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RESUMO 

O método de elevação artificial por Bombeio Mecânico (BM) é o mais utilizado nos poços de 

petróleo no Brasil e no mundo. Este método se destaca pela sua simplicidade, baixo custo em 

investimentos e manutenções, flexibilidade quanto à vazão de operação e possibilidade de 

operar com fluidos de diferentes composições e viscosidades. No entanto, as unidades de 

bombeio mecânico (UB’s), assim como todo equipamento mecânico, necessitam de 

manutenções periódicas sejam elas corretivas ou preventivas. Dentre as atividades operacionais 

mais comuns realizadas nas unidades de bombeio destacam-se o balanceamento e o ajuste do 

curso da haste polida. A realização dessas atividades requer a parada da produção do poço e é 

feita manualmente por uma equipe que é deslocada até o local onde se encontra a UB. Nesse 

contexto, a Petrobras em parceria com a UFRN e fornecedores desenvolveram uma unidade de 

bombeio mecânico, denominada Unidade de Bombeio Inteligente (UBI), capaz de realizar o 

balanceamento e o ajuste do curso da haste polida sem a necessidade de uma equipe se deslocar 

até a UB. Isto posto, beneficiando-se das vantagens da UBI, este trabalho se propõe a 

desenvolver uma estratégia para controlar automaticamente a Unidade de Bombeio Inteligente. 

O desenvolvimento dessa estratégia tem por objetivo garantir que o equipamento tanto opere 

em condições adequadas e dentro de seus limites de segurança (previamente definidos pelo 

operador), quanto otimize a produção do poço. Com o intuito de se obter a validação da 

estratégia de controle proposta para a UBI, foram realizados testes em laboratório utilizando 

poços virtuais. Esses testes demonstraram que a estratégia desenvolvida conseguiu apresentar 

desempenho satisfatório, isto é, controlar a UBI, mantê-la dentro dos limites pré-estabelecidos 

pelo operador e otimizar a vazão de produção. 

 

Palavras-chave: Unidade de Bombeio Inteligente, Bombeio Mecânico, Elevação Artificial, 

Controle de Processos. 
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ABSTRACT 

The Sucker-Rod Pump (SRP) system is the most used artificial lift method in oil wells in Brazil 

and in the world. This method stands out for its simplicity, low cost in investments and 

maintenance, can be operated in a large range of flowrates and possibility to operate with fluids 

of different compositions and viscosities. However, the Sucker-Rod Pumping Units, as well as 

all mechanical equipment, require periodic maintenance, whether corrective or preventive. Two 

important procedures commonly made at the SRP Units are the adjustment for counterbalancing 

the pumping unit and the adjustment of the polished rod stroke length. Performing these 

procedures require stopping the production of the well and are made manually by a team that is 

moved to the place where the pumping unit is located. In this context, Petrobras in partnership 

with UFRN and other companies developed a new type of pumping unit, called Smart Sucker-

Rod Pump (SSRP), which is capable to counterbalancing the unit and adjust the polished rod 

stroke length without the need of a team to move to the field. Thus, benefiting from the 

advantages of the SSRP, this work proposes to develop a strategy to automatically control the 

Smart Sucker-Rod Pump. The development of this strategy aims to ensure that the equipment 

both operates under proper conditions and within its safety limits (previously set by the 

operator), as well as to optimize the well production. In order to validate the control strategy 

developed for the SSRP, laboratory simulations were performed using virtual wells. It was 

observed that the developed strategy reached the proposed goals for which it was developed, 

that is, keep the parameters of the SSRP within the limits set by the operator and optimize the 

production flowrate. 

 

Keywords: Smart Sucker-Rod Pump, Sucker-Rod Pump, Artificial Lift, Process Control. 
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1. Introdução 

O início do Bombeio Mecânico (BM) como método de elevação artificial de petróleo se 

confunde com o início da própria indústria de petróleo, no século XIX. Sua importância se 

reflete no número de instalações existentes, prevalecendo em número de poços frente aos outros 

métodos de elevação. Para constar, a nível mundial, cerca de 71% dos poços que usam algum 

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

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

2014). 

As principais vantagens da utilização do bombeio mecânico estão relacionadas ao baixo 

custo em investimentos e manutenções, flexibilidade de vazão e profundidade, boa eficiência 

energética e a possibilidade de operar com fluidos de diferentes composições e viscosidades em 

uma larga faixa de temperatura (COSTA, 2008). 

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

longo dos anos, muitos trabalhos foram desenvolvidos para contribuir com a evolução do 

método, especialmente trabalhos relacionados à modelagem do sistema de bombeio mecânico. 

Mais recentemente, com as grandes evoluções tecnológicas e a automação industrial, novas 

pesquisas tem se desenvolvido com o intuito de avançar as estratégias de controle para o BM. 

Dentre as estratégias de controle mais difundidas aplicadas ao BM, destacam-se 

especialmente o controle pump off e o controle VSD (Variable Speed Driver Control). Ambas 

são utilizadas fundamentalmente para assegurar o enchimento completo da bomba visando um 

máximo de produção, evitando assim, problemas causados pelo enchimento parcial da bomba. 

Estes problemas podem ser a pancada de fluido, interferência de gás e desgastes nos 

componentes da bomba. Os recentes avanços computacionais permitiram o desenvolvimento 

de novos simuladores na área de modelagem do BM, o que tornou possível validar essas 

estratégias de controle, antes de aplicá-las em poços reais (GALVÃO, 2016). 

Nascimento (2005) apresentou um programa que simula o comportamento dinâmico do 

sistema e diversos fenômenos pertinentes ao BM. Ordoñez (2008) propôs um modelo que foi 

testado no ambiente Matlab/ Simulink com o propósito de facilitar a modelagem e projetos de 

controladores do nível de fluido no anular utilizando a pressão de fundo. 

Gomes (2009) desenvolveu um sistema inteligente para a análise das cartas 

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

funcionamento desse método de elevação. 

Galvão (2016) propôs uma estratégia de controle para o BM, baseada na técnica VSD, 

com o intuito de controlar o preenchimento da bomba de fundo. No trabalho a variável de 

processo foi o preenchimento da bomba e a variável manipulada foi a frequência de bombeio 

da UB. No controle proposto utilizou-se um controlador do tipo Proporcional Integral 

Derivativo para atingir um valor de preenchimento da bomba desejado. A estratégia de controle 

foi validada por meio da simulação de poços virtuais equipados com BM, utilizando o 

simulador desenvolvido por Nascimento (2005) e o Controlador desenvolvido por Galvão 

(2016). 

As unidades de bombeio mecânico, assim como todo equipamento mecânico, 

necessitam de manutenções periódicas sejam elas corretivas ou preventivas. Nessas atividades, 

uma equipe de técnicos é deslocada até o local onde se encontra a UB e realizam uma série de 

testes e atividades visando aumentar a vida útil do sistema.  

Dois procedimentos operacionais muito efetuados nas unidades de bombeio mecânico 

são a mudança de curso e o balanceamento.  Para a realização desses procedimentos a UB tem 

que ser parada o que acarreta em perdas de produção. Além disso, a realização dessas atividades 

gera riscos à equipe técnica e pode ocasionar danos a algumas peças da UB. 

Quintaes et al. (2010) apresentam um novo conceito de unidade de bombeio mecânico, 

denominada Unidade de Bombeio Inteligente (UBI), que difere das unidades convencionais 

pelo fato de ter um sistema capaz de realizar o ajuste da posição dos contrapesos e a mudança 

do curso da unidade de forma automática, sem a necessidade da parada da produção nem o 

deslocamento de uma equipe para a realização desses procedimentos.  

A Unidade de Bombeio Inteligente foi desenvolvida a partir de uma unidade de bombeio 

convencional, com algumas modificações em sua geometria e com a instalação de um sistema 

eletroeletrônico. O equipamento foi desenvolvido pela Petrobras em parceria com a UFRN, a 

empresa SEW-Eurodrive e a Fresadora Sant’ana. Como resultado do desenvolvimento da UBI 

foram elaborados dois documentos de pedidos de patentes depositados no INPI sob os números 

PI 0703989-1 A2 (Dispositivo Regulador Remoto do Balanceamento de Manivelas de Unidades 

de Bombeio Mecânico) e PI 0703710-4 A2 (Dispositivo de Ajuste Contínuo de Curso das 

Hastes de Unidades de Bombeio Mecânico). 
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Atualmente, apesar da UBI poder realizar o balanceamento e o ajuste do curso da haste 

polida sem a necessidade de intervenção manual, não existe um sistema que controle a UBI 

automaticamente, isto é, nenhuma estratégia de controle foi desenvolvida para que a UBI se 

autorregule e realize esses procedimentos de forma automática. 

 Essa pesquisa se propõe a desenvolver uma estratégia de controle para a Unidade de 

Bombeio Inteligente, de modo que o ajuste do curso da haste polida, o balanceamento da 

unidade e a variação da frequência de bombeamento sejam feitas de forma automática, 

buscando maximizar a produção do poço, garantir maior durabilidade e eficiência à UBI e que 

ela opere conforme condições pré-estabelecidas pelo operador. 

1.1. Objetivo Geral 

A Unidade de Bombeio Inteligente foi construída de modo a permitir que os 

procedimentos de balanceamento e mudança do curso da haste polida sejam realizados sem a 

necessidade de intervenção manual, diferentemente do que acontece em uma unidade de 

bombeio convencional. Nesse contexto, beneficiando-se das vantagens da UBI, o objetivo deste 

trabalho consiste no desenvolvimento de uma estratégia de controle para a Unidade de Bombeio 

Inteligente a fim de garantir que o equipamento opere em condições adequadas e que sua 

produção seja otimizada.  

1.2. Objetivos Específicos 

a) Desenvolver o algoritmo para o ajuste da posição dos contrapesos para a UBI; 

b) Desenvolver o algoritmo para o ajuste do curso da haste polida para a UBI; 

c) Implementar a estratégia para o controle do preenchimento da bomba de fundo, baseada 

na técnica VSD, utilizando um controlador Proporcional Integral Derivativo (PID); 

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

Applications (VBA); 

e) Desenvolver uma ferramenta computacional, Controlador UBI, para controlar a 

Unidade de Bombeio Inteligente por meio dos algoritmos mencionados anteriormente; 

f) Validar o algoritmo de controle utilizando poços virtuais por meio do Simulador BM. 

1.3.  Justificativa 

A automação utiliza-se de sistemas mecânicos, eletromecânicos e computacionais para 

operar no controle de processos, de forma a reduzir custos com o pessoal, aumentar a qualidade, 

produzir em maior escalar, e otimizar a produção (SOUZA, 2005).   
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Os processos automatizados utilizam técnicas que permitem, através do uso de 

controladores e algoritmos de controle, armazenar suas informações, calcular o valor desejado 

para as informações armazenadas e, se necessário, tomar alguma ação corretiva.  

Nesse sentido, o desenvolvimento e implementação de uma estratégia para controlar a 

UBI pode representar um importante marco para a automação das unidades de bombeio 

mecânico, especialmente no que diz respeito à realização automática dos procedimentos de 

mudança de curso e o balanceamento da UBI. Além disso, o desenvolvimento dessa estratégia 

pode ajudar a difundir a UBI e todo o potencial que o equipamento possui. 

1.4. Estrutura da Pesquisa 

 No capítulo 1 foi feita uma breve revisão bibliográfica sobre o Bombeio Mecânico, as 

estratégias de controle aplicadas ao método e a Unidade de Bombeio Inteligente. Os objetivos 

do trabalho e a descrição do problema também foram apresentados neste capítulo.  

O capítulo 2 irá abordar toda a teoria que envolve o problema, desde a elevação de 

petróleo, o método de elevação artificial por Bombeio Mecânico, o conceito e a importância 

das cartas dinamométricas e as limitações mecânicas das unidades de bombeio. Além disso, o 

capítulo também apresentará um resumo da teoria de controle de processos, dos controladores 

PID e das especificações de desempenho de um sistema de controle. 

O capítulo 3 foi desenvolvido exclusivamente para apresentar a Unidade de Bombeio 

Inteligente. Nele são mostradas as características da UBI e quais as principais diferenças dela 

quando comparada às unidades de bombeio convencionais.  

No capítulo 4 será apresentada a estratégia de controle desenvolvida neste trabalho para 

o controle da Unidade de Bombeio Inteligente, que é dividida em três etapas: algoritmo para o 

ajuste da posição dos contrapesos, algoritmo para o ajuste do curso da haste polida e o algoritmo 

PID para o controle do preenchimento da bomba de fundo. No final desse capítulo foi elaborada 

uma seção específica para apresentar o “Controlador UBI”, programa desenvolvido cuja 

finalidade é controlar a UBI através dos algoritmos mencionados anteriormente.  

 O capítulo 5 irá mostrar as simulações que foram realizadas com o intuito de testar e 

validar a estratégia de controle proposta. Esses testes foram feitos utilizando poços virtuais por 

meio da interação entre o Controlador UBI e um simulador de bombeio mecânico. 
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 Por fim, o capítulo 6 listará as principais conclusões observadas na pesquisa, bem como 

sugestões para análises futuras. 
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CAPÍTULO II 
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2. Aspectos Teóricos 

Neste capítulo serão apresentados alguns tópicos essenciais para compreensão de forma 

sequencial do trabalho desenvolvido.  

2.1. Elevação de Petróleo 

A elevação de petróleo consiste no fluxo de fluidos do reservatório até a superfície. 

Quando a pressão disponível no reservatório é suficiente para superar as perdas de carga até a 

superfície em uma vazão comercialmente econômica, diz-se que o poço é surgente e a elevação 

é dita natural.  

Os poços em que os fluidos não alcançam a superfície de forma natural são chamados 

de poços não surgentes. 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 apud COSTA, 2012). Esses equipamentos constituem os sistemas 

de elevação artificial e são instalados em cerca de 94% dos poços produtores do mundo 

(COSTA, 2012).  

Os sistemas de produção em terra (onshore) são usualmente mais simples se 

comparados a sistemas marítimos (offshore) e a escolha do método de elevação artificial 

depende de fatores como a geometria e características do reservatório, propriedades do fluido 

existente, disponibilidade de equipamentos e geração de energia (MAITELLI, 2010). 

Os métodos de elevação artificial tradicionais mais utilizados são: Bombeio Centrífugo 

Submerso (BCS), o Bombeio de Cavidades Progressivas (BCP), o Gas Lift e o Bombeio 

Mecânico (BM), objeto de estudo desse trabalho e que será detalhado na próxima seção. 

2.2. Bombeio Mecânico 

O início do bombeio mecânico como método de elevação artificial de petróleo se 

confunde com o início da própria indústria de petróleo, no século XIX. Naqueles tempos, os 

poços eram perfurados com brocas fixadas à extremidade de cabos de aço, que eram elevados 

e abaixados por vigas de madeira. Uma vez concluído o período de surgência dos poços, uma 

bomba alternativa era descida na extremidade de uma coluna de hastes e acionada pelo mesmo 

mecanismo de superfície que o perfurou (ARAÚJO JÚNIOR, 2014). 

Atualmente, embora os materiais e as tecnologias para o aproveitamento das fontes 

energéticas tenham evoluído, o mecanismo de funcionamento de um poço equipado com o 
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bombeio mecânico persiste. A elevação de petróleo acontece devido à unidade de bombeio 

(UB) que transforma o movimento rotativo de um motor em movimento alternativo da coluna 

de hastes e o transmite à bomba de fundo, instalada no fundo do poço (BARRETO FILHO, 

1993).  Os equipamentos de uma UB podem ser subdivididos em equipamentos de superfície e 

de fundo. A Figura 2.1 ilustra as principais partes constituintes de uma unidade de bombeio 

mecânico. 

Figura 2.1 Esquema mecânico de uma unidade de bombeio convencional. 

 

Fonte: Adaptada da página petrowiki. 

Disponível em: < http://petrowiki.org/Sucker-rod_lift > Acesso em nov. 2016. 

 Segundo Costa (2008), a bomba de fundo utilizada no sistema de bombeio mecânico é 

uma bomba de simples efeito, composta basicamente de pistão, camisa e válvulas de pé e 

passeio, conforme ilustrado na Figura 2.2.  

http://petrowiki.org/Sucker-rod_lift
http://petrowiki.org/Sucker-rod_lift
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Figura 2.2 Constituintes da bomba de fundo. 

 

Fonte: Adaptada de Costa, 2008. 

 Um ciclo de bombeio mecânico é composto pelo movimento ascendente e descendente 

da coluna de hastes. A seguir é descrita a dinâmica do movimento das válvulas de pé e passeio 

durante um ciclo de bombeio. 

• Durante o curso ascendente, a coluna de hastes é erguida e a válvula de passeio 

permanece fechada em virtude do peso da coluna hidrostática de fluido que se encontra acima 

dela. Por outro lado, a válvula de pé, que inicialmente estava fechada, se abre no momento em 

que a pressão entre as válvulas cai até um valor inferior a pressão de sucção da bomba. Isso 

permite que o fluido do anular preencha a camisa da bomba.  

• No curso descendente, a coluna de hastes é descida e isso faz com que a válvula de 

passeio se abra em decorrência da incompressibilidade do fluido presente no interior da bomba. 

Dessa forma, o fluido presente no interior da bomba se desloca para cima do pistão e a válvula 

de pé passa a sustentar todo peso da coluna hidrostática de fluido presente no interior da coluna 

de produção.  

2.2.1. Cartas Dinamométricas 

Segundo Takács (2003), as ferramentas mais valiosas para se analisar o desempenho de 

um sistema de bombeio mecânico são as cartas dinamométricas, que registram as cargas 
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atuantes na coluna de hastes em função de sua posição durante um ciclo de bombeio. A 

interpretação do formato de uma carta dinamométrica permite que sejam extraídas informações 

quantitativas e qualitativas sobre o funcionamento dos equipamentos de superfície e de 

subsuperfície incluindo a bomba de fundo. 

Quando medida na superfície (na haste polida), a carta dinamométrica será, segundo 

Barreto Filho (1993), a composição da dinâmica da bomba de fundo com uma perturbação 

adicionada durante a transmissão da carga ao longo das hastes de bombeio. Tal perturbação é 

função, dentre diversos fatores, da elasticidade das hastes, da profundidade e do regime de 

bombeio (frequência e curso da haste polida).  Dessa forma, pode-se dizer que as cartas 

dinamométricas de superfície são fundamentais para a obtenção e cálculo dos parâmetros 

relacionados aos equipamentos de superfície, tais como, cargas máximas e mínimas na haste 

polida, potência na haste polida e torque máximo no redutor da UB. Porém, em virtude das 

perturbações existentes, elas não refletem com tanta acurácia o funcionamento da bomba de 

fundo. 

Uma alternativa à complexa análise das cartas dinamométricas de superfície é o uso de 

cartas dinamométricas tomadas imediatamente acima da bomba, chamadas de cartas 

dinamométricas de fundo. Apesar de a medição direta ser possível (embora dispendiosa e 

intrusiva), as cartas de fundo são geralmente calculadas a partir da carta de superfície (ARAÚJO 

JÚNIOR, 2014). Os trabalhos desenvolvidos por Everitt & Jennings (1992), Barreto Filho 

(1993) e Araújo Júnior (2014) apresentam modelos para a cálculo da carta de fundo a partir de 

uma carta de superfície. A Figura 2.3 apresenta exemplos de uma carta dinamométrica de 

superfície e sua respectiva carta de fundo.  

Figura 2.3 (a) Carta dinamométrica de superfície (b) carta dinamométrica de fundo. 

 

(a)                                                                              (b) 
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2.2.2. Limitações Mecânicas de uma Unidade de Bombeio 

As unidades de bombeio são projetadas para trabalharem em certas faixas de esforços, 

de modo a não exceder suas capacidades estruturais conforme os dados informados pelos 

fabricantes. Segundo Costa (2008), os principais limites de projeto de uma unidade de bombeio 

são: 

a) Capacidade estrutural: é a carga máxima que pode ser erguida pela unidade de bombeio; 

b) Capacidade de torque: é o torque máximo que pode ser exigido do eixo de saída do 

redutor, quando em operação; 

c) Curso máximo: é a amplitude máxima do movimento alternativo que a UB imprime à 

haste polida; 

d) Velocidade máxima de bombeio: é a frequência máxima de bombeamento a que deve 

ser submetido o equipamento. A norma API SPEC 11E (American Petroleum Institute, 

2013) determina que para redutores até API 320, a máxima velocidade de bombeio deve 

ser de 20 CPM; 

e) Velocidade mínima de bombeio: é o limite mínimo de frequência de bombeamento que 

garante uma boa lubrificação interna do redutor, em geral, 3 CPM. 

Além disso, é importante destacar que as unidades de bombeio possuem um sistema de 

balanceamento de cargas do poço, que tem objetivo reduzir o esforço ao qual o motor e o redutor 

estão submetidos. Esse mecanismo de balanceamento consiste em ajustar a posição dos 

contrapesos de forma a equilibrar os picos de torque nos cursos ascendente e descendente. 

Todavia, a movimentação dos contrapesos em uma unidade de bombeio convencional é feita 

manualmente por uma equipe de técnicos que é deslocada até o local onde a UB está instalada. 

Esta atividade além de requerer a parada da unidade de bombeio, o que acarreta em perdas de 

produção, gera riscos à equipe técnica. 

Em certas ocasiões, apesar da unidade de bombeio ter sido balanceada inicialmente, com 

o decorrer da operação, o poço sai do seu “ponto ótimo” de operação. Isso pode ocorrer, por 

exemplo, pelo fato do reservatório mudar suas características de produção ou porque a bomba 

se desgastou e perdeu eficiência. Quando isso acontece, é preciso alterar o regime de bombeio, 

ou seja, o curso da haste polida e/ou a velocidade de bombeio são modificados. Essas alterações 

podem modificar significativamente a curva de torque do sistema e deixar a unidade de bombeio 

desbalanceada.  
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Nesse contexto, foi desenvolvida uma unidade de bombeio que permite a movimentação 

dos contrapesos, bem como o ajuste do curso da haste polida e da velocidade de bombeio, de 

forma automática. Essa unidade foi denominada Unidade de Bombeio Inteligente (UBI), e será 

apresentada detalhadamente no capítulo 3.  

Como o objetivo do trabalho em estudo consiste na implementação de uma estratégia 

de controle para a UBI, foi elaborada uma seção voltada especialmente para a definição de 

controle e seus conceitos fundamentais, conforme será visto a seguir. 

2.3. Controle de Processos 

O termo “controle de processos” costuma ser utilizado para se referir a sistemas que têm 

por objetivo manter certas variáveis de uma planta industrial entre os seus limites operacionais 

desejáveis. Esses sistemas de controle podem necessitar constantemente da intervenção 

humana, ou serem automáticos, como por exemplo o controle da temperatura de um forno 

(Campos e Teixeira, 2006). 

Segundo Ogata (2008), a utilização de sistemas de controle automáticos tem se tornado 

de grande importância e parte integrante de processos industriais e de produção. Por meio deles 

é possível, por exemplo, otimizar o desempenho de sistemas dinâmicos, melhorar a 

produtividade e diminuir o trabalho árduo de várias rotinas de operações manuais repetitivas. 

Os sistemas de controle podem ser em malha aberta ou em malha fechada. Os sistemas 

em malha aberta são simples e baratos, mas não compensam as possíveis perturbações internas 

da planta, nem perturbações externas inerentes a um processo industrial.  

Por outro lado, os sistemas de controle em malha fechada, denominados também de 

sistemas de controle com realimentação, são capazes de compensar perturbações externas e 

possíveis não-linearidades. Isso ocorre uma vez que nesses sistemas a saída ou a resposta 

influencia a entrada do sistema, ou seja, um controlador compara o valor desejado com o valor 

medido e atua com base nessa diferença.  

O diagrama de blocos típico de um sistema de controle em malha fechada é apresentado 

na Figura 2.4.  
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Figura 2.4 Diagrama de blocos típico de um sistema de controle em malha fechada. 

 

Fonte: Adaptada de Maitelli, 2007. 

2.3.1. Controlador PID 

Segundo Campos e Teixeira (2006), o controlador Proporcional Integral Derivativo 

(PID) é certamente o controle mais tradicional na indústria. Em uma pesquisa observou-se que 

de mais de 11.000 malhas de controle analisadas em diversas plantas, cerca de 97% eram 

controladas com o PID (Åström & Hägglund, 1995). Essa popularidade se deve principalmente 

à simplicidade no ajuste de seus parâmetros para se obter um bom desempenho, e do fato deste 

algoritmo estar disponível em quase todos os equipamentos de controle na indústria. 

O controlador PID gera a sua saída proporcionalmente ao erro, à integral do erro e à 

derivada do erro. O algoritmo de posição do controlador PID paralelo clássico é apresentado na 

Equação 2.1. 
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teKptu

)(
)(

1
)()(      (2.1) 

Na Equação 2.1, Kp corresponde à constante de proporcionalidade, e(t) ao sinal de erro 

na entrada do controlador PID, Ti ao tempo integral e Td ao tempo derivativo. 

A utilização do controlador PID em unidades de bombeio mecânico também tem sido 

realizada. Galvão (2016) utilizou um controlador PID para o controle do preenchimento da 

bomba de fundo de uma UB por meio da variação da frequência de bombeamento. Como 

resultados deste trabalho, foram realizadas simulações utilizando um poço virtual equipado com 

bombeio mecânico que comprovaram a eficácia de se controlar o preenchimento da bomba de 

fundo utilizando um controlador PID.  

Diante dos resultados obtidos por Galvão (2016), optou-se por implementar a mesma 

estratégia para o controle do preenchimento da bomba de fundo instalada na Unidade de 
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Bombeio Inteligente. A estratégia de controle proposta por Galvão (2016) é mais bem 

apresentada no capítulo 4. 

2.3.2. Especificações de Desempenho de um Sistema de Controle 

As características de desempenho desejadas de um sistema de controle geralmente são 

especificadas em termos de grandezas no domínio do tempo. Os sistemas com energia 

armazenada não podem responder instantaneamente e terão respostas transitórias sempre que 

sujeitos a alterações na entrada ou sujeitos a perturbações. 

Na prática, antes de atingir o regime permanente, a resposta transitória de um sistema 

de controle apresenta, frequentemente, oscilações amortecidas. Considerando o comportamento 

típico de um sistema de 2ª ordem, as informações mais comuns utilizadas para se especificar a 

resposta no tempo são: tempo de atraso (td), tempo de subida (tr), tempo de pico (tp), máximo 

sobressinal ou overshoot (Mp) e o tempo de acomodação (ts). A Figura 2.5 mostra graficamente 

cada uma dessas especificações. 

Figura 2.5 Curva de resposta a uma entrada em degrau unitário que mostra td, tr, tp, Mp e ts. 

 

Fonte: Ogata, 2008. 

A definição empregada por Ogata (2008) para cada uma dessas especificações é 

apresentada a seguir: 

a) Tempo de atraso (td): trata-se do tempo requerido para que a resposta alcance metade de 

seu valor final pela primeira vez. 
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b) Tempo de subida (tr): é o tempo requerido para que a resposta passe de 10% a 90% 

(sistemas superamortecidos), ou de 5 a 95% ou de 0 a 100% (sistemas subamortecidos) 

do valor final. Normalmente usa-se de 10% a 90%. 

c) Tempo de pico (tp): é o tempo para que a resposta atinja o primeiro pico de sobressinal. 

d) Máximo sobressinal (Mp): é o valor máximo de pico da curva de resposta, medido a 

partir da unidade. Se o valor final da resposta em regime permanente diferir da unidade, 

então é comum utilizar porcentagem máxima de sobressinal, definida pela Equação 2.2: 

   

 




c

ctc
M

p

p (%)      (2.2) 

e) Tempo de acomodação (ts): é o tempo necessário para que a curva de resposta alcance 

valores em uma faixa (usualmente 2% ou 5%) em torno do valor final, aí permanecendo 

indefinidamente. 

O uso dessas especificações é importante para avaliar se o comportamento de um 

determinado sistema de controle está dentro dos padrões para os quais ele foi projetado. Neste 

trabalho utilizou-se o tempo de acomodação na faixa de 2% como critério para a determinação 

do tempo a partir do qual o regime permanente é alcançado. Isto será visto nas simulações 

apresentadas no capítulo 5. 
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3. A Unidade de Bombeio Mecânico Inteligente 

As unidades de bombeio mecânico, assim como todo equipamento mecânico, 

necessitam de manutenções periódicas sejam elas corretivas ou preventivas. Nessas atividades, 

uma equipe de técnicos é deslocada até o local onde se encontra a UB e realizam uma série de 

testes e atividades visando aumentar a vida útil do sistema.  

Dois procedimentos operacionais muito efetuados nas unidades de bombeio mecânico 

são a mudança de curso e o balanceamento.  Para a realização desses procedimentos a UB tem 

que ser parada e isso acarreta em perdas de produção, gera riscos a equipe técnica e pode 

ocasionar danos a algumas peças da UB. 

Nesse contexto, a Petrobras em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e fornecedores desenvolveram uma unidade de bombeio capaz de realizar o 

balanceamento, o ajuste do curso da haste polida e variar a velocidade de bombeio sem a 

necessidade de uma equipe desmontar e montar os elementos da UB. Essa unidade de bombeio 

modificada foi denominada Unidade de Bombeio Inteligente (UBI) e é ilustrada por meio da 

Figura 3.1. 

Figura 3.1 A Unidade de Bombeio Inteligente. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 
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3.1. Características Gerais da Unidade de Bombeio Inteligente e Comparativo com a 

Unidade de Bombeio Convencional 

A Unidade de Bombeio Inteligente foi desenvolvida a partir de uma unidade de bombeio 

convencional, com algumas modificações em sua estrutura mecânica e com a instalação de um 

sistema eletroeletrônico. A UBI permite o ajuste automático, local ou remoto, do curso, 

velocidade de bombeio e balanceamento da unidade de bombeio. 

Por meio da Figura 3.2 pode-se ter uma visão geral da geometria projetada para a 

Unidade de Bombeio Inteligente. 

Figura 3.2 Visão geral da Unidade de Bombeio Inteligente. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 

Conforme mencionado anteriormente, a principal diferença estrutural da UBI para uma 

UB convencional está no fato da UBI possuir um sistema capaz de ajustar o curso da haste 

polida e efetuar o balanceamento de forma automática. Para que esse sistema fosse 

desenvolvido, procurou-se interferir rigorosamente nos componentes que estão diretamente 
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associados com as variáveis desejadas, ou seja, no mecanismo que permite a movimentação dos 

contrapesos e o ajuste do curso da haste. Por meio da Figura 3.3 é possível visualizar a principal 

diferença estrutural entre uma UB convencional e a UB Inteligente. 

Figura 3.3 (a) Unidade de Bombeio Convencional (b) Unidade de Bombeio Inteligente. 

 
(a)                                                                         (b) 

 Analisando a Figura 3.3, nota-se que a região que compreende as manivelas, as bielas e 

os contrapesos foi a que sofreu maior mudança em termos estruturais.  

Na UBI, a manivela (componente que transforma o movimento rotativo em alternativo) 

possui um alojamento em seu eixo longitudinal que possibilita a adaptação de um cursor com a 

função de variar o curso da UBI. O cursor é o componente que acopla a manivela à biela, e é 

acionado por um motorredutor comercial conectado por um fuso helicoidal que está ancorado 

por mancais de rolamentos cônicos (QUINTAES et al., 2010). 

Segundo Quintaes et al. (2010), o suporte de cada contrapeso projetado para a UBI 

compreende uma grade fabricada em perfil “U” que permite o alojamento e movimento 

deslizante de um contrapeso acionado por motorredutor. Cada manivela contém duas grades 

que acomodam os contrapesos simetricamente e a UBI possui dois conjuntos manivela/suporte 

dos contrapesos. 

Em termos práticos, pode-se dizer que a UBI foi construída de modo que os contrapesos 

possam deslizar no interior da grade que foi fabricada. Por outro lado, em uma UB 

convencional, a regulagem dos contrapesos é feita de forma manual e isso gera riscos como: 

trabalhos com cargas suspensas, trabalho em altura, uso de marretas e ergonomia desfavorável, 

conforme pode ser visto pela Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Atividade operacional realizada manualmente em uma UB convencional. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 

Com relação ao ajuste do curso, na UBI o curso pode variar de forma contínua em um 

determinado intervalo entre os pontos máximo e mínimo de regulagem permitidos em projeto. 

Porém o mesmo não ocorre em uma UB convencional, visto que nela as manivelas são providas 

de alguns furos que possibilitam o acoplamento das bielas. Dessa forma, a regulagem do curso 

em uma UB convencional fica restrita à determinadas posições e, além disso, precisa ser feita 

manualmente. A Figura 3.5 mostra um esquema comparativo entre a regulagem dos contrapesos 

e do curso na UBI e em uma UB convencional. 

Figura 3.5 Esquema comparativo mostrando as principais diferenças que existem nos procedimentos de ajuste do 

curso e posição dos contrapesos - UB convencional versus UBI. 
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3.2.  Sistema de Transmissão e Acionamento da UBI 

Na UBI, dois diferenciais, um em cada manivela, são os responsáveis em transmitir o 

movimento proveniente dos motorredutores para a movimentação dos contrapesos e do mancal 

propulsor, que permite a mudança de curso e balanceamento. Já a mudança da velocidade de 

bombeio é executada alterando-se a frequência de alimentação do motor principal através de 

VSD, o qual modifica a rotação do motor elétrico para atender o valor de velocidade desejada 

(PETROBRAS, 2017). 

 Cada manivela, direita e esquerda, possui um conjunto de engrenagens solidárias 

responsáveis em transmitir o movimento proveniente dos diferenciais para a movimentação dos 

contrapesos e do curso. Essa transmissão é feita através do engrenamento do conjunto de 

engrenagens cônicas. Estes, por sua vez, movimentam os contrapesos ou pino do mancal 

propulsor para fazer os ajustes de balanceamento e curso (PETROBRAS, 2017). 

  Outra característica que diferencia a UBI de uma UB convencional é o fato da UBI 

possuir um motor elétrico acoplado diretamente ao redutor, ou seja, nela não há a presença de 

polias e correias conforme pode ser visto pela Figura 3.6. É importante destacar também que o 

acionamento do motor elétrico via VSD é integrado à UBI. 

Figura 3.6 Motor elétrico acoplado diretamente ao redutor. 

 

Fonte: Petrobras, 2017.  
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A Figura 3.7 mostra o motor elétrico e o redutor da UBI. 

Figura 3.7 Motor elétrico e redutor da UBI. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 

Por fim, a Figura 3.8 mostra o sistema de transmissão projetado para a UB Inteligente. 

Figura 3.8 Sistema de transmissão. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 
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3.3.  Envio das Informações para a UBI 

As informações de curso, frequência de bombeio e posição dos contrapesos podem ser 

inseridas diretamente pelo operador, através de uma Interface Homem-Máquina (IHM), ou 

podem ser transmitidas remotamente via sistema supervisório. O painel de controle e 

automação da UBI, Figura 3.9, abriga a Interface Homem-Máquina e os VSDs que controlam 

o motor principal e os motorredutores.  

Figura 3.9 Painel de controle e automação da UBI. 

 

Fonte: Petrobras, 2017. 

 Atualmente, através do sistema supervisório utilizado pela Petrobras, as mudanças de 

curso e balanceamento remoto em nível de software já são possíveis. O sistema utilizado é o 

SISAL (Sistema Supervisório para Automação da Elevação), que foi desenvolvido no projeto 

AUTOPOC (Automação de Poços), em parceria com o Laboratório de Automação em Petróleo 

(LAUT/UFRN). 

 Nesse contexto, sabendo-se das vantagens e benefícios que a Unidade de Bombeio 

Inteligente proporciona para a execução do balanceamento, mudança de curso e alteração da 

velocidade de bombeio, este trabalho busca justamente desenvolver uma estratégia de controle 

específica para a UBI, a fim de garantir que ela opere automaticamente de forma segura, 

otimizada e eficiente. O capítulo 4 apresenta de forma detalhada o algoritmo para o controle da 

UBI desenvolvido, objeto de estudo desse trabalho. 



Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva, julho/2017  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

  



Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva, julho/2017  26 

4. Metodologia e Desenvolvimento do Controlador UBI 

Neste capítulo será apresentada a estratégia de controle desenvolvida para a Unidade de 

Bombeio Inteligente, que é dividida em três etapas: algoritmo para o ajuste da posição dos 

contrapesos, algoritmo para o ajuste do curso da haste polida e o controlador PID para o controle 

do preenchimento da bomba de fundo. Em cada seção são detalhados os algoritmos 

implementados para cada variável de processo e, além disso, são apresentados exemplos que 

ilustram de maneira didática a importância de se controlar cada uma dessas variáveis. Em 

seguida, foi elaborada uma seção exclusiva para mostrar o programa desenvolvido, que tem por 

objetivo controlar a UBI (Controlador UBI) através dos algoritmos citados anteriormente.  

4.1. Ajuste da Posição dos Contrapesos  

O objetivo de se ajustar a posição dos contrapesos (balanceamento) em uma UB é para 

que haja o equilíbrio dos picos de torque nos cursos ascendente e descendente. Dessa forma, 

reduz-se o esforço ao qual o motor e o redutor estão submetidos durante a operação. A Figura 

4.1 apresenta duas situações distintas ilustrando um caso de uma UB desbalanceada e outro 

caso da mesma UB balanceada.  

Figura 4.1 (a) UB desbalanceada (b) UB balanceada. 

 
    (a)                                                                (b) 
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Na Figura 4.1 (a) os contrapesos estão ajustados em uma certa “Posição 1” e, nessa 

condição, os picos de torque no curso ascendente e descendente estão desequilibrados, situação 

não desejada para a operação. Por outro lado, na Figura 4.1 (b) os contrapesos estão 

posicionados em uma certa “Posição 2” que leva ao equilíbrio dos picos de torque. Nota-se 

ainda que o pico de torque máximo no caso em que a UB está balanceada é inferior ao exemplo 

em que a UB está desbalanceada, por isso a importância de se ajustar os contrapesos e realizar 

o balanceamento da unidade. 

 Para que seja efetuada a operação de balanceamento da UB é imprescindível que se 

tenha a curva de torque versus ângulo da manivela. O procedimento adotado para a obtenção 

da curva de torque é o especificado pela norma API SPEC 11E, em seu apêndice B. Além disso, 

o modelo trigonométrico (exato) foi adotado para o cálculo da posição da haste polida em 

função do ângulo da manivela, também especificado no apêndice B da norma API SPEC 11E. 

 O algoritmo proposto nesse trabalho para que o balanceamento da UBI seja feito de 

forma automática consiste nas seguintes etapas: 

a) Primeiramente, obtém-se os dados de carga e posição da carta dinamométrica de 

superfície; 

b) Logo após, calcula-se a curva de torque conforme o procedimento adotado pela norma 

API SPEC 11E; 

c) Em seguida, o algoritmo desenvolvido nesse trabalho percorre a curva de torque e 

identifica o torque máximo no curso ascendente (Tmaxasc), o torque máximo no curso 

descendente (Tmaxdesc) e o torque mínimo da curva (Tmin). Além disso, define-se a 

distância entre o Tmaxasc e Tmin como sendo T1 e a distância entre Tmaxdesc e Tmin 

como sendo T2, conforme ilustrado na Figura 4.2; 

d) De posse dessas variáveis, calcula-se o desbalanceio em forma de porcentagem (Desb), 

chamado nesse trabalho de desbalanceio percentual, conforme mostra a Equação 4.1; 

%100
)2;1(

maxmax
(%) 




TTMaior

TT
Desb

descasc
    (4.1) 

e) Caso o desbalanceio percentual seja superior a 10%, realiza-se o balanceamento da 

unidade (conforme o procedimento demonstrado pela norma API SPEC 11E), de modo 

que os contrapesos sejam regulados em uma nova posição. Caso o desbalanceio 
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percentual seja igual ou inferior a 10% o balanceamento não é efetuado e, com isso, a 

posição dos contrapesos permanece inalterada; 

f) Por fim, ao final de uma determinada quantidade de ciclos de bombeio (Nciclos), uma 

nova carta de superfície é gerada e o algoritmo se repete.  

De forma simplificada, pode-se entender melhor as etapas descritas anteriormente por 

meio do fluxograma ilustrado pela Figura 4.2.  

Figura 4.2 Fluxograma para o balanceamento da Unidade de Bombeio Inteligente. 
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Vale ressaltar que não necessariamente o algoritmo se repetirá a cada ciclo de bombeio, 

ou seja, o usuário pode definir que um determinado número ciclos (Nciclos) ocorra até que o 

algoritmo se repita. 

É importante destacar também que o critério de 10% para o balanceamento da unidade 

de bombeio é um valor adotado em campo, mas no algoritmo que foi desenvolvido esse valor 

pode ser facilmente modificado pelo operador.  

O fato de haver uma faixa, nesse caso de 10%, permissível de desequilíbrio entre os 

picos de torque nos cursos ascendente e descendente contribui para que a regulagem da posição 

dos contrapesos não seja feita quase que de forma ininterrupta, até que o poço entre em 

equilíbrio. Isso é importante porque como a UBI é um equipamento mecânico, possivelmente 

a movimentação demasiada dos contrapesos poderia acarretar em desgaste prematuro dos 

componentes que promovem esse deslocamento, além de gastar mais energia.  

4.1.1. Curva de Torque no Eixo do Redutor e Balanceamento 

O cálculo da curva de torque no eixo do redutor e o bloco de comandos “Balancear”, 

mostrado no fluxograma da Figura 4.2, consistem em uma série de cálculos até que a nova 

posição dos contrapesos (DcpBALANCEADO) que leva ao equilíbrio dos picos de torque seja 

alcançada.  

De forma simplificada, pode-se listar as seguintes etapas para obtenção da nova posição 

dos contrapesos: 

1) Calcular o deslocamento da haste polida em função do ângulo da manivela; 

2) Calcular o fator de torque em função do ângulo da manivela; 

3) Para cada posição da haste polida, determinar a carga correspondente na carta 

dinamométrica de superfície; 

4) Calcular o momento máximo dos contrapesos e da manivela; 

5) Calcular o torque devido à carga no poço; 

6) Calcular o torque devido aos contrapesos; 

7) Calcular o torque líquido; 

8) Identificar os picos de torques máximos devido à carga no poço nos cursos 

ascendente (TpoçoA) e descendente (TpoçoD), bem como o ângulo da manivela em que 

esses picos acontecem (θA e θD); 



Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva, julho/2017  30 

9) Recalcular o momento máximo dos contrapesos e da manivela, conforme a Equação 

4.2; 

DA

poçoDpoçoA

BALANCEADO
SenSen

TT
M

 


                                       (4.2) 

10) Por fim, calcular a nova posição dos contrapesos, conforme a Equação 4.3; 

cp

BALANCEADO

BALANCEADO
m

MmM
Dcp


                                     (4.3) 

Na Equação 4.3, Mm corresponde ao torque da manivela sem os contrapesos e mcp a 

massa total dos contrapesos.  

As equações que regem cada uma dessas etapas são apresentadas no apêndice B da 

norma API SPEC 11E. 

4.2. Ajuste do Curso da Haste Polida 

O objetivo de se ajustar a amplitude do curso da haste polida em uma UB normalmente 

tem relação com as necessidades de vazão durante a vida produtiva do poço, ou seja, o operador 

pode variar o curso da haste com o intuito de aumentar ou diminuir o volume diário deslocado 

pela bomba de fundo. Por meio da Equação 4.4 é possível observar como a mudança do curso 

da haste polida (S) interfere no deslocamento volumétrico da bomba de fundo (PD). 

  NeeeSdPD rftrap 
2

01853,0     (4.4) 

Na Equação 4.4, dp corresponde ao diâmetro do pistão, N à frequência de bombeamento, 

era à elongação da coluna de hastes devido à aceleração, erf à elongação da coluna de hastes 

devido à carga de fluido e et à elongação da coluna de tubos (caso a coluna seja ancorada esse 

termo é nulo). 

 Ainda sobre a Equação 4.4, nota-se que o deslocamento volumétrico da bomba de fundo 

é diretamente proporcional ao curso da haste polida, portanto, uma forma de maximizar a 

produção do poço é regulando curso da haste em sua amplitude máxima. Além disso, o fato de 

se regular o curso no maior valor possível contribui para que a taxa de compressão dos fluidos 

no interior da bomba seja aumentada, dessa forma, maximizasse a eficiência volumétrica da 

bomba quanto ao gás. Por outro lado, o aumento do curso da haste acarreta no aumento do pico 
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de torque da unidade de bombeio (PT), conforme pode ser visto pela Equação 4.5 (modelo 

convencional). 

 
4

SMPRLPPRL
PT


       (4.5) 

Na Equação 4.5, PPRL corresponde à carga máxima na haste polida e MPRL à carga 

mínima na haste polida.  

Nesse sentido, analisando as Equações 4.4 e 4.5, a estratégia de controle proposta nesse 

trabalho para o ajuste do curso da haste polida busca alcançar dois objetivos simultaneamente: 

maximizar a produção do poço e manter o pico de torque dentro de uma faixa aceitável (inferior 

ao torque máximo suportado pela UBI). 

A Figura 4.3 apresenta duas situações distintas ilustrando um caso de uma UB cujo pico 

de torque excede a capacidade de torque suportada por ela e outro caso da mesma UB com o 

pico de torque inferior a essa capacidade. 

Figura 4.3 (a) UB com torque máximo excedido (b) UB com torque máximo compatível. 

  
(a)                                                                         (b) 
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Observa-se pela Figura 4.3 (a) que a unidade de bombeio está balanceada, no entanto, 

mesmo com os picos de torque no curso ascendente e descendente estando equilibrados, a 

capacidade de torque máxima da UB (representada pela linha vermelha tracejada) é excedida. 

Nesse caso o curso da haste polida está regulado em sua amplitude máxima “Curso 1”. Por 

outro lado, na Figura 4.3 (b) o curso da haste polida está regulado em uma posição “Curso 2”, 

e nessa condição de operação os picos de torque não excedem a capacidade de torque da UB.  

Diante disso, o algoritmo de controle proposto nesse trabalho para que o ajuste do curso 

da haste polida consiste nas seguintes etapas: 

a) Primeiramente, o usuário deve informar o intervalo no qual o pico de torque máximo de 

operação da UB deverá se manter, isto é, deve-se informar um valor máximo (Lmax) e 

um valor mínimo (Lmin) de torques; 

b) No início da operação o curso da haste polida é ajustado em sua amplitude máxima, 

visto que essa condição maximiza o deslocamento volumétrico da bomba de fundo;  

c) Em seguida, obtém-se os dados da carta dinamométrica de superfície e calcula-se a 

curva de torque conforme o procedimento adotado pela norma API SPEC 11E; 

d) Posteriormente, o algoritmo desenvolvido percorre a curva de torque e identifica o pico 

de torque máximo da curva (Tmax); 

e) Caso o pico de torque máximo (Tmax) seja superior ao limite máximo (Lmax) 

estabelecido previamente pelo usuário, o curso da haste polida é reduzido. Por outro 

lado, se o pico de torque máximo (Tmax) for inferior ao limite mínimo (Lmin), o curso 

da haste polida é aumentado; 

f) Por fim, ao final de uma determinada quantidade de ciclos de bombeio (Nciclos), uma 

nova carta de superfície é gerada e o algoritmo se repete. 

De forma simplificada, pode-se entender melhor as etapas descritas anteriormente por 

meio do fluxograma ilustrado pela Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Fluxograma para o ajuste do curso da haste polida da Unidade de Bombeio Inteligente. 

 

 É importante destacar que intervalo definido pelo usuário, representado pela faixa 

esverdeada no fluxograma mostrado na Figura 4.4, funciona como uma “banda morta”. A 

presença dessa região é essencial para que não haja “chaveamento” constante na regulagem do 

ajuste do curso da haste polida, ou seja, quando o torque máximo está dentro dessa faixa o curso 

da haste não é alterado.  
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 Ainda com relação aos limites máximos e mínimos de torque pré-estabelecidos pelo 

usuário, vale salientar que o limite máximo (Lmax) normalmente é inferior à capacidade 

máxima de torque suportada pela UB. Isso serve como um fator de segurança para que a unidade 

de bombeio não opere em uma região muito próxima à sua capacidade máxima de torque. Por 

outro lado, o torque mínimo (Lmin) é essencial para que o curso da haste polida se mantenha 

sempre no maior valor possível e, dessa forma, a produção seja maximizada.  

 Por fim, vale destacar que os parâmetros Lmax, Lmin, assim como a taxa de 

incremento/decremento no curso da haste (representada pelos blocos “Aumenta Curso” e 

“Diminui Curso” da Figura 4.4), podem ser configurados pelo operador por meio do 

Controlador UBI, que será apresentado na seção 4.5. 

4.3. Ajuste da Velocidade de Bombeio 

A estratégia de controle desenvolvida para a UBI também contempla um algoritmo para 

controlar o preenchimento da bomba de fundo por meio da variação da velocidade de bombeio. 

O objetivo de se controlar o preenchimento da bomba de fundo está diretamente associado aos 

seguintes fatores: reduzir o impacto do choque do pistão com o fluido e garantir que a 

submergência de fluido no espaço anular não seja muito elevada.  

Quando um poço de petróleo opera com uma submergência elevada a pressão de fluxo 

no fundo do poço (pwf) também é elevada. Isso ocorre em virtude da grande altura da coluna 

hidrostática de fluido presente no anular. Por outro lado, quando se opera com uma condição 

em que a submergência esteja próxima ao nível da bomba, a pressão de fluxo no fundo do poço 

será baixa e, consequentemente, pode-se trabalhar o mais próximo possível do potencial do 

poço (máxima vazão que o reservatório pode prover ao poço).  

A lei de Darcy, aplicada para reservatório cilíndrico, fluxo radial, fluido monofásico e 

incompressível, apresentada por meio da Equação 4.6 (ROSA, CARVALHO & XAVIER, 

2006), ajuda a compreender como a redução da pressão de fluxo no fundo do poço contribui 

para o aumento da vazão. 

 wfe
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      (4.6) 

Na Equação 4.6, h corresponde à espessura da formação, k à permeabilidade, μ à 

viscosidade dinâmica do fluido, B ao fator volume de formação do fluido, re ao raio externo do 
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reservatório, rw ao raio do poço, pe à pressão do raio externo do reservatório e pwf  à pressão de 

fluxo no fundo do poço.  

No entanto, a maioria das unidades de bombeio mecânico não possui sensores de pressão 

instalados no fundo do poço. Por isso, uma forma prática de se estimar se a submergência no 

anular está próxima ao nível da bomba é por meio da análise da carta dinamométrica de fundo. 

A Figura 4.5 ilustra dois exemplos de um mesmo poço equipado por BM, cuja única diferença 

é a frequência de bombeamento da UB.  

Figura 4.5 (a) Poço com submergência elevada (b) Poço com submergência próxima ao nível da bomba. 

 
(a)                                                                     (b) 

Na Figura 4.5 (a) a UB está operando em uma frequência de bombeamento “Velocidade 

1” e, nessas condições, a submergência de fluido no anular quando o poço atingiu o regime 

permanente ficou bem acima da profundidade de assentamento da bomba. Já na Figura 4.5 (b), 

a UB está operando em uma “Velocidade 2” superior à “Velocidade 1” e, nessas condições, o 

nível de fluido no anular ficou bem próximo ao nível da bomba. Diante disso, observa-se que 

as cartas dinamométricas nos dois exemplos apresentaram formatos distintos. Isto posto, o 

controle do preenchimento da bomba de fundo baseia-se justamente no formato da carta de 

fundo para inferir se a submergência da bomba é elevada ou não e, a partir disso, variar a 
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velocidade de bombeio de modo que o preenchimento da bomba alcance um valor pré-

estabelecido pelo usuário.  

Nesse trabalho, o algoritmo implementado para controlar o preenchimento da bomba de 

fundo da UBI é o mesmo que foi desenvolvido por Galvão (2016). Esse algoritmo se baseia na 

técnica VSD e utiliza um controlador do tipo PID para variar a frequência de bombeio até que 

um valor de preenchimento da bomba desejado seja atingido. A seguir são apresentadas as 

etapas de cálculo para a determinação do preenchimento da bomba a partir da carta 

dinamométrica de fundo, conforme procedimento adotado por Galvão (2016). 

4.3.1. Determinação do Preenchimento da Bomba de Fundo 

Primeiramente, é importante ressaltar que o preenchimento da bomba de fundo é 

determinado em função da razão de duas outras variáveis, o curso útil do pistão e o curso efetivo 

do pistão. Ambas podem ser obtidas em função dos dados da carta dinamométrica de fundo. O 

curso útil corresponde ao trecho da camisa da bomba que é preenchido com líquido, já o curso 

efetivo corresponde ao trecho total do comprimento da camisa.  

De posse da carta de fundo, o algoritmo desenvolvido percorre os dados de posição e 

carga da carta e identifica quatro valores: carga máxima (Cmáx), carga mínima (Cmín), posição 

máxima (Pmáx) e posição mínima (Pmín). A distância entre os pontos de posição máxima e 

posição mínima é definido como sendo o curso efetivo, conforme mostra a Equação 4.7. 

mínmáxefetivo PPCurso                   (4.7) 

 Com relação a determinação do curso útil do pistão, esse parâmetro é calculado em uma 

porção intermediária da carta entre a carga máxima e a carga mínima. Galvão (2016) sugere 

que o curso útil seja avaliado em uma altura correspondente a 40% entre os pontos de carga 

máxima e mínima, uma vez que nesse trecho a carta de fundo normalmente apresenta uma 

maior uniformidade. Posteriormente, o algoritmo desenvolvido percorre a carta de fundo com 

o objetivo de identificar quais pontos estariam no intervalo entre o valor de 40% definido e, a 

partir disso, calcular o curso útil como sendo a distância horizontal entre esses dois pontos. Por 

meio da Figura 4.6 é possível compreender de forma mais clara como são obtidos o curso útil 

e o curso efetivo do pistão, além dos pontos mencionados anteriormente. 
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Figura 4.6 Parâmetros obtidos por meio da carta de fundo para a determinação do curso útil do pistão, curso 

efetivo do pistão e preenchimento da bomba de fundo. 

 

Fonte: Galvão, 2016.  

 Em seguida, o preenchimento da bomba de fundo é obtido em função da razão entre os 

cursos útil e efetivo do pistão, conforme é apresentado na Equação 4.8 (GALVÃO, 2016). 

%100
efetivo

útil

bomba
Curso

Curso
oeenchimentPr               (4.8) 

É importante ressaltar que a altura na carta na qual o curso útil é determinado pode ser 

configurada pelo usuário. Outro ponto que merece ser destacado é que nos casos em que a 

coluna de produção não esteja ancorada pode ser que o percentual de preenchimento da bomba 

indique um valor menor que 100% mesmo com a carta cheia. 

4.3.2. Controle PID para o Preenchimento da Bomba de Fundo 

O algoritmo desenvolvido para controlar o preenchimento da bomba utiliza um 

controlador do tipo PID cuja variável manipulada é a velocidade de bombeio e a variável 

controlada é o preenchimento da bomba de fundo. As etapas que constituem esse algoritmo são 

descritas a seguir: 

a) Primeiramente, obtém-se os dados de posição e carga da carta dinamométrica de fundo 

e, a partir dela, calcula-se o preenchimento conforme descrito na subseção 4.3.1; 

b) Em seguida, o controlador PID ajusta a velocidade de bombeio de modo a reduzir o erro 

entre o valor de preenchimento de referência (setpoint definido pelo usuário) e o valor 

de preenchimento atual que é obtido através da carta de fundo; 
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c) Posteriormente, a nova velocidade de bombeio calculada pelo controlador PID é enviada 

para a unidade de bombeio, que passa a operar nessa velocidade; 

d) Por fim, ao final de uma determinada quantidade de ciclos de bombeio (Nciclos), uma 

nova carta de fundo é gerada e o algoritmo se repete. 

O procedimento descrito acima também é apresentado por Galvão (2016). A Figura 4.7 

ilustra em forma de fluxograma o controle PID para o ajuste da velocidade de bombeio da UBI.  

Figura 4.7 Fluxograma para o ajuste da velocidade de bombeio da Unidade de Bombeio Inteligente. 

 

Fonte: Adaptado de Galvão, 2016.  

4.4. Interação entre os Algoritmos de Controle da UBI 

Os algoritmos de controle descritos nas seções 4.1, 4.2, 4.3 atuam simultaneamente, ou 

seja, a estratégia de controle implementada para a UB Inteligente busca manter ao mesmo 

tempo a UB balanceada, a produção maximizada, o torque máximo abaixo da capacidade 

máxima suportada pela UB e o preenchimento da bomba de fundo controlado em um valor pré-

estabelecido. Isto posto, pode-se ter uma visão mais ampla de como os algoritmos interagem 

entre si por meio do esquema apresentado na Figura 4.8.  
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Figura 4.8 Interação entre os algoritmos de controle da UBI. 
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4.5. Controlador da Unidade de Bombeio Inteligente – Controlador UBI 

O Controlador da Unidade de Bombeio Inteligente é uma ferramenta computacional 

cujo objetivo é controlar a UBI por meio da estratégia de controle apresentada na Figura 4.8. 

Esse programa foi desenvolvido na plataforma Microsoft Office Excel usando a linguagem de 

programação Visual Basic for Applications (VBA). O programa contém uma interface gráfica 

que auxilia o operador na tomada de decisões e também na configuração dos parâmetros do 

sistema. A Figura 4.9 ilustra a tela do Controlador UBI e seus respectivos módulos (indicados 

por números). 

Figura 4.9 Controlador UBI. 
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A seguir serão apresentados cada módulo do Controlador UBI, conforme numerações 

indicadas na Figura 4.9.  

No módulo 1, Figura 4.10, o usuário pode visualizar as condições atuais de operação da 

UBI, ou seja, a velocidade de bombeio, o curso da haste polida e a posição dos contrapesos. 

Nele também são exibidas algumas informações referentes à unidade de bombeio que está 

sendo utilizada. Além disso, o usuário deve definir quais os limites de velocidade que a unidade 

de bombeio pode operar, ou seja, a velocidade mínima e máxima de bombeio. 

Figura 4.10 Módulo 1 do Controlador UBI. 

 

No módulo 2, Figura 4.11, pode-se obter informações referentes ao controle da posição 

dos contrapesos e do curso da haste polida. Nesse módulo são exibidos a capacidade máxima 

de torque que a UB suporta, os torques máximos nos cursos ascendente e descendente, bem 

como alertas indicando se o desbalanceio da UB é acentuado e se o pico de torque máximo 

ultrapassa a capacidade de torque da UB.  

Além disso, o usuário deve informar a faixa aceitável de operação para o pico de torque 

máximo (Lmax e Lmin, conforme apresentado na seção 4.2) e também qual a taxa de 

incremento/decremento para a mudança do curso da haste polida. Ainda sobre o módulo 2, 

algumas especificações de desempenho do sistema de controle também são exibidas: máximo 

sobressinal (overshoot), tempo de pico, tempo de acomodação.  

Regime Atual

Velocidade de Bombeio 9,063 CPM

Curso da Haste Polida 86,00 pol

Posição dos Contrapesos 2793,43 mm

Unidade de Bombeio

Modelo

Massa dos contrapesos 1322,77 kg

Desequilíbrio estrutural 0,00 lbf

Torque da manivela 113980 lbf.pol

Saturações Mínimo Máximo

Velocidade 6 18 CPM

Curso 50 100 pol

Contrapesos 0 3000 mm
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Figura 4.11 Módulo 2 do Controlador UBI. 

 

O módulo 3, Figura 4.12, exibe informações relacionadas às propriedades dos fluidos 

(API, RGO e BSW), esquema mecânico do poço e variáveis dinâmicas do sistema. Dentre 

algumas das variáveis dinâmicas pode-se citar:  

• Submergência da bomba 

• Nível dinâmico 

• Pressão na sucção da bomba 

• Vazão bruta e do reservatório 

• Produção acumulada 

• Cargas máximas e mínimas na haste polida 

• Potência na haste polida 

• Curso efetivo do pistão 

• Preenchimento da bomba de fundo 

 

Controle da posição dos contrapesos

Capacidade de torque da UB 320.000 lbf.pol

Torque máximo compatível

Curso

Ascendente lbf.pol

Descendente lbf.pol

Diferença entre torques de 2,5 %

Controle do curso da haste polida

% Torque admissível 74,13 %

Alteração mínima do curso ± 1,00 pol

Zona morta Mínima Máxima

Faixa aceitável entre: 80 90 %

Torques 256.000 288.000 lbf.pol

Especificações do sistema

Overshoot (Mp) 32,46 %

Tempo do overshoot (tp) 2,12 h

% Estabilização setpoint 2,0 %

Intervalo Mínimo Máximo

Estabilização entre: 68,6 71,4 %

Tempo de acomodação (ts) 2,8 h

No intervalo de estabilização? Sim

Torque máximo

229.707

237.227



Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva, julho/2017  43 

Figura 4.12 Módulo 3 do Controlador UBI. 

 

No módulo 4, Figura 4.13, são exibidas as cartas dinamométricas de superfície e de 

fundo e a curva de torque. Com o decorrer da simulação as informações referentes às cartas 

dinamométricas e a curva de torque são armazenadas no programa e por isso há a possibilidade 

do usuário visualizar cada um desses gráficos por meio de botões específicos que permitem 

escolher o tempo de simulação que se deseja analisar. O módulo 4 também possui um alerta 

que indica se a unidade e bombeio está operando em condições normais ou não. 

 

Propriedade dos Fluidos

Grau API 30,00

BSW 50,00 %

RGO 100,00 m³/m³

Esquema Mecânico

Profundidade da bomba 1200 m

Variáveis Dinâmicas

Submergência 114,18 m

Nível dinâmico 1085,82 m

Pressão na sucção 12,71 kgf/cm²

Espaço morto 0,556 m

Vazão bruta 42,213 m³/d

Vazão do reservatório 42,724 m³/d

Produção acumulada 10,115 m³

Eficiência volumétrica bomba 69,436 %

Torque máximo no redutor 320000 lbf.pol

Capacidade estrutural da UB 30000 lbf

Carga máxima (PPRL) 14199 lbf

Carga mínima (MPRL) 3921,32 lbf

Potência haste polida (PRHP) 0,000 HP

Carga % 1528,85 lbf

Curso efetivo do pistão 71,490 pol

Curso útil na carga % 49,747 pol

Preenchimento da carta 69,5856 %

Fator de aceleração 10

Número do Ciclo 3135
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Figura 4.13 Módulo 4 do Controlador UBI. 

 

Por meio do módulo 5, Figura 4.14, o operador pode configurar os parâmetros do 

controlador PID, definir o setpoint do sistema (referente ao preenchimento da bomba de fundo) 

e, além disso, optar por deixar que o controle da UBI seja feito de forma automática (utilizando 

os algoritmos desenvolvidos para tal objetivo) ou que o controle seja feito manualmente (nesse 

caso o usuário deve informar a velocidade de bombeio, a posição dos contrapesos e o curso da 

haste polida).  

Figura 4.14 Módulo 5 do Controlador UBI. 

 

Definir Carta para Exibição

Exibir ATENÇÃO

N° da carta

Tempo 19168,444 segundos

CURVA DE TORQUE

Status da Operação

Preenchimento da bomba

69,5855681 %

CARTA DINAMOMÉTRICA

Última Carta1ª Carta

Capac.torque UB
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1ª Carta Carta N° 318 Última Carta

Carta de Superfície Carta de Fundo

Parâmetros do Controle PID Configurações do Programa

Setpoint do sistema 70 % % altura entre cargas (CDF) 40 % 

Ganhos do PID Kpe Kie Kde N° de trechos (balanceamento) 360

Definir valores 0,2 0,0002 0 % Aceitável entre torques 10 %

Limpar dados LIMPAR DADOS ARMAZENADOSControle Manual Controle Automático
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  Outros parâmetros que também devem ser configurados no módulo 5 são: a altura em 

relação a carga máxima e a carga mínima da carta de fundo na qual o curso útil é avaliado 

(conforme apresentado na subseção 4.3.1), o número de trechos utilizados para a construção da 

curva de torque, o máximo desbalanceio percentual aceitável entre os picos de torque máximo 

nos cursos ascendente e descendente (conforme apresentado na seção 4.1). Por fim, há também 

a presença de um botão que permite ao usuário limpar os dados provenientes da simulação. 

O módulo 6, Figura 4.15, contém uma animação que ilustra as condições de operação 

para um poço operando com a Unidade de Bombeio Inteligente.  

Figura 4.15 Módulo 6 do Controlador UBI. 

 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA UNIDADE DE BOMBEIO

86 pol

2793 mm

ND (m)                            

1085,82

Grau API                           

30

BSW (%)                           

50

RGO (m³/m³)                     

100

Psuc (kgf/cm²)                      

12,71

Qres (m³/d)                        

42,724

Qbruta (m³/d)               

42,213

Tempo de Operação       

0d 5h 19min

9,06 CPM

Np (m³std)                          

10,12

Preenchimento (%)                     

69,5856

6

7,2

8,4

9,6

10,8
12

13,2

14,4

15,6

16,8

18
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O módulo 7, Figura 4.16, contém gráficos que mostram o comportamento dinâmico de 

algumas variáveis do sistema ao longo do tempo.   

Figura 4.16 Módulo 7 do Controlador UBI. 

 

A seguir são listadas as variáveis contidas em cada gráfico do módulo 7, conforme 

indicado pela Figura 4.16. 

a) Velocidade de bombeio e Preenchimento da bomba versus tempo 

b) Posição dos contrapesos e Desbalanceio percentual versus tempo 

c) Curso da haste polida e relação Torque máximo/Capacidade de torque da UB versus 

tempo 

d) Nível dinâmico e Pressão de sucção da bomba versus tempo 

e) Produção acumulada, Vazão bruta, Vazão do reservatório versus tempo 

f) Especificações de desempenho do sistema versus tempo 

4.5.1. Interação entre o Controlador UBI e o Simulador BM 

É importante destacar que o Controlador UBI não simula o comportamento dinâmico de 

um poço de petróleo equipado com bombeio mecânico. O Controlador UBI utiliza um 
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Simulador de Bombeio Mecânico (Simulador BM) para receber diversas informações sobre a 

dinâmica do sistema e, a partir disso, reenviar para o Simulador BM a velocidade de bombeio, 

a posição dos contrapesos e o curso da haste polida de modo que a UB opere nas condições 

desejadas pelo usuário. A Figura 4.17 mostra como os programas interagem. 

Figura 4.17 Interação entre o Controlador UBI e o Simulador BM. 

 

O Simulador BM é apresentado por Nascimento (2005) e foi desenvolvido utilizando a 

ferramenta Borland C++ Builder 5. Pelo fato do Controlador UBI ter sido implementado no 

Microsoft Office Excel e o Simulador BM em outra plataforma, algumas alterações foram feitas 

no simulador de modo a garantir a comunicação entre os programas. 

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

qual se encontram os algoritmos de controle. Em seguida, o Simulador BM manipula os 

arquivos desse tipo através de métodos contidos na biblioteca OLE2. Esses métodos serviram 

para acessar as funcionalidades do Microsoft Office Excel através de código, sem haver 

necessidade de intervenção do usuário para a troca de informações entre os programas.   
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5. Resultados e Discussões 

Com o intuito de avaliar a estratégia de controle desenvolvida para a UBI foram 

realizados testes utilizando poços virtuais através do Simulador BM, conforme descrito na 

subseção 4.5.1. 

Dois poços virtuais foram simulados. No primeiro deles, poço virtual 01, foi utilizada 

uma UB convencional apenas para testar o algoritmo proposto, isto é, embora esse tipo de 

unidade de bombeio não seja capaz de movimentar os contrapesos e o curso de forma 

automática, o teste foi realizado com o intuito de avaliar o algoritmo de controle implementado. 

No segundo poço simulado, poço virtual 02, foi utilizada a Unidade de Bombeio Inteligente. 

Os testes utilizando poços virtuais foram divididos da seguinte forma: 

• Simulação do comportamento do poço sem a influência do controle (malha 

aberta). 

• Simulação do comportamento do poço com a influência do controle (malha 

fechada). 

É importante destacar que nas simulações em malha fechada, as estratégias de controle 

para o preenchimento da bomba de fundo, curso da haste polida e posição dos contrapesos são 

realizadas de forma simultânea, ou seja, durante a simulação, o Controlador UBI busca manter 

ao mesmo tempo a unidade de bombeio balanceada, os picos de torque na faixa de operação 

indicada pelo usuário e o preenchimento da bomba também em um valor previamente definido 

pelo usuário.  

Para as simulações dos poços virtuais 01 e 02, os valores dos ganhos proporcional, 

integral e derivativo definidos no controlador PID foram, respectivamente, 0.2, 0.0002, 

0.000001. Esses valores foram obtidos experimentalmente. Além disso, é importante destacar 

que a taxa de atualização do controle em malha fechada aconteceu a cada 10 ciclos de bombeio, 

isto é, a troca de informações entre o Controlador UBI e o Simulador BM só ocorria a cada 10 

ciclos de bombeio realizados. 

A seguir são apresentados os dados dos poços virtuais 01 e 02, bem como os resultados 

obtidos por meio das simulações com malha aberta e malha fechada em cada um deles.  
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5.1. Poço Virtual 01 

Os dados do poço virtual 01, configurados no Simulador BM, são mostrados a seguir: 

5.1.1. Dados do Reservatório e Condições Iniciais 

• Pressão estática do reservatório: 70 (kgf/cm²) 

• Nível dinâmico inicial: 1000 (m) 

• Grau API: 30 

• RGO: 100 (m³/m³) 

• BSW: 50 (%) 

• Viscosidade média do fluido: 100 (cP) 

• Temperatura na profundidade da bomba: 50 (°C) 

• Densidade relativa do gás: 0,8 

• Vazão de teste: 50 (m³/d) 

• Pressão de teste: 20 (kgf/cm²) 

• Modelo para IPR: Vogel 

5.1.2. Dados do Esquema Mecânico do Poço 

• Tipo de produção: ancorada 

• Diâmetro interno do tubo: 2,441 (pol) 

• Diâmetro da bomba (pistão): 2,25 (pol) 

• Modelo do revestimento: 5 ½” 15,5 lb/ft k55Butt   

• Eficiência de separação de gás no fundo: 90 (%) 

• Diâmetro da haste polida: 1 ⅛” (pol) 

• Profundidade da bomba: 1200 (m) 

5.1.3. Dados da Unidade de Bombeio 

• Fabricante: Microlab 

• Modelo: ML-320 320-256-100  

• Dados da geometria:  

A = 108,27 pol; C = 98,82 pol; P = 121,26 pol; K = 164,17 pol; I = 109,45 pol 

• Curso da haste polida inicial: 100 (pol) 

• Velocidade de bombeio inicial: 9 (CPM) 

• Posição dos contrapesos inicial: 19,5 (pol) 
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5.1.4. Simulação do Poço Virtual 01 

Com relação a simulação do poço virtual 01, os limites estabelecidos para as variáveis 

manipuladas e as respectivas faixas de operação definidas para as variáveis controladas são 

mostradas na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1 Limites estabelecidos para as variáveis manipuladas e faixas de operação das variáveis controladas do 

poço virtual 01. 

Simulação do Poço Virtual 01 

Variáveis Manipuladas Mínimo Máximo 

Posição dos contrapesos (pol) Sem restrição 

Curso da haste polida (pol) 58 100 

Velocidade de bombeio (CPM) 6 18 

Variáveis Controladas Mínimo Máximo 

Desbalanceio percentual entre os picos de torque (%) 0 10 

Relação entre o torque máximo/capacidade de torque UB (%) 80 90 

Preenchimento da bomba de fundo (%) 70 

 

A Figura 5.1 apresenta o comportamento da velocidade de bombeio versus 

preenchimento da bomba de fundo para o poço virtual 01. 

Figura 5.1 Velocidade de bombeio versus Preenchimento da bomba de fundo (Poço virtual 01). 

 

Nota-se pela Figura 5.1 que no sistema submetido à influência do controle o 

preenchimento da bomba de fundo atingiu o setpoint desejado de 70%, diferentemente do 
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sistema em malha aberta cujo valor do preenchimento da bomba ficou em torno de 76% quando 

o regime permanente foi alcançado. Além disso, é importante destacar que no sistema em malha 

fechada a velocidade de bombeio se estabilizou em aproximadamente 16CPM quando o poço 

atingiu o regime permanente. 

O comportamento da posição dos contrapesos versus desbalanceio percentual para o 

sistema em malha aberta e o sistema em malha fechada é apresentado pela Figura 5.2.  

Figura 5.2 Posição dos contrapesos versus Desbalanceio percentual (Poço virtual 01). 

 

A área hachurada na cor verde, Figura 5.2, indica a região na qual o desbalanceio 

percentual pode operar sem que a posição dos contrapesos seja alterada. 

Nota-se pela Figura 5.2 que a unidade de bombeio no sistema em malha aberta, cuja 

posição dos contrapesos se manteve em 19,5pol, ficou desbalanceada do início ao fim da 

simulação. Quando a sistema atingiu o regime permanente o valor do desbalanceio percentual 

entre os picos de torque foi de aproximadamente 40%. Por outro lado, no sistema em malha 

fechada o controle atuou de modo que sempre que o desbalanceio percentual atingia o valor 

máximo de 10% uma nova posição dos contrapesos era encontrada para balancear a UB. 

Quando o sistema atingiu o regime permanente os contrapesos ficaram posicionados em 69pol 

e o desbalanceio percentual em torno de 2% (dentro da faixa de operação aceitável). 

Por fim, o comportamento do curso da haste polida versus a relação entre o torque 

máximo de operação e a capacidade de torque suportada pela UB é apresentado na Figura 5.3.  
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Figura 5.3 Curso da haste polida versus Pico de torque máximo/Capacidade de torque da UB (Poço virtual 01). 

 

 Por meio da Figura 5.3 é possível perceber que no sistema sem a influência do controle 

(curso da haste polida constante na amplitude máxima de 100pol) a relação entre o pico de 

torque máximo de operação e o torque máximo suportado pela UB ficou em torno de 127%, ou 

seja, a unidade de bombeio ficou sobrecarregada durante a simulação. No que diz respeito ao 

sistema com a influência do controle, é possível perceber que o curso da haste polida variou de 

modo a tentar manter a relação pico de torque máximo/capacidade de torque da UB dentro da 

região hachurada na cor verde (entre 80 e 90% da capacidade de torque suportada pela UB). 

Ainda sobre o sistema em malha fechada, nota-se que quando o sistema atingiu o regime 

permanente o curso da haste polida ficou em 62pol e que a variável controlada ficou em torno 

de 85% (dentro da faixa de operação estabelecida pelo usuário). 

 Portanto, analisando as Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 é possível constatar que para o poço virtual 

01 a estratégia de controle desenvolvida conseguiu controlar as variáveis de processo de modo 

que o sistema operasse nas condições desejadas pelo usuário, conforme mostrado na Tabela 

5.1.  

Por outro lado, o sistema sem a influência do controle não operou nas condições 

previamente estabelecidas. No entanto é importante salientar que desde o início da operação a 

UB já se encontrava em uma condição inadequada, ou seja, ela estava desbalanceada e com o 

torque máximo excedido. Diante disso, optou-se por realizar a simulação de um novo poço 

virtual (poço virtual 02) cujas condições iniciais de operação fossem adequadas ao 
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funcionamento da UB. Além disso, diferentemente do poço virtual 01, a unidade de bombeio 

utilizada na simulação do poço virtual 02 foi a Unidade de Bombeio Inteligente. 

5.2. Poço Virtual 02 

Os dados de entrada do poço virtual 02 são mostrados a seguir: 

5.2.1. Dados do Reservatório e Condições Iniciais 

• Pressão estática do reservatório: 30 (kgf/cm²) 

• Nível dinâmico inicial: 350 (m) 

• Grau API: 30 

• RGO: 100 (m³/m³) 

• BSW: 50 (%) 

• Viscosidade média do fluido: 35 (cP) 

• Temperatura na profundidade da bomba: 50 (°C) 

• Densidade relativa do gás: 0,7 

• Vazão de teste: 45 (m³/d) 

• Pressão de teste: 16 (kgf/cm²) 

• Modelo para IPR: Linear 

5.2.2. Dados do Esquema Mecânico do Poço 

• Tipo de produção: ancorada 

• Diâmetro interno da coluna: 2,992 (pol) 

• Diâmetro da bomba (pistão): 2,25 (pol) 

• Modelo do revestimento: 7” 23,0 lb/ft k55Butt   

• Eficiência de separação de gás no fundo: 90 (%) 

• Diâmetro da haste polida: 1 ¼” (pol) 

• Profundidade da bomba: 570 (m) 

5.2.3. Dados da Unidade de Bombeio 

• Fabricante: Fresadora Sant’Ana 

• Modelo: UBI-160 160-173-86 

• Dados da geometria:  

A = 95 pol; C = 82,99 pol; P = 102,99 pol; K = 134,53 pol; I = 93,23 pol 
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• Curso da haste polida inicial: 86 (pol) 

• Velocidade de bombeio inicial: 9 (CPM) 

• Posição dos contrapesos inicial: 48 (pol) 

5.2.4. Simulação do Poço Virtual 02 

Com relação a simulação do poço virtual 02, os limites estabelecidos para as variáveis 

manipuladas e as respectivas faixas de operação definidas para as variáveis controladas são 

mostradas na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 Limites estabelecidos para as variáveis manipuladas e faixas de operação das variáveis controladas do 

poço virtual 02. 

Simulação do Poço Virtual 02 

Variáveis Manipuladas Mínimo Máximo 

Posição dos contrapesos (pol) 10 63 

Curso da haste polida (pol) 50 86 

Velocidade de bombeio (CPM) 6 18 

Variáveis Controladas Mínimo Máximo 

Desbalanceio percentual entre os picos de torque (%) 0 10 

Relação entre o torque máximo/capacidade de torque UB (%) 86 90 

Preenchimento da bomba de fundo (%) 70 

 

A Figura 5.4 apresenta o comportamento da velocidade de bombeio versus 

preenchimento da bomba de fundo para os sistemas em malha aberta e em malha fechada. 

Figura 5.4 Velocidade de bombeio versus Preenchimento da bomba de fundo (Poço virtual 02). 
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Nota-se pela Figura 5.4 que no sistema em malha fechada o preenchimento da bomba 

de fundo atingiu o setpoint desejado de 70% (velocidade de bombeio de 17,3CPM). Por outro 

lado, no sistema em malha aberta o preenchimento da bomba ficou em torno de 80% quando o 

regime permanente foi alcançado.  

O comportamento da posição dos contrapesos versus desbalanceio percentual para o 

sistema com influência do controle e sem influência do controle é apresentado na Figura 5.5.  

Figura 5.5 Posição dos contrapesos versus Desbalanceio percentual (Poço virtual 02). 

 

Analisando a Figura 5.5 nota-se que a UBI em ambos os casos, malha aberta e malha 

fechada, iniciou a operação balanceada. No entanto, com o decorrer da operação, a UBI no 

sistema sem a influência do controle passou a trabalhar fora da faixa recomendada de operação.  

Por outro lado, no sistema com a influência do controle o balanceamento foi realizado 

toda vez que o desbalanceio percentual ultrapassou o limite de 10%, que havia sido estabelecido 

previamente. Observa-se também que quando o sistema alcançou a condição de regime 

permanente a UBI estava balanceada, ou seja, o algoritmo que realiza o ajuste da posição dos 

contrapesos conseguiu atender o objetivo para o qual ele foi projetado. 

O comportamento do curso da haste polida versus a relação entre o torque máximo de 

operação e a capacidade de torque da UBI é apresentado pela  Figura 5.6. 
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Figura 5.6 Curso da haste polida versus Pico de torque máximo/Capacidade de torque da UB (Poço virtual 02). 

 

 Analisando a Figura 5.6 observa-se que o sistema em malha fechada conseguiu 

manipular o curso da haste polida de modo que a relação entre o pico de torque máximo e a 

capacidade de torque da UBI ficasse dentro do intervalo definido para a operação (86 a 90%). 

Quando o regime permanente foi alcançado essa relação ficou em torno de 88% com o curso 

da haste polida em 62pol.  

É importante ressaltar também que no sistema em malha aberta (cujo curso permaneceu 

na amplitude máxima de 100pol) a relação pico de torque máximo sobre capacidade de torque 

da UB não ultrapassou 100%, isto é, o pico de torque máximo durante a operação não 

ultrapassou a capacidade suportada pela UBI.  

Ainda sobre a Figura 5.6 nota-se que quando o sistema alcançou o regime permanente, 

em cerca de 9h de simulação, o torque máximo de operação no sistema em malha fechada foi 

superior ao obtido no sistema em malha aberta, apesar do curso da haste polida no sistema em 

malha fechada ser inferior. Isso ocorreu em virtude da velocidade de bombeio no sistema em 

fechada ser bem superior (17,3CPM) à velocidade do sistema em malha aberta (9CPM), 

conforme foi apresentado na Figura 5.4. Vale destacar que a velocidade de 17,3CPM obtida no 

sistema em malha fechada é compatível com o limite superior imposto pela norma API SPEC 

11E que determina que para redutores de até 320.000 lbf.pol a frequência máxima de bombeio 

deve ser de 20CPM. 
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Por fim, com o intuito de se avaliar em qual dos sistemas houve maior produção, optou-

se por comparar a vazão bruta e a produção acumulada de cada um deles, conforme é 

apresentado pelas Figuras 5.7 e 5.8. 

Figura 5.7 Comparação da vazão bruta no sistema com malha aberta e o sistema com malha fechada do poço 

virtual 02. 

 

Figura 5.8 Comparação da produção acumulada no sistema com malha aberta e o sistema com malha fechada do 

poço virtual 02. 

 

Por meio das Figuras 5.7 e 5.8 é possível constatar que o sistema sujeito à influência do 

controle conseguiu alcançar a condição de regime permanente com a vazão bruta superior ao 

sistema sem a influência do controle (cerca de 13m³/d de diferença). Foi observado também que 

nas primeiras 10h de operação o sistema em malha fechada conseguiu produzir 
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aproximadamente 27m³ de petróleo enquanto o sistema em malha aberta somente 21m³, ou seja, 

uma diferença de 6m³ entre os dois casos. 

Portanto, analisando os resultados apresentados pelas Figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 é 

possível perceber que a estratégia de controle desenvolvida para a UBI conseguiu satisfazer as 

condições para a qual ela foi projetada, isto é, manipular simultaneamente a posição dos 

contrapesos, o curso da haste polida, e a velocidade de bombeio de modo que a UBI operasse 

de forma segura e de forma que a produção fosse maximizada. 
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CAPÍTULO VI 
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6. Conclusões e Recomendações 

Neste trabalho foi apresentada a ferramenta computacional desenvolvida para controlar 

a Unidade de Bombeio Inteligente, denominada Controlador UBI. Os algoritmos de controle 

implementados, a interface e funcionalidades do programa e a base teórica relacionada ao 

controle de cada variável de processo do sistema também foram apresentados. 

A fim de se obter a validação do controle proposto para a UBI, foram realizados testes 

em laboratório utilizando poços virtuais através do Simulador BM. Os testes demonstraram que 

a estratégia de controle desenvolvida conseguiu apresentar desempenho satisfatório, isto é, as 

variáveis de processo do sistema permaneceram dentro dos intervalos pré-estabelecidos pelo 

operador.  

O sistema proposto demonstrou que por meio da manipulação automática da velocidade 

de bombeio, ajuste da posição dos contrapesos e do curso da haste polida, é possível controlar 

a Unidade de Bombeio Inteligente de modo a maximizar a produção e garantir que o 

equipamento trabalhe em condições adequadas, conforme solicitado pelo operador.  

Diante dos resultados obtidos, nota-se como o desenvolvimento deste trabalho pode ser 

importante para comprovar a eficácia e as vantagens de se ter um sistema automático 

controlando o balanceamento e o ajuste do curso da Unidade de Bombeio Inteligente. Destaca-

se também que, atualmente, apenas a UBI possui uma estrutura capaz de realizar esses ajustes 

sem a necessidade de intervenção manual, portanto, este trabalho também pode ser importante 

para expandir o uso da Unidade de Bombeio Inteligente.  

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se: 

• Aprimorar a estratégia desenvolvida neste trabalho por meio da implementação 

de técnicas de controle multivariável, considerando o acoplamento entre as 

variáveis de processo utilizadas; 

• Controlar a submergência de fluido no anular ao invés do preenchimento da 

bomba de fundo; 

• Validar a estratégia implementada não apenas por meio de simuladores, mas 

através de testes em campo.  
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