

 

 

Figura 4.26 Funções de pertinência para variação do erro 

   

Os valores de pertinência são armazenados para posterior aplicação em regras de 

conduta de acerto do equipamento de bombeio, que levarão em consideração outras variáveis 

além dessas. 

O sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso para poços de 

petróleo ora proposto é capaz de reagir constantemente, a partir da análise destes atributos de 

entrada, e de outros que serão apresentados mais adiante, ao detectar um cenário alterado que 

venha a ocorrer dentro do poço. 

Desse modo, à medida que o fluido é bombeado do poço, a submergência (S) da 

bomba centrífuga diminui. Se for atingido um limite mínimo de submergência (S) definido 
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pelo operador, o que indica que a vazão de projeto é maior que a capacidade de alimentação 

do reservatório, o módulo difuso reprocessa os novos dados automaticamente, e passa a 

controlar a frequência do motor elétrico de modo a garantir a submergência (S) definida pelo 

operador, evitando que a bomba centrífuga venha a operar sem a adequada alimentação de 

líquido. 

 

4.4.5 Fuzzificação do atributo de entrada: “Temperatura do Motor” 

 

A temperatura máxima admissível do motor é definida pelo fabricante na fase de 

projeto e não deve ser ultrapassada, sob pena de severas conseqüências em termos de redução 

da sua vida útil. Os quadros de comando tradicionais simplesmente desligam o motor caso 

sejam atingidos determinados limites. Assim, a temperatura do motor deve ser monitorada e 

controlada para que não atinja valores limítrofes, que possam causar o seu desligamento.  

A temperatura do motor normalizada pode ser definida por: 

 

�� = ���eM� (88) 

 

onde (Tm) é a temperatura do motor, K; (Tadm) é a temperatura máxima admissível 

para o motor, K; e (Tn) é a temperatura do motor normalizada. 

Captada a temperatura do motor, o módulo difuso de processamento calculará a 

temperatura do motor normalizada (Tn), e com este valor determinará o valor da pertinência 

dentro da sua classificação. 

Assim, de acordo com o conceito anteriormente citado, a temperatura do motor 

normalizada (Tn), quando projetada perpendicularmente a partir da abscissa do gráfico de 

temperaturas intercepta uma das linhas de função, conforme mostrado na Figura 4.27, 

determinando o valor da pertinência para cada uma das classificações: baixa (L ), média (M ) 

ou alta (H). 
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Figura 4.27 Funções de pertinência para temperatura do motor normalizada 

 

Mais uma vez o valor de pertinência é armazenado para posterior aplicação em 

regras de conduta de acerto do equipamento de bombeio, que levará em consideração esta 

informação como atributo de entrada, bem como as anteriormente processadas e o atributo de 

variação da potência ativa, que será explicado mais adiante. 

O sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso para poços de 

petróleo é capaz de manter a temperatura do motor sempre abaixo do seu limite.  

Atualmente, os quadros de comando e proteção possuem um sistema que desliga a 

alimentação elétrica quando a temperatura atinge o limite previsto. Porém, os desligamentos 

são indesejáveis porque reduzem a vida útil do motor.  

Por outro lado, o carregamento do motor é fator importante na geração de calor no 

fundo do poço. Assim, ao invés de desligar o motor quando a temperatura deste se aproximar 

do valor limite, pode-se reduzir a frequência (e o carregamento), o que é realizado pela 

invenção proposta.   

 

4.4.6 Fuzzificação do Coeficiente de variação da potência ativa. 

 

Variações de corrente ativa caracterizam interferência de gás, e também são 

consideradas no controle proposto na determinação da frequência de acionamento do motor 

elétrico, que faz uso de um algoritmo instalado no módulo difuso, evitando-se assim atingir 

condições operacionais que determinem que o intertravamento pare desnecessariamente o 

equipamento de bombeio devido à presença excessiva de gás. 
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A instabilidade na operação da bomba centrífuga, causada pela interferência de 

gás, é retratada pela ocorrência de variações bruscas na massa específica do fluido bombeado, 

com consequentes variações bruscas na potência requerida do motor elétrico, e com reflexos 

em termos de variações bruscas de corrente e potência ativa.  

Portanto, o monitoramento de variações na potência elétrica ativa (P) indicará 

interferência de gás.  

A potência elétrica ativa (P) pode ser determinada pela Equação (46), conforme 

visto anteriormente. 

Por meio do módulo de comunicação serial, o módulo de processamento primário 

recebe do VSD os valores instantâneos de potência ativa (P) e os armazena na memória. 

O módulo de processamento primário armazenará em um determinado período de 

tempo uma série de valores de potência elétrica ativa (P) medidos em uma periodicidade 

temporal padrão, por exemplo, a cada segundo. A partir dos dados coletados, armazenando no 

mínimo uma série de dez medidas sucessivas, estabelece a média dos valores amostrados, o 

seu desvio padrão,  e o coeficiente de variação da potência ativa, conforme Equações (47), 

(48) e (49), respectivamente. 

Desse modo, o módulo de processamento primário efetua uma rotina de leitura, 

processamento e armazenamento de uma faixa de amostragem de valores de potência elétrica 

ativa (P). Este conjunto de valores será utilizado para o cálculo de um coeficiente de variação 

(CV) da potência elétrica ativa, que será enviado para módulo difuso, onde será determinando 

o valor da pertinência correspondente. O valor do coeficiente de variação (CV) da potência 

elétrica ativa será considerado um atributo de entrada do algoritmo de controle difuso, 

juntamente com os cinco acima já apresentados. 

Os valores do coeficiente de variação (CV) da potência elétrica ativa são 

calculados pelo módulo de processamento primário e repassados ao módulo difuso, onde será 

determinado o valor da pertinência dentro da sua classificação: baixo (L ), médio (M ) ou alto 

(H). 

Mais uma vez, de acordo com o conceito já revelado, o valor do coeficiente de 

variação (CV) da potência elétrica ativa, quando projetada perpendicularmente a partir da 

abscissa do gráfico de “potências ativas” intercepta uma das linhas de função, conforme 

mostrado na Figura 4.28, determinando o valor da pertinência para cada uma das 

classificações: baixa (L ), média (M ) ou alta (H). 
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Figura 4.28 Funções de pertinência para o coeficiente de variação da potência ativa 

 

Finalmente, com o valor e classificação da pertinência dos seis atributos de 

entrada é possível a aplicação das regras de conduta de acerto do equipamento de bombeio. 

 

4.4.7 Fuzzificação da Variável Manipulada Frequência 

 

A frequência de alimentação do motor elétrico é a variável manipulada. No 

controle PI fuzzy as regras são elaboradas tendo como consequência o incremento na variável 

manipulada. As funções de pertinência associadas ao incremento de frequência (Figura 4.29) 

são definidas para os rótulos: negativo (N), zero (Z) ou positivo (P). 
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Figura 4.29 Funções de pertinência para o incremento de frequência 

 

4.4.8 Base de regras 

 
Considerando-se os seis atributos de entrada, com três estados possíveis em cada 

um deles, são necessárias 81 regras para cobrir todas as alternativas de controle de vazão 

ideal. E outras 81 regras para cobrir todas as alternativas de controle de submergência, 

totalizando 162 regras (Tabela 4.1, Tabela 4.2 e Tabela 4.3). As condutas associadas a cada 

regra adotada, foram obtidas a partir da melhor prática operacional disponibilizada pelos 

operadores e da literatura técnica já citada. 

Uma exemplificação de como se comportam as regras de condutas é apresentada a 

seguir. A primeira regra do controle de vazão (RCV1), apresentada de forma resumida na 

primeira linha da Tabela 4.1 deve ser entendida da seguinte maneira:  

SE ( Temp do motor = L E CV Pot = L E Var erro = N E Erro = N ) ENTÃO  

Incremento na frequência = P.  

Isto é, para a combinação de temperatura do motor na classificação baixo (L), 

interferência de gás na classificação baixo (L), erro de vazão na classificação negativa (N), 

variação de erro de vazão na classificação negativa (N), estabeleceu-se como regra de conduta 

um incremento frequência de valor positivo (P).  
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CONTROLE DE VAZÃO CONTROLE DE SUBMERGÊNCIA 
Temp. 

do 
motor CV Pot 

Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

Temp. 
do 

motor CV Pot 
Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

L L N N P L L N N N 
L L N Z P L L N Z N 
L L N P N L L N P Z 
L L Z N P L L Z N N 
L L Z Z Z L L Z Z Z 
L L Z P N L L Z P P 
L L P N P L L P N Z 
L L P Z N L L P Z P 
L L P P N L L P P P 
L M N N P L M N N N 
L M N Z Z L M N Z N 
L M N P N L M N P Z 
L M Z N P L M Z N N 
L M Z Z Z L M Z Z Z 
L M Z P N L M Z P Z 
L M P N P L M P N N 
L M P Z N L M P Z Z 
L M P P N L M P P Z 
L H N N Z L H N N N 
L H N Z N L H N Z N 
L H N P N L H N P N 
L H Z N Z L H Z N N 
L H Z Z N L H Z Z N 
L H Z P N L H Z P N 
L H P N Z L H P N N 
L H P Z N L H P Z N 
L H P P N L H P P N 

 

Tabela 4.1 Regras para controle de vazão e submergência – Parte 1 

 

A aplicação das regras pressupõe a fuzzificação das variáveis de entrada reais, 

conforme descrito nas seções  4.4.3 a 4.4.6.  Na agregação, o conectivo E é substituído pelo 

operador mínimo (min). Assim, no exemplo da aplicação da regra (RCV1) a mínima 

pertinência dos quatro antecedentes da regra truncará a função de pertinência da saída 

incremento de frequência Positivo (Figura 4.29), conforme exemplificado na Equação (76).  
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CONTROLE DE VAZÃO CONTROLE DE SUBMERGÊNCIA 
Temp. 

do 
motor CV Pot 

Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

Temp. 
do 

motor CV Pot 
Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

M L N N P M L N N N 
M L N Z Z M L N Z N 
M L N P N M L N P Z 
M L Z N P M L Z N N 
M L Z Z Z M L Z Z Z 
M L Z P N M L Z P P 
M L P N P M L P N Z 
M L P Z N M L P Z P 
M L P P N M L P P P 
M M N N P M M N N N 
M M N Z Z M M N Z N 
M M N P N M M N P Z 
M M Z N P M M Z N N 
M M Z Z Z M M Z Z Z 
M M Z P N M M Z P Z 
M M P N P M M P N N 
M M P Z N M M P Z Z 
M M P P N M M P P Z 
M H N N Z M H N N N 
M H N Z N M H N Z N 
M H N P N M H N P N 
M H Z N Z M H Z N N 
M H Z Z N M H Z Z N 
M H Z P N M H Z P N 
M H P N Z M H P N N 
M H P Z N M H P Z N 
M H P P N M H P P N 

 

Tabela 4.2 Regras para controle de vazão e submergência – Parte 2 

 
Nesta fase, o módulo difuso (15) apenas agregará os valores de pertinência dos 

atributos de entrada às regras de conduta de acerto do equipamento de bombeio (30) por meio 

operador mínimo (min), gerando uma função de pertinência da saída truncada pela aplicação 

de cada uma das 162 combinações representativas de cenários que se espera ocorrer em um 

poço de petróleo. O valor mínimo dos antecedentes, portanto, define o truncamento da função 

de pertinência referido em cada regra.  

A seguir, os valores das variáveis lingüísticas de saída inferidas pelas regras 

difusas serão traduzidos num valor discreto para o controle de vazão e em outro valor discreto 

para o controle da submergência. 
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CONTROLE DE VAZÃO CONTROLE DE SUBMERGÊNCIA 
Temp. 

do 
motor CV Pot 

Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

Temp. 
do 

motor CV Pot 
Var 
erro Erro 

Increm. 
na freq. 

H L N N P H L N N N 
H L N Z Z H L N Z N 
H L N P N H L N P Z 
H L Z N Z H L Z N N 
H L Z Z Z H L Z Z Z 
H L Z P N H L Z P Z 
H L P N Z H L P N N 
H L P Z N H L P Z Z 
H L P P N H L P P Z 
H M N N P H M N N N 
H M N Z Z H M N Z N 
H M N P N H M N P N 
H M Z N Z H M Z N N 
H M Z Z Z H M Z Z N 
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H H N N N H H N N N 
H H N Z N H H N Z N 
H H N P N H H N P N 
H H Z N N H H Z N N 
H H Z Z N H H Z Z N 
H H Z P N H H Z P N 
H H P N N H H P N N 
H H P Z N H H P Z N 
H H P P N H H P P N 

 

Tabela 4.3 Regras para controle de vazão e submergência – Parte 3 

 

4.4.9 Defuzzificação 

 
O método de defuzzificação centro dos máximos (C-o-M), também conhecido 

como “melhor compromisso”, pode considerar as contribuições de múltiplas regras é 

recomendado para aplicações em malha fechada (Simões & Shaw, 2007). A saída discreta é 

calculada como uma média ponderada dos valores discretos correspondentes aos picos das 

funções de pertinência da saída, cujos pesos são os resultados da inferência, conforme 

apresentado na Equação (78). 

Após a aplicação das regras são geradas funções de pertinência (N, Z e P) 

truncadas para o incremento na frequência. O algoritmo seleciona os valores máximos destas 

pertinências, Nmax, Zmax, Pmax e calculada a média ponderada destes máximos. 

Assim, o incremento de frequência será: 
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maxmaxmax

maxmaxmax

PZN

PZN
f PZN

++
++

=∆
ζζζ

 (89) 

 

Onde Nζ =-5Hz, Zζ =0 Hz e Zζ =5Hz, valores reais do incremento de frequência 

onde ocorrem os máximos para as funções N, Z e P definidos na representação da frequência 

em termos de variável fuzzy. 

Este cálculo conduz ao incremento de freqüência previsto tanto para o controle de 

vazão quanto para o controle de submergência, sendo que o menor entre os dois valores de 

incremento de frequência é selecionado para envio ao VSD. 

Como foi mencionada inicialmente, a especificação dos atributos necessários para 

realizar este controle, pode ser ampliada conforme as necessidades e o desejo de refinar o 

controle. E as regras de condutas que serão apresentadas posteriormente, são as 

preferencialmente adotadas, não sendo um parâmetro limitativo ou obrigatório. 

O sistema de controle automático de bombeio centrífugo submerso para poços de 

petróleo, através do VSD, permite a mudança da frequência de alimentação do motor elétrico  

do equipamento de bombeio. O controle é realizado a partir da conduta determinada pelo 

módulo difuso, e transmitido ao módulo de comunicação serial e deste ao VSD que controla a 

velocidade do motor elétrico. 

 

4.5 Montagem de aparato experimental na oficina de manutenção da 

Petrobras em Mossoró 

 

O aparato experimental montado em oficina para avaliação do controle proposto 

inclui um poço de cerca de 30m de profundidade, equipado com revestimento metálico 

cimentado no furo isolando as camadas de sedimentos. O diâmetro é de 3m nos primeiros 3m 

de profundidade e de 13 3/8” (diâmetro nominal) no restante do poço. Na Figura 4.30 é 

apresentada uma fotografia do poço visto de cima, sem a instalação da coluna de produção 

com a bomba. Na Figura 4.31 a coluna de produção e o equipamento de bombeio foram 

instalados no mesmo. 
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Figura 4.30 Poço perfurado e revestido 

 
 

 

 

Figura 4.31 Poço com equipamento de bombeio instalado 

 

A bomba instalada foi uma Centrilift modelo P4, com 88 estágios acionada por 

um motor elétrico de 30 hp, série 450, fabricante Baker Hugues, tensão 760 Volts, corrente 
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nominal de 36 Amperes. O selo foi do tipo simples e a admissão em “T”. Foi instalado 

shroud. 

A admissão da bomba ficou a aproximadamente 20 metros de profundidade. O 

motor foi alimentado com cabo elétrico de bitola 6AWG de aproximadamente 20m de 

comprimento 

Nesta montagem, o reservatório é simulado fisicamente por um tanque com 

capacidade para cerca de 18 bbl, equipado com uma pequena bomba centrífuga (Figura 4.32) 

que alimenta o anular do poço de testes. A produção de água do poço de testes é mantida 

alinhada para o tanque. 

 

 

 

Figura 4.32 Tanque e bomba simulando a alimentação do reservatório 
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As condições operacionais de escoamento na superfície podem ser alteradas via 

choke ajustável (Figura 4.33). Assim, para aumentar a pressão na cabeça do poço, basta fechar 

um pouco o choke. Um manômetro permite a fácil visualização do valor da pressão na cabeça 

do poço. 

 

 

 

Figura 4.33 Choke ajustável instalado na superfície 
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Na Figura 4.34 é apresentado um diagrama esquemático da instrumentação e 

interligações requeridas para instalação industrial em poço real. O mesmo nível de 

instrumentação foi utilizado no montagem do poço virtual de testes na oficina da Petrobras 

em Mossoró. 

 

 

 

 

Figura 4.34 Aparato experimental para testes em bancada 

 

Conectado à base do motor há um sensor de fundo capaz de medir e transmitir 

informações sobre variáveis no fundo do poço pelo cabo de alimentação do motor para um 

backspin 
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equipamento de monitoramento de fabricação Centrilift modelo CENTINEL (Figura 4.35) 

instalado na superfície que recebe as informações e as disponibiliza ao controlador por 

comunicação Modbus RTU sobre a rede RS-485 de campo. As variáveis monitoradas são: 

• Pressão de sucção 

• Temperatura do fluido na sucção da bomba 

• Temperatura do motor 

 

 

Figura 4.35 Monitor de sinais de fundo Centinel 

 

Instrumentação de superfície: utilizada para medição das pressões na superfície; a 

informação é enviada diretamente para o controlador por sinal de corrente 4-20mA; as 

pressões acompanhadas são: 

• Pressão no revestimento 

• Pressão na cabeça do poço 

• Transmissor de vazão (Figura 4.36). 
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Figura 4.36 Transmissor de vazão 

 

Na Figura 4.37 é apresentado o aspecto do quadro de proteção e comando elétrico  

onde é instalado o VSD e o “relé” Uniconn. 

 

 

Figura 4.37 Quadro de comando e proteção 
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O dispositivo UNICONN, de fabricação Schlumberger, responsável pela proteção 

e intertravamento é apresentado em destaque na Figura 4.38. Trata-se de equipamento padrão 

para poços terrestres equipados com BCS. 

 

 

 

Figura 4.38 Dispositivo de intertravamento e proteção UNICONN 

 
O VSD (Figura 4.39) permite a mudança da freqüência de alimentação do motor 

do BCS a partir de comando do controlador; pelo canal de comunicação Modbus RTU sobre a 

rede RS-485 de campo, recebe a referência de freqüência assim como disponibiliza as 

informações elétricas do equipamento, como: 

• Tensão de alimentação elétrica na superfície em cada fase 

• Corrente elétrica em cada fase 

• Fator de potência 

• Freqüência 

• Backspin 

• Potência de saída (opcional, calculável a partir da tensão, corrente e fator 

de potência) 
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Figura 4.39 VSD WEG CFW09 instalado em painel 

 

Após o VSD é instalado um transformador elevador (Figura 4.40) responsável 

pela a adequada alimentação do motor elétrico do sistema BCS.  Os dados de placa do 

transformador são os seguintes: 

• Tensão Nominal: 1400 V; 

• Corrente Nominal: 100 A; 

• Modelo: AWE, Fornecedor: Waltec; 

• Tensão de entrada: 440 V. 

• Tensão de Saída: 769 V; 
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Figura 4.40 Transformador elevador 

 

A Unidade de transmissão remota – UTR (Figura 4.41) instalada nos poços, 

compreende o sistema de comunicação e o CLP. O Sistema de comunicação compreende o 

rádio e a antena responsáveis pelo enlace de comunicação entre o CLP e a Estação de 

Controle de Poços (ECP), não requerida para os testes em bancada na oficina de manutenção 

da Petrobras em Mossoró. 
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Figura 4.41 Unidade de transmissão remota – UTR 

 

O CLP de fabricação HI Tecnologia, família ZAP 900, onde foi armazenado e 

executado o algoritmo de controle é apresentado na Figura 4.42. 

Figura 4.42 

 

 

Figura 4.42 CLP da família ZAP 900 
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O CLP ZAP 900 empregado nos testes de oficina para o controle do poço tem as 

seguintes características: 

• Porta Ethernet 

• Duas portas seriais de comunicação, sendo 

o Porta 1: suporte a RS-485 e Modbus RTU, para controle da rede de 

campo (comunicação com VSD e sensor de fundo) 

o Porta 2: suporte a RS-232 e Modbus RTU, para comunicação com 

ECP 

• Entradas/ saídas digitais/analógicas 

o 8 entradas digitais 

o 8 saídas digitais 

o 8 entradas analógicas 

o 2 saídas analógicas 

Um notebook foi conectado ao controlador HI para permitir o acompanhamento 

dinâmico de variáveis através de gráficos (Figura 4.43). 

 

 

Figura 4.43 Notebook conectado ao CLP HI   

  

Na Figura 4.44 é apresentado um detalhe da tela do notebook executando o 

software SPDSW, de propriedade da HI Tecnologia, fazendo o acompanhamento das 

variáveis do processo. O SPDSW é um ambiente de software desenvolvido para configuração, 
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programação, depuração, documentação de programas e supervisão dos controladores da Hi 

Tecnologia (HI Tecnologia, 2012). 

 

 

 

Figura 4.44 Detalhe da tela do Notebook executando o acompanhamento das variáveis 

 

4.6 Estimativa da vazão da bomba em função de outros parâmetros 

 

Para se efetuar o controle foi visto que seria necessário medir a vazão, o que foi 

implementado na bancada de testes da oficina de Mossoró, através de um transmissor de 

vazão tipo Coriolis. 

Entretanto, caso seja impossível ou inviável a medição em tempo real é possível 

obter-se uma aproximação para a vazão baseada em outras informações medidas (Camilleri, 

L. et alli, 2009).  

Partindo do princípio que a potência absorvida pela bomba é igual à potência 

entregue pelo motor, é válida a Equação (90): 

 �E∆�DE = √3n� �Ro'p. D� (90) 

 

onde o incremento de pressão ∆� é a diferença entre a pressão de descarga e a 

pressão de sucção, em Pa. 

A partir das grandezas elétricas tensão, corrente e fator de potência, 

disponibilizados pelo VSD, medindo-se o diferencial de pressão sobre a bomba, admitindo-se 
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conhecidos os valores de eficiência da bomba e do motor, seria possível estimar a vazão a 

partir da Equação (90). Esta aproximação segue a mesma tendência dos valores reais e pode 

ser aferida, na prática, pelo ajuste nas eficiências quando da disponibilidade de testes de vazão 

para o poço (Camilleri, L. et alli, 2009).  

A eficiência da bomba centrífuga será zero se vazão for zero ou se ∆� = 0 (head 

igual a zero), e será máxima no ponto de melhor eficiência (BEP), conforme ilustrado na 

figura Figura 4.45. A dificuldade na aplicação da Equação (90) reside na ampla variação do 

rendimento da bomba entre os extremos zero e eficiência máxima. 

 

 

Figura 4.45 Head e eficiência de uma bomba centrífuga 

 
 

Uma alternativa de melhoria da estimativa de vazão através da Equação (91) seria 

admitir que a curva de eficiência possa ser parametrizada por uma parábola, no procedimento 

descrito a seguir. 

Considerando as curvas de desempenho disponíveis para a frequência de 60 Hz, 

podem ser determinados: 

• qbmax, vazão máxima da bomba obtida na curva correspondente a 60 Hz. 

• ( )BEPbη , eficiência da bomba no ponto de melhor eficiência. 

Admitindo-se que a curva de rendimento da bomba possa ser aproximada por uma 

parábola com a concavidade voltada para baixo, passando pelos zeros identificados, vem: 
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)( maxbbbb qqaq −=η  (91) 

 

onde q e qmax são medidos considerando a frequência de 60 Hz. No vértice da 

parábola, ponto de melhor eficiência, a derivada é nula, assim:  

 
02 max =− bb aqaq  (92) 

2
maxb

b

q
q =  (93) 

 

Isto é, 

( ) 
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22
max

max
max b

b
b

BEPb

q
q
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aη  (94) 

( )
2
max

4
b

BEPb

q
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η
−=  (95) 

 
Assim, 

( ) ( )
2
max

max4

b

bbbBEPb
b q

qqq −
=

η
η  (96) 

 

A equação (96) fornece o rendimento a partir da vazão para a curva padrão obtida 

na frequência de 60 Hz. Considerando as leis de afinidade e admitindo-se que a rotação da 

bomba é proporcional à frequência de alimentação do motor pode-se escrever: 

 

�E = �E@�[ *60 (97) 

 

Assim, a eficiência da bomba correspondente a uma frequência qualquer pode ser 

determinada por: 

( )
2
max

max

6060
4

b

bbbBEPb

b q

f
qq

f
q 








−

=
η

η  
(98) 

 

Substituindo a Equação (98) na Equação (90) e isolando-se a vazão vem 
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 (99) 

 

Apenas com objetivo de ilustrar a aplicação do conceito, apresenta-se na Figura 

4.46 uma curva dos valores previstos pela Equação (99) para a bomba centrífuga modelo P4, 

de fabricação Centrilift, comparando os valores previstos a partir da medição de parâmetros 

elétricos com os valores medidos diretamente no transmissor de vazão. 

 

 

Figura 4.46 Vazão estimada x vazão medida 

 
A idéia de apresentar o conceito de estimativa de vazão a partir de variáveis 

elétricas pode ser útil, na prática, em caso de dificuldade ou impossibilidade da 

implementação da medição direta.  

 

4.7 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados o algoritmo de controle proposto bem como as 

ferramentas desenvolvidas para sua avaliação em laboratório e em bancada. A simulação do 

comportamento do poço via programa computacional juntamente com a emulação do controle 

em software tem como vantagem a celeridade no processo de ajuste preliminar de parâmetros 

do controle. A implementação do algoritmo de controle em um CLP industrial que controla 
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um poço virtual aproxima o teste da realidade prática, permitindo novos ajustes, sem impor 

limites aos testes. Já o teste realizado em bancada exige consideráveis recursos humanos e 

materiais para montagem e acompanhamento, além de requerer cuidados especiais com 

relação a segurança das pessoas e instalações.  Apesar de representar bem a realidade de 

campo, o teste em bancada apresenta limitações de flexibilidade, equipamentos, profundidade 

do poço e precisão.  
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Capítulo 5 - Resultados e discussões 
 
5.1 Testes em laboratório com implementação do controlador em software 

 

A validação em laboratório foi feita através dos programas computacionais 

descritos nas seções 4.1 e 4.2. Os programas trocam informações através de protocolo 

TCP/IP. 

Como foi visto, a variável manipulada é a frequência. Por razões de segurança do 

processo, é necessário se estabelecer limites para a variação da frequência. Na Figura 3.1 foi 

mostrada a variação possível da frequência para ajuste de vazão. Foi explicado que a 

frequência mínima é a frequência para a qual o head da bomba com a descarga bloqueada 

supera ligeiramente o head estático requerido pelo sistema. O controle deverá manter a bomba 

operando entre uma rotação mínima suficiente para vencer o head estático e uma rotação 

máxima, limitada pela potência do motor, correspondente à vazão máxima da bomba quando 

instalada no sistema. 

Durante a fase de projeto é possível estabelecer os limites operacionais desejáveis 

para a vazão, de modo que o controle possa atuar numa faixa de frequências correspondente. 

A seguir, será apresentado um procedimento simplificado baseado na hipótese de serem 

desprezíveis os efeitos da viscosidade e do gás, sendo o desempenho da bomba dado pelas leis 

de afinidade. 

Desprezando-se as variações de escorregamento do motor, a vazão é proporcional 

à frequência, o head é proporcional ao quadrado da frequência e a potência absorvida pela 

bomba é proporcional ao cubo da frequência. (Baker Hughes Centrilift, 2008).  

Seja qb1@60, a vazão mínima da faixa recomendada para a frequência nominal de 

60 Hz, e 	*�@� a frequência de alimentação mínima de projeto. Então, a vazão mínima qb1 da 

faixa recomendada nesta frequência mínima será dada pela equação (100): 

 

�E; = *�@�60 �E;@�[ (100) 

 

Seja hs(qb1) o head requerido pelo sistema para a vazão mínima da faixa 

recomendada e h60(qb1@60) o head da bomba na frequência nominal de 60 Hz, correspondente 

à vazão mínima da faixa recomendada na frequência nominal. Então, a frequência mínima 

pode ser obtida de forma implícita, a partir da Equação (101). 
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ℎ-�E;/ = %*�@�60 (1 ℎ�[-60�E;*�@� / (101) 

 

Seja BHP60(q) a potência absorvida pela bomba na frequência nominal de 60 Hz; 

qb2 a vazão máxima prevista para o projeto e Pm a potência nominal do motor selecionado. 

Admitindo-se potência constante para frequência acima da nominal, podemos determinar a 

máxima frequência operacional para um dado projeto pela Equação (102). 

 

!� = %*�e�60 (H ��!�[-60�E1*�e� / (102) 

 

Os limites de frequência calculados pelo procedimento apresentado são então 

alimentados no controlador para que sejam atendidos, evitando-se riscos de falha prematura 

no sistema. 

 

5.1.1 Dados do poço de testes virtual 1 

 

O poço de testes foi configurado no simulador a partir dos seguintes dados de 

entrada: 

 

5.1.1.1 Esquema Mecânico, incluindo a bomba e o motor 

• Poço vertical  

• Revestimento: 7” 29 lb/ft 

• Coluna de produção: 2 7/8” EU 

• Rugosidade da tubulação: 0,0006 in. 

• Profundidade média dos canhoneados: 2200 m 

• Profundidade da admissão da bomba: 2196 m. 

• Bomba Centrilift P6, Série 400, 302 estágios 

• Motor trifásico 90 hp, 64A, 860 V. 

• Shroud de 4,95” ID 

• Cabo elétrico 2AWG 
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Na Figura 5.1 é apresentada a entrada de dados do simulador para o esquema 

mecânico, sem detalhes do motor ou da bomba. 

Na Figura 5.2 é apresentada a tela do simulador que permite a seleção e 

configuração da bomba a fazer parte da instalação. 

 

 

Figura 5.1 Tela simulador BCS: Dados de Esquema Mecânico 

 

 

 

Figura 5.2 Tela simulador BCS: Dados da Configuração da Bomba 
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Na Figura 5.3 é feita a especificação do motor elétrico. Dados adicionais como as 

curvas de desempenho do motor foram previamente cadastrados porque são necessários para 

o cálculo térmico. 

 

 

Figura 5.3 Tela simulador BCS: Dados do Motor Elétrico 

 
5.1.1.2 Dados de reservatório e condições iniciais 

• Modelo de comportamento do reservatório: Linear 

• Pressão Estática: 200 kgf/cm2 

• Pressão de fluxo no fundo do poço durante teste: 110 kgf/cm2 

• Vazão de teste: 102,1 m3/d 

• Nivel dinâmico inicial: 100 m 

• Pressão na cabeça: 8 kgf/cm2 

• Pressão no revestimento: 5,5 kgf/cm2 

• Temperatura na superfície: 30 °C. 

• Gradiente geotérmico: 0,0274 °C/m. 

Os dados de reservatório e condições iniciais são passados para o simulador 

através da tela indicada na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Tela simulador BCS: Dados de reservatório e condições iniciais 

 

5.1.1.3 Propriedades dos fluidos e correlações de escoamento multifásico 

• Grau API do óleo: 38 

• RGO: 47 m3/ m3 

• BSW: 85,9 

• Densidade do gás (ar = 1): 0,7, sem contaminantes H2S, N2 e CO2. 

• Densidade da água: 1,07 

• Viscosidade da emulsão na temperatura de fundo: 4 cp. 

• Método para cálculo do escoamento multifásico: Hagedorn e Brown 

modificada 

• Fator volume de formação Bo: Standing. 

• Compressibilidade do óleo: Vazquez. 

• Razão de solubilidade do gás no óleo: Lasater 

• Viscosidade do óleo morto: Beal 

• Viscosidade do óleo vivo: Chew-Connaly/Beal 

 

A tela de entrada para as propriedades dos fluidos é apresentada na Figura 5.5. Na 

Figura 5.6 é apresentada a tela que permite a entrada de dados das correlações de 

propriedades dos fluidos e fluxo multifásico. 
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Figura 5.5 Tela simulador BCS: Dados das Propriedades dos Fluidos 

 

 

Figura 5.6 Tela simulador BCS: Dados das Correlações de Escoamento Multifásico 

 

5.1.1.4 Dados do transformador e variador de frequência 

• Relação de espiras do transformador (primário/ secundário): 1/3 

• Frequência nominal: 60 Hz 

• Tensão nominal na entrada do VSD: 440 V 
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• Frequência de partida: 30 Hz 

• Rampa de aceleração: 2,5 Hz/s 

A tela de entrada para os dados do transformador e variador de frequência é 

apresentada na Figura 5.7. 

 

 

 

Figura 5.7 Tela simulador BCS: Dados do Transformador e Variador de Frequência 

 

 
5.1.2 Resultados de laboratório com implementação do controlador em software 

 

Os testes em laboratório foram divididos nas seguintes etapas: 

• Simulação do comportamento do poço sem influência do controle 

• Simulação do comportamento do poço somente com controle de 

submergência 

• Simulação do comportamento do poço somente com controle de vazão 

 

5.1.2.1 Simulação do comportamento do poço sem influência do controle 

 

Após a execução do simulador foram gerados os resultados sem influência 

controle, isto é, após o transiente de partida do motor elétrico, a frequência foi mantida em 60 

Hz (Figura 5.8). Na condição de regime permanente, a submergência atinge 717 m com vazão 

de 136 m3/d.  
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Figura 5.8 Tela simulador BCS: Saída sem interferência de Controle 

 

5.1.2.2 Simulação do comportamento do poço somente com o controle de submergência 

ativado 

 

Com o controle de submergência ativado, a submergência estimada é mantida 

aproximadamente igual ao set point em cerca de 1000 m (Figura 5.9). 

 

 

 

Figura 5.9 Tela simulador BCS: Com Interferência de Controle 
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5.1.2.3 Simulação do comportamento do poço somente com controle de vazão 

 

Testes do controle de vazão foram feitos com as mesmas características de poço, 

fixando-se o set point em 120 m3/d. À medida que o nível dinâmico aumenta (Figura 5.10), o 

que é equivale à redução da submergência, a frequência é gradativamente aumentada (Figura 

5.11) de modo a manter a vazão estimada aproximadamente igual ao set point (Figura 5.12). 

Isto ocorre porque quanto maior o nível dinâmico maior o head requerido da bomba. Para 

uma dada rotação, quanto maior o head menor a vazão (Figura 2.4). Por este motivo, o 

controle deve atuar alterando a rotação de modo a manter a vazão aproximadamente 

constante. 

 

 

 

Figura 5.10 Tela simulador BCS: Crescimento do nível dinâmico durante o transiente 

 

A vazão estimada foi propositalmente diferente da vazão real, o que, de fato, pode 

ocorrer numa primeira aproximação. O valor estimado pode ser corrigido a partir de medição 

da vazão realizada durante o teste de produção. 

O teste demonstrou a viabilidade do controle mesmo sem uma medição direta da 

vazão. Neste caso foi feita uma estimativa da vazão conforme descrito anteriormente. O teste 

também permite observar que apesar da diferença entre a vazão estimada e a vazão real, as 

curvas mantém a mesma tendência. Assim, quando a vazão cresce , a vazão estimada também 

cresce. 
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Figura 5.11 Frequência variando ao longo do tempo para ajustar a vazão, conforme o nível 

dinâmico cresce 

 

 

 

Figura 5.12 Vazão estimada constante e aproximadamente igual ao set point  
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5.2 Testes em laboratório com algoritmo implementado em CLP 

 

5.2.1 Dados do poço de testes virtual 2 

 
5.2.1.1 Esquema mecânico, incluindo a bomba e o motor 

 

• Poço vertical  

• Revestimento: 13 3/8” 45 lb/ft 

• Coluna de produção: 2 7/8” EU 

• Rugosidade da tubulação: 0,0006 in. 

• Profundidade média dos canhoneados: 600 m 

• Profundidade da admissão da bomba: 600 m. 

• Bomba Centrilift P4, Série 400, 88 estágios 

• Motor trifásico 30 hp, 36A, 760 V. 

• Shroud de 4,95” ID 

• Cabo elétrico 6AWG 

 

5.2.1.2 Dados de reservatório e condições iniciais 

• Modelo de comportamento do reservatório: Linear 

• Pressão Estática: 50 kgf/cm2 

• Pressão de fluxo no fundo do poço durante teste: 2 kgf/cm2 

• Vazão de teste: 74 m3/d 

• Nivel dinâmico inicial: 200 m 

• Pressão na cabeça: 5 kgf/cm2 

• Pressão no revestimento: 0 kgf/cm2 

• Temperatura na superfície: 30 °C. 

• Gradiente geotérmico: 0,0274 °C/m. 

 

5.2.1.3 Propriedades dos fluidos e correlações de escoamento multifásico 

• Grau API do óleo: 10 

• RGO: 0 m3/ m3 

• BSW: 100 % 

• Densidade do gás (ar = 1): 0,7, sem contaminantes H2S, N2 e CO2. 
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• Densidade da água: 1 

• Viscosidade da água: calculada por correlações. 

• Método para cálculo do escoamento multifásico: Duns & Ros 

• Fator volume de formação Bo: Standing. 

• Compressibilidade do óleo: Vazquez. 

• Razão de solubilidade do gás no óleo: Lasater 

• Viscosidade do óleo morto: Beal 

• Viscosidade do óleo vivo: Chew-Connaly/Beal 

 

5.2.1.4 Dados do transformador e variador de frequência 

• Relação de espiras do transformador (primário/ secundário): 0,578 

• Frequência nominal: 60 Hz 

• Tensão nominal na entrada do VSD: 440 V 

• Frequência de partida: 30 Hz 

• Rampa de aceleração: 2,5 Hz/s 

 

5.2.2 Resultados de laboratório da implementação do controle em Ladder 

 
5.2.2.1 Simulação do comportamento do poço sem a influência do controle 

 

Na Figura 5.13 é apresentado o comportamento do Poço 2 sem a influência do 

controle. Percebe-se que o poço inicia com uma vazão maior que o limite da faixa 

recomendada pelo fabricante que é de cerca de 100 m3/d. Após algum tempo o nível 

dinâmico atinge a sucção da bomba e a vazão passa a ser limitada pela capacidade de 

alimentação do reservatório que é de 77 m3/d. 
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Figura 5.13 Comportamento do Poço 2 sem influência do controle 

 

5.2.2.2 Comportamento do poço com atuação do controle override  

 

Os seguintes valores foram inseridos no controlador: 

• Set point de vazão: 110 m3/d 

• Set point de submergência: 200 m 

Esses valores foram selecionados de modo a simular alguma incerteza em relação 

às condições de reservatório. Note que a capacidade máxima de alimentação do reservatório é 

de apenas 77 m3/d mas estamos informando uma referência maior. 

Na Figura 5.14 observa-se que o controle atuou no poço mantendo a vazão em 

aproximadamente 110 m3/d, enquanto a submergência diminuiu até aproximadamente 200m, 

valor da referência de submergência. Quando a submergência atingiu 200m, a frequência foi 

gradativamente reduzida até atingir 45 Hz, limite mínimo de frequência estabelecido para o 

teste (Figura 5.15). A vazão correspondente a esta frequência é aproximadamente 48,7 m3/d. 

Observa-se que o controle protegeu o equipamento, mantendo-o, quando possível, 

dentro da faixa recomendada. A submergência objetivo seria impossível de ser atingida 

porque requereria uma redução na frequência abaixo do limite mínimo estabelecido. No 

entanto, a submergência de aproximadamente 184 m é considerada razoável, especialmente 

levando-se em consideração que um erro de menos de 10 % na submergência é perfeitamente 

tolerável em termos de controle da produção de um poço. 
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Figura 5.14 Comportamento do Poço 2 com controle override 

 

 

Figura 5.15 Ajuste de frequência realizado pelo controlador no Poço 2 
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5.3 Testes experimentais na oficina da Petrobras em Mossoró 

 

Os testes experimentais realizados na oficina de manutenção da Petrobras em 

Mossoró aproximam o algoritmo de controle proposto da realidade prática da aplicação 

industrial. 

Os detalhes do aparato experimental já foram apresentados na seção 4.5. Na 

Figura 5.16 é apresentado o detalhe das interligações requeridas no painel de comando e 

proteção instalado para acionamento do BCS via VSD e relé UNICONN. 

 

 

 

Figura 5.16 Detalhe das interligações requeridas no quadro de comando e proteção 

 

A Figura 5.17 ilustra o recebimento do fluido produzido para o tanque durante os 

testes. 

Os testes foram realizados com controle override de forma contínua, sendo 

apresentado em três etapas com diferentes valores de set point. 
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Figura 5.17 Fluido produzido chegando ao tanque durante os testes 

 

5.3.1 Etapa 1: Predominância do controle de vazão 

 
O teste da predominância do controle de vazão foi realizado no período de 0 a 

2200s.  Os set points foram: 

• Referência de vazão: 100m³/d 

• Referência de submergência: 0m 

Inicialmente a válvula manual de choke na superfície foi mantida numa abertura 

tal que a pressão na cabeça ficou com valor constante igual a 1 kgf/cm2.  

A vazão inicial da bomba foi de 117 m3/d. Após 900 segundos de teste observa-se 

que a vazão estabilizou num valor praticamente igual ao set point. Neste momento, o valor da 

pressão na cabeça foi alterado para 15 kgf/cm2, mediante fechamento manual do choke, 

simulando uma perturbação no sistema. As variáveis de interesse são registradas na Figura 

5.18. 
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Figura 5.18 Predominância do controle de vazão 

 

Após decorridos 2200 segundos de teste foi feita uma alteração nas referências 

para vazão e submergência: 

• Referência de vazão: 120m³/d 

• Referência de submergência: 15m 

Logo após a mudança de set point, a frequência e a vazão começaram a crescer, 

até aproximadamente 3400 segundos. A submergência se aproximou da nova referência de 

submergência o que causou o chaveamento automático para o controle de nível. 

 

5.3.2 Etapa 2: Predominância do controle de submergência 

 

O controle de vazão elevou significativamente a frequência entre 2200 e 3800 

segundos. Decorridos cerca de 4000 segundos, a vazão e a frequência começam a cair. Com a 

diminuição da submergência, a lógica alternou para o controle de submergência. O 

controlador reduziu a frequência de 56 para cerca de 40 Hz 

Uma vez que a frequência estava elevada e a capacitância do sistema é elevada, o 

controlador apresentou suave oscilação até a completa estabilização (Figura 5.19). 

Na Figura 5.20 é apresentada a evolução das variáveis de interesse no tempo 

numa região de estabilização no nível dinâmico em torno do set point. 
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Figura 5.19 Predominância do controle de submergência 

 

As limitações físicas do poço de testes quanto a profundidade em relação aos 

sensores disponíveis, especialmente o sensor de fundo que é projetado para operação em 

pressões mais elevadas, limita bastante a flexibilidade dos testes. Nos experimentos 

apresentados, o controle mostrou-se eficaz. 

 

 

 

Figura 5.20 Controle override com predomínio do controle de submergência sobre a vazão 
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5.4 Conclusões 

 

Neste capítulo foram apresentados os testes realizados e os limites de controle 

impostos pelo sistema e pelo projeto do poço, em termos do estabelecimento de uma faixa de 

frequência operacional que precisa ser respeitada pelo controle, sob pena de se causar o 

desligamento do poço pela proteção elétrica convencional 

Nos testes realizados em laboratório, o método de controle proposto manteve a 

vazão do poço constante durante o transiente que ocorre logo após a partida do poço, 

compensando eventuais incertezas quanto a dados de entrada e imprecisões do processo de 

dimensionamento do sistema, bem como as variações de submergência e vazão do 

reservatório. 

Durante os testes experimentais foram feitas simulações quanto a variação de 

parâmetros operacionais, como a pressão na cabeça do poço, e observou-se a resposta do 

sistema, mantendo o poço dentro das condições previstas, tanto em termos de vazão quanto 

em termos de submergência. A partir do momento em que a submergência atingia o valor 

estabelecido, o controle começava a atuar no sentido de controlar a submergência evitando a 

operação na região de instabilidade por excessiva fração de vazio na sucção da bomba. 

O controle proposto apresentou desempenho satisfatório durante os testes 

realizados em laboratório e em bancada de testes montada na Oficina de Manutenção da 

Petrobras em Mossoró. 
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Capítulo 6 - Conclusões e recomendações 
 
6.1 Conclusões 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema e algoritmo de controle aplicável a 

poços equipados com bombeio centrífugo submerso como método de elevação artificial, 

capaz de otimizar a produção de óleo e manter o nível de submergência do equipamento de 

bombeio sempre estável e próximo de um limite mínimo. O algoritmo de controle leva em 

consideração a temperatura de operação do motor e variações na corrente elétrica indicativas 

de interferência de gás para definir a frequência e rotação do motor elétrico, mantendo as 

condições operacionais dentro de limites aceitáveis, eliminando o controle com atuações liga-

desliga de modo a contribuir para o aumento da vida útil do equipamento de bombeio. 

Foram examinadas as peculiaridades da aplicação e desenvolvidos modelos 

computacionais que foram incorporados a um simulador numérico, capaz de prever o 

comportamento transiente que ocorre após a partida do poço. 

São aspectos importantes para a maior vida útil do sistema BCS: manter a 

operação de forma contínua e em condições operacionais de projeto, evitando-se a 

instabilidade que ocorre quando entra gás em demasia na sucção da bomba. Além disso, deve-

se respeitar o limite de temperatura do motor elétrico de fundo, sem, contudo, desligá-lo. 

O algoritmo de controle fuzzy, proposto neste trabalho, implementado em Ladder 

e testado com simulador computacional desenvolvido pela UFRN e simulador físico (poço), 

demonstrou a possibilidade do controle automático do bombeio num poço equipado com 

BCS, eliminando atuações liga-desliga que reduzem drasticamente a vida útil do 

equipamento, melhorando suas condições operacionais e mantendo a submergência da bomba 

estável e próximo de um limite mínimo desejado. 

Foi avaliada também a possibilidade de implementação do controle sem a 

medição direta da vazão por sensor específico. Verificou-se que é possível estimar a vazão a 

partir da medição de variáveis elétricas disponíveis e do conhecimento de parâmetros como as 

eficiências do motor e da bomba. 

O algoritmo de controle proposto apresenta vantagens sobre os algoritmos 

desenvolvidos até o momento porque trata de realizar o controle de vazão, compensando 

eventuais incertezas, limitando a submergência da bomba a um valor mínimo que garanta uma 

condição adequada de bombeio. Ainda que a definição do set point de submergência seja 

contaminada com incertezas, o algoritmo foi projetado para reduzir a frequência, ao perceber 
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elevada oscilação da potência ativa, fugindo da região de instabilidade. Nos sistemas de 

controle convencionais, seja admitindo-se o controle de vazão, mais usual, ou mesmo o 

controle de submergência, não encontrado na literatura, as incertezas poderiam levar a 

condições operacionais que causassem o desligamento do poço, como a temperatura elevada 

do motor e a interferência de gás. 

Como resultado das pesquisas levadas a cabo durante o desenvolvimento deste 

trabalho, foi elaborado um documento de pedido de patente o qual foi depositado no INPI sob 

número BR102012 006900-8.  

 

6.2 Recomendações 

 

Recomenda-se como tema de futuras pesquisas o desenvolvimento de algoritmo 

de controle para poços offshore e poços com obturador, onde o conceito de submergência não 

é aplicável. 

Sugere-se que em trabalhos futuras sejam realizados testes em poços reais com o 

controle proposto acoplado ao supervisório SISAL e que sejam acompanhados de uma 

avaliação em termos de aumento de produtividade e vida útil dos conjuntos, especialmente em 

poços com produção de gás associado. Sugere-se ainda definir um procedimento operacional 

prático para a sintonia do controle proposto, de modo melhorar o desempenho do controle. 
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