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Resumo 

 
 

No presente trabalho, foi desenvolvida a proposta de um supervisor inteligente que 
proporcione uma solução automatizada para uma planta de produção de petróleo e tenha 
capacidade de auxiliar os operadores do sistema supervisório. Esses operadores possuem 
diversas atividades simultâneas no controle de uma plataforma, mais especificamente no que 
se refere a contribuir para maior eficiência em controle, supervisão e segurança das operações, 
automatizando a atividade repetitiva de regular a oferta de água para os poços de injeção nos 
reservatórios. O processo de injeção de água como método de recuperação em reservatórios 
de petróleo foi o foco no que diz respeito à engenharia de petróleo e ao controle inteligente 
baseado na lógica fuzzy. De acordo com os temas chaves abordados, foi possível expor como 
se dá o processo de injeção de água em uma plataforma de produção de petróleo e como é 
realizado o seu controle regulatório atual, levantando algumas situações problemáticas. Diante 
disso, este trabalho tem como objetivo a proposta de um supervisor fuzzy, que terá como saída 
um ganho dinâmico para o set point do controle PID de uma válvula reguladora da vazão de 
água a ser ofertada para o header de distribuição, linha que distribui água para todos os poços 
injetores. A implementação foi realizada através do software já homologado pela Petrobras, 
chamado MPA (Módulos de Procedimentos Automatizados), e foram simulados diversos 
cenários para que seja observada a eficiência do supervisor.  

 
Palavras-chave: Petróleo, Injeção de água, Fuzzy, Controle PID.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Abstract 
 

 
In the present work, the proposal of an intelligent supervisor was developed that 

provides an automated solution for an oil production plant and has the capacity to assist the 
supervisory system operators, who have several simultaneous activities in the control of a 
platform. It was verified that it is possible to contribute to greater efficiency in the control, 
supervision and safety of operations, automating the repetitive activity of regulating the 
supply of water to the injection wells in the reservoirs. The process of water injection as a 
method of recovery in oil reservoirs was the focus with respect to petroleum engineering and 
the intelligent control based on fuzzy logic with regard to automation. According to the key 
themes discussed, it was possible to explain how the water injection process takes place in a 
offshore oil production platform and how its current regulatory control is performed, raising 
some problematic situations. The objective of this work is the proposal of a fuzzy supervisor 
who will have as output a dynamic gain for the set point of the PID control of a valve, which 
regulates the flow of water to be offered to the distribution header, water for all injector wells. 
The implementation was performed through the software already homologated by Petrobras, 
called MPA (Automated Procedures Modules), and several scenarios were simulated to 
observe the supervisor's efficiency. 

 
Keywords: Petroleum, Water Injection, Fuzzy, PID Control. 
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1. Introdução 
A urbanização e a industrialização da crescente população mundial vêm aumentando 

cada vez mais as demandas por petróleo e gás. Campos de petróleo gigantes estão diminuindo 
sua produção em todo o mundo e essa situação está criando necessidade de buscar  novas 
reservas fósseis convencionais e não convencionais. Os campos maduros em terra e águas 
rasas já estão com sua produção, praticamente, desprezível e a nova busca de combustível 
fóssil está se movendo em direção aos campos marítimos em águas profundas e 
ultraprofundas. Obviamente, novas reservas estão localizadas em condições ambientais 
extremas, hostis e difíceis de alcançar. A exploração, o desenvolvimento e a produção de 
petróleo a partir de tais campos offshore apresentam muitos desafios sérios à saúde, segurança 
e ao meio ambiente, portanto, exigem inovações tecnológicas sofisticadas para suportar a 
crescente demanda de energia (Shukla & Karki, 2016). 

Grande parte da produção de óleo no Brasil vem da exploração de poços localizados 
offshore. A exploração desses poços exige a participação de plataformas, que são unidades de 
exploração e pré-processamento de óleo e gás. Com o avanço da tecnologia, a automação se 
tornou indispensável para garantir a segurança em uma plataforma, assim como para facilitar 
e otimizar a produção de petróleo. Desse modo, não só na área de óleo e gás, mas, de uma 
forma geral, indústrias que almejam atingir destaque em suas respectivas áreas de atuação 
buscam constantemente a aplicação de técnicas mais eficientes para o monitoramento e 
controle de seus processos (Linhares, 2010). A complexidade dinâmica do controle de 
processos nas plataformas em campos offshore advém da instabilidade do escoamento e 
processamento do óleo que está sendo produzido e do comportamento dos diversos 
equipamentos de pequeno, médio e grande portes, que existem em planta com essa finalidade. 
Ou seja, em geral, o controle é fundamental diante da instabilidade que pode ocorrer no 
processo por diversos motivos. O controle adequado do processo implica em segurança, 
confiabilidade e alto desempenho da planta de produção de óleo e gás e, além de ser 
fundamental ao extrair o óleo dos poços produtores, também é imprescindível durante a 
aplicação de métodos de recuperação, como, por exemplo, a injeção de água em determinados 
poços. 

Uma das principais etapas da produção de petróleo é o transporte do fluido da 
subsuperfície (reservatório) até a superfície. Essa etapa é definida como elevação de petróleo. 
Infere-se que um poço está produzindo por elevação natural, quando no início da sua vida 
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produtiva a pressão no reservatório é maior que a perda de carga gerada para elevar os 
hidrocarbonetos até a superfície (Galvão, 2016).  

De acordo com Thomas et al. (2001), os reservatórios cujos mecanismos são pouco 
eficientes e, por consequência, retêm grandes quantidades de hidrocarbonetos após a exaustão 
da sua energia natural, são fortes candidatos ao emprego de uma série de processos que visam 
à obtenção de uma recuperação adicional. Esses processos são chamados de métodos de 
recuperação, que, de uma maneira geral, tentam interferir nas características do reservatório 
que favorecem a retenção exagerada de óleo.  

Um projeto de injeção de água nos reservatórios, frequentemente, é composto pelas 
seguintes etapas: captação da água, sistema de tratamento da água e sistema de injeção da 
água. O sistema de tratamento para injeção de água do mar, conforme (Donham, 1991), 
envolve o manuseio de grandes quantidades de água salgada em sistemas predominantemente 
de aço carbono. Portanto, problemas como o efeito da água do mar na formação, corrosão e 
deterioração de materiais de construção, descamação, corrosão devido ao oxigênio e bactérias, 
devem ser resolvidos. O presente trabalho terá sua atenção voltada para o final desse 
processo: o sistema de injeção propriamente dito. Esse sistema é composto por bombas, linhas 
e poços injetores, onde a água captada do mar, já tratada, está em conformidade para ser 
injetada nos poços. No entanto, ainda são necessários ajustes constantes em um importante 
parâmetro: o volume injetado.  

A eficiência volumétrica é o parâmetro que avalia a produção de hidrocarbonetos obtida 
através de um projeto de injeção de fluidos, tendo como referências o volume do reservatório 
invadido e o volume do total de fluido injetado. Ao introduzir água em um reservatório, a 
finalidade única é deslocar o óleo para fora dos poros das rochas, ou seja, o fluido deslocante, 
que é a água, deve deslocar o óleo, que é chamado de fluido deslocado, para fora dos poros e 
ao mesmo tempo ir ocupando o espaço deixado à medida que este vai sendo expulso. A 
eficiência volumétrica é levada em conta para calcular e monitorar o desempenho de todo o 
processo. Além disso, é importante atentar para a eficiência de deslocamento, pois o fluido 
pode penetrar em uma extensão muito grande do reservatório, mas sua capacidade de tirar o 
óleo do interior dos poros é pequena. Em todos os casos, ao mensurar a eficiência do projeto 
de injeção de água, o volume injetado sempre será um parâmetro importante a ser levado em 
consideração. Portanto, especialistas sempre estão calculando as metas de injeção para cada 
poço, que podem ser ajustáveis no decorrer do tempo. 

De acordo com Palsson et al. (2003), os principais objetivos da operação de poços de 
injeção de água são: alcançar e manter a taxa de injeção necessária com o custo mínimo, 
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controlar o perfil de injeção de água para garantir a varredura e, finalmente, reduzir a 
incerteza na injetividade esperada do poço. Isso permite um planejamento de produção mais 
preciso, garantindo  os objetivos econômicos do projeto. O estudo da injetividade esperada do 
poço é, portanto, o fator técnico fundamental para qualquer sistema de injeção de água, tanto 
nas fases de planejamento como operacional.  Cada poço possui um comportamento particular 
e é essencial o monitoramento constante de suas características dinâmicas e controle 
otimizado da água que está sendo injetada para que, assim, tenha-se o melhor aproveitamento 
possível no emprego desse método de recuperação. 

Camponogara et al. (2010) abordam estudos relacionados aos poços inteligentes, cujo 
avanço da tecnologia vem permitindo otimizar a produção de petróleo não só através de 
equipamentos de fundo de poço para controle de fluxo e monitoramento das variáveis, mas 
também na superfície. Sistemas de automação e controle podem ser usados para reduzir 
intervenções e melhorar a eficiência da recuperação de petróleo. No entanto, o 
desenvolvimento desses sistemas e seus algoritmos podem ter considerável complexidade. 

Entre os muitos desafios enfrentados pelas equipes de operação das plataformas 
offshores de produção, estão o aumento da eficiência operacional, tanto com a diminuição das 
perdas e dos custos de manutenção, como pelo aumento da disponibilidade dos equipamentos 
críticos, como as bombas de injeção de água. Os sistemas de automação e controle avançados 
são tecnologias que podem contribuir muito para aumentar a eficiência e a confiabilidade 
operacional, através do uso otimizado desses equipamentos (Campos et al., 2013). 

Nas plataformas de petróleo, os diversos sistemas que a compõem são controlados e 
manipulados por operadores humanos, através de um Sistema Supervisório de Aquisição de 
Dados ou "Supervisory Control and Data Acquisition" (SCADA). Eles analisam os dados 
disponíveis e tomam as ações que julgam necessárias. No caso do sistema de injeção de água, 
a automação está presente, através de CLPs e servidores, sendo fundamental para executar os 
intertravamentos, enviar comandos, ler as diversas variáveis e executar algoritmos de PID que 
podem, por exemplo, fazer o controle da água do mar tratada que é ofertada aos poços. 
Partindo desse ponto, essa oferta de água, no entanto, passa por um controle especialista 
baseado no conhecimento subjetivo dos operadores. A dinâmica do processo, envolvendo as 
metas de cada poço e o funcionamento dos equipamentos, faz com que os operadores 
precisem estar atentos e, com tantos sistemas simultâneos para operar, podem ocorrer erros e, 
consequente, falta de precisão no emprego do método de recuperação. O principal parâmetro, 
que precisa ser alterado constantemente, de acordo com o sistema de injeção de água de 
diversas plataformas de produção de petróleo e gás, é o set point do controlador PID que 



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO                                                                                                               4 
 

regula a vazão de água que é ofertada aos poços de injeção. Uma solução para esse problema 
é o projeto de um supervisor inteligente que gere set points dinamicamente, podendo ser 
usado como uma ferramenta de auxílio à decisão do operador ou, em um cenário mais 
otimista, atuando diretamente no controle. Este trabalho tem como objetivo o projeto desse 
controle avançado baseado em lógica fuzzy ou “Fuzzy Logic Controller” (FLC), que envolve 
técnicas para tratar incertezas geradas pela subjetividade humana, conforme o caso específico 
do sistema de injeção que vem sendo estudado. 

Os benefícios associados ao controle avançado do sistema de injeção de água em 
plataformas de produção estão relacionados à redução das paradas não programadas (trips), 
que podem ocorrer durante a operação, contribuindo para uma maior eficiência operacional e 
aumentando, no longo prazo, o fator de recuperação. Além disso, o sistema permite 
automatizar atividades repetitivas e reduzir o estresse dos operadores, permitindo estes 
possam se concentrar em atividades de supervisão e diagnóstico e favorecendo a segurança 
das operações  (Campos, Ribeiro, & Lima, 2018). 

A lógica fuzzy, ao contrário da lógica tradicional, é baseada na teoria de conjuntos fuzzy. 
Essa teoria e os conceitos de lógica fuzzy podem ser utilizados para traduzir em termos 
matemáticos a informação imprecisa expressa por um conjunto de regras linguísticas. O 
controle de processos sofisticados tem obtido ótimos resultados quando baseado nos conceitos 
envolvendo este tipo de raciocínio para desenvolver sistemas de controle.  Esses sistemas são 
chamados de controladores fuzzy e originaram-se a partir de pesquisas e projetos de E. H. 
Mamdani (Mamdani, 1976), por sua vez, baseadas nas teorias propostas por L. Zadeh (Zadeh, 
1965). Se houver iniciativa de um humano em articular sua estratégia de ação como um 
conjunto de regras da forma “se... então”, um algoritmo passível de ser implementado em 
computador pode ser construído. O resultado vem a ser um modelo matemático para lidar com 
regras linguísticas, que são a base do sistema de inferência a ser desenvolvido. Esses 
controladores ganharam visibilidade e passaram a ser uma técnica estudada por instituições de 
pesquisa e desenvolvimento no mundo todo, sendo uma das mais importantes aplicações da 
teoria dos conjuntos nebulosos. Nesse tipo de controlador, são utilizadas regras lógicas com 
intuito de descrever a experiência e a intuição humana para o controlador fuzzy. 

Identificando algumas dificuldades para a utilização do processo de decisão adotado no 
controlador de Mamdani (1976), Takagi e Sugeno (1983) propuseram um método de tomada 
de decisão simplificado, baseado na lógica fuzzy, no qual somente o antecedente das regras é 
formado por variáveis fuzzy. No trabalho pioneiro de Mamdani, tanto o antecedente como o 
consequente das regras são variáveis linguísticas expressas por meio de conjuntos fuzzy. No 
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modelo de Takagi e Sugeno (1983), o consequente de cada regra é expresso por uma função 
linear dos valores observados das variáveis que descrevem o estado do sistema (variáveis de 
entrada). Este tipo de controlador é referido na literatura como controlador de Sugeno. 

Os controladores de Mamdani e Sugeno sofreram aprimoramentos ao longo do tempo e 
têm sido utilizados para diferentes aplicações. Atualmente, estão disponíveis em pacotes 
computacionais, com diferentes recursos para implementações dos seus componentes, o que 
facilita o desenvolvimento de controladores fuzzy para a solução de diferentes problemas de 
controle, a partir da seleção de um desses tipos básicos. A escolha do tipo de controlador a 
adotar e a forma de efetivação exige um conhecimento geral dos aspectos teóricos e práticos 
envolvidos. 

A lógica fuzzy expressa as leis operacionais de um sistema de controle por termos 
linguísticos, ao invés de equações matemáticas, como ocorre na metodologia clássica, sendo 
essa a sua principal vantagem. Além disso, os controladores convencionais presentes nos 
processos industriais são lineares e procuram tratar as não linearidades com aproximações, 
diferentemente de modelos fuzzy que podem ser não lineares. 

A lógica fuzzy tem sido bem aproveitada em diversas áreas, mas o controle de processos 
industriais pode ser destacado, apesar dos controladores PIDs serem amplamente utilizados 
em aplicações lineares, um controle avançado através da lógica fuzzy pode resultar em uma 
maior eficiência operacional, principalmente porque o processo pode vir a ser bastante 
dinâmico e não linear.  

O controle avançado tem sido bastante difundido, tendo sua eficiência comprovada para 
se utilizar em plantas industriais complexas. Além de métodos baseados na lógica fuzzy, 
outras técnicas e algoritmos também foram explorados para aplicar na indústria de petróleo e 
gás.  Gheybe et al. (2013) desenvolveram em seu trabalho um controlador baseado no 
algoritmo de evolução diferencial (DE) para que, através de uma injeção de gás lift 
controlada, buscando sempre uma taxa de injeção ótima, fosse possível melhorar a condição 
do reservatório e aumentar a produção de petróleo acumulado. Por meio dos testes e 
simulações, foi possível concluir que a injeção de um menor volume de gás com o uso do 
controlador proposto, a produção acumulada em um período de dez dias aumentou cerca de 
10%.  

 Na indústria de petróleo e gás, mais especificamente no processamento do gás, a coluna 
de destilação é a ferramenta responsável por realizar um dos métodos mais importantes da 
indústria, o fracionamento do produto de entrada em vários produtos na saída da coluna. Esse 
processo é considerado complexo e não linear e, devido a essas características, se tornou um 
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interessante alvo para estudos em controle avançado. De acordo com Díaz et al. (2016), as 
variáveis dinâmicas, a alta incerteza, a termodinâmica não ideal e o atraso na medição das 
composições tornam o processo um problema desafiador. Díaz et al. (2016) abordaram em 
seus trabalhos alguns métodos de controle avançado para melhorar o comportamento da 
coluna de destilação quando há mudanças de set points e perturbações. Foram simulados 
controladores baseados em algumas estratégias, tais como fuzzy e rede neural, comparados a 
um controlador regulatório PI. Os resultados obtidos quando comparados ao controle 
tradicional PI, apresentaram melhor desempenho para mudanças de set points, com e sem 
perturbações.  

 Ainda em relação às colunas de destilação, Júnior (2017), em sua dissertação, 
desenvolveu um estudo científico utilizando a geração de set points dinâmicos para 
controladores da camada regulatória, através de um controlador fuzzy para adequar o produto 
de saída da coluna de destilação às especificações necessárias. O produto central do estudo era 
o GLP, produzido a partir da coluna de destilação fracionada debutanizadora, e que é um dos 
mais importantes do ponto de vista econômico. Esta técnica tem tido excelentes resultados na 
indústria de processamento de gás natural onde são utilizadas, tipicamente, técnicas de 
controle preditivo.  

Plataformas de petróleo offshore também foram alvos de estudo em controle avançado 
por Oliveira (2009). Em seu trabalho, foi desenvolvido um controlador fuzzy PI para controlar 
o nível dos separadores de produção que estão sujeitos a severas variações de entrada 
(golfadas), devido às características do escoamento entre os poços e a plataforma. 
Tradicionalmente, utilizam-se controladores PID para atuarem em uma válvula instalada na 
saída de óleo do vaso. Para sistemas com grandes oscilações na carga, este controlador é 
sintonizado para manter o nível constante e, em contrapartida, as oscilações de vazão na 
entrada do vaso se propagam para a saída, causando instabilidade nos equipamentos 
instalados à jusante do separador. Para minimizar esses riscos, foi elaborado um controlador 
fuzzy PI cuja ideia central é permitir a oscilação da variável controlada (nível) dentro de certos 
limites, com o objetivo de estabilizar a planta e aumentar a confiabilidade operacional. Como 
resultado, o algoritmo proposto atendeu às especificações de desempenho, a planta passou a 
trabalhar mais estabilizada e diversos ganhos operacionais foram obtidos. 

Utilizando-se a lógica fuzzy e sua base de regras, também foi possível, conforme Pérez-
Rodríguez, Grandas & Pérez, (2015), projetar um controlador fuzzy para atuar no tratamento 
da água produzida em plataformas de petróleo. Essa água é frequentemente chamada de “água 
conata” ou “água de formação” e se torna água produzida quando o reservatório é explorado e 
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os fluidos são trazidos para a superfície. A separação da água do fluido de produção, o 
tratamento e o descarte são críticos para a continuidade da produção de petróleo. A aplicação 
da lógica Fuzzy, como abordagem de controle automático para as instalações que separam a 
água tratada, representou um aumento de 10% na quantidade de água tratada usando a mesma 
infraestrutura instalada. 

Os trabalhos citados anteriormente têm a capacidade de apresentar quão importante é o 
processo de injeção de água como método de recuperação para produção de petróleo, como a 
automação e o controle avançado tem sido fundamental para elevar o desempenho em 
diversas plantas industriais e, principalmente, como a estratégia de controladores baseados na 
lógica fuzzy podem ser úteis para alcance de melhores performances na indústria de petróleo e 
gás. Essa aplicação é o maior interesse para o escopo deste trabalho, uma vez que a proposta é 
projetar um supervisor inteligente, baseado na experiência que os operadores humanos têm 
em plantas de injeção de água em reservatórios de petróleo.  

Neste estudo, pretende-se utilizar um supervisor fuzzy para geração dinâmica de set 
points para um controlador PID, que é usado para controlar a vazão de água disponível a ser 
injetada nos poços. Através de uma análise realizada em diversos controladores de uma 
plataforma de produção, foi possível concluir que este realmente é o controle mais crítico, 
quando nos referimos à frequência de ações do operador humano para ajustar o seu set point.  

A precisão ao injetar-se água no reservatório é uma característica importante e que 
demanda acompanhamento constante dos engenheiros de reservatórios, dessa forma, gerando 
alterações no volume diário desejado. O volume calculado para cada poço é conhecido como 
meta de injeção e é um dos parâmetros que se planeja levar em conta no supervisor a ser 
projetado. Ainda em relação à exatidão do volume injetado, possíveis entradas para o 
supervisor fuzzy poderiam ser causas e, quando acontecem, se o operador não intervir, os 
poços ficarão com a taxa de injeção maior ou menor do que se tem como objetivo. Todos 
esses itens brevemente mencionados serão melhores detalhados no Capítulo 3, no qual será 
apresentada a metodologia que motivou o projeto. 

  Um fato bastante relevante é em relação às bombas de injeção de água, cujo supervisor 
inteligente que este trabalho pretende apresentar será capaz de apoiar os operadores e evitar 
danos aos equipamentos. Portanto, um monitoramento das variáveis críticas e consequente 
intervenção do supervisor poderia minimizar a quantidade de paradas não programadas (trips) 
e, assim, aumentar a vida útil dessas bombas, reduzir custos e aumentar a disponibilidade do 
sistema. 
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O supervisor projetado neste trabalho pode trazer ganhos e confiabilidade para uma 
planta de produção de petróleo. Acredita-se que a ideia pode ser replicada para outros 
sistemas, pois, além de contribuir para eficiência operacional, um sistema do tipo a ser 
apresentado permite automatizar atividades repetitivas e reduzir o estresse dos operadores. 
Isso lhes permite concentrar em atividades de supervisão, diagnóstico e análise de falhas, 
contribuindo para aumentar a segurança das operações. 

O Capítulo 2 deste texto apresenta uma breve fundamentação teórica sobre o processo 
de injeção de água e sobre a lógica fuzzy e sua aplicação em automação e controle. No 
Capítulo 3 consta toda a análise do controle regulatório do processo de injeção de água que 
motivou a ideia deste trabalho e descreve a metodologia proposta para que seja possível 
atingir o objetivo final, que é um supervisor fuzzy para auxiliar o sistema de supervisão de um 
processo de injeção de água. O Capítulo 3 também descreve os métodos aplicados no 
desenvolvimento, assim como as variáveis utilizadas e o algoritmo fuzzy. O Capítulo 4 
apresenta os resultados obtidos a partir de algumas simulações que foram realizadas supondo 
cenários práticos do processo. Por fim, o Capítulo 5, que aborda as considerações finais sobre 
o projeto. 
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2. Aspectos Teóricos 
Nesta seção, será apresentada a fundamentação teórica, que é a base de todo o estudo 

realizado, servindo como referência para conceitos e que serve como subsídio para o 
desenvolvimento do trabalho.  

Será abordada a teoria do método de recuperação de petróleo baseado em injeção de 
água, contemplando o processo que está envolvido nessa tecnologia. Na sequência, serão 
apresentados os conceitos em relação à logica fuzzy, que é a teoria base para o projeto do 
supervisor proposto.  

 
2.1. Injeção de Água 

A injeção de água em reservatórios de óleo tem como principal objetivo aumentar a taxa 
de produção a partir da elevação da pressão do fluido no poço. Isso só é possível porque a 
água desloca o óleo a partir dos espaços porosos, mas a eficiência de tal deslocamento 
depende de vários fatores, como por exemplo, a viscosidade do óleo e as características da 
rocha.  

 
2.1.1. História 

No cenário mundial, inicialmente, percebia-se que juntamente ao óleo produzido a partir 
de um poço existia uma considerável quantidade de água salina, que era descartada nas 
proximidades. A partir da década de 1920, teve inicio a prática de reinjetar essa água nas 
formações das quais o óleo e a água haviam chegado. A partir das demais décadas, esse 
procedimento de reinjeção tornou-se prática comum em campos petrolíferos.  

A tecnologia de injeção de água foi uma prática bastante desenvolvida entre os anos 
1940 e 1970, pois diversos campos nos EUA estavam com sua produção primária diminuindo 
enquanto diversos poços em outras partes do mundo estavam no seu início. Além disso, nos 
EUA, os poços perfurados estavam estreitamente espaçados e também contribuiu para a 
eficácia da técnica.   

Muito cedo se percebeu que o OOIP (original oil in place) que estava sendo recuperado 
durante o período de produção primária representava uma pequena porcentagem, por causa do 
esgotamento da energia natural dos reservatórios. Portanto, métodos adicionais foram 
necessários e a injeção de água foi fundamental pra produzir grandes quantidades. A água 
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possui características atrativas já que é de baixo custo e é prontamente disponível em rios ou, 
principalmente, para atividades offshore, em oceanos.  

Com o crescente uso da água injetada, foi possível perceber que as características da 
água, pela sua viscosidade, densidade e capacidade de afetar a forma como a água irá se 
deslocar na rocha reservatório, eram as razões científicas para o sucesso do método. Na 
década de 1970, diversos campos onshore nos EUA, URSS e China já estavam produzindo, 
utilizando o método em diversas metodologias e alguns campos no mundo offshore já 
estavam vendo a tecnologia como apropriada por seus proprietários e operadores. Desde 
então, muitos projetos de injeção de água de grande escala têm sido aplicados em 
reservatórios de petróleo nos diferentes locais possíveis (Craig Jr., 1971). 

 
2.1.2. Considerações sobre o método 

 O trabalho de Walsh (2017), afirmou que no momento da descoberta de um novo 
reservatório, as principais fontes de energia são: energia da compressão da água e da rocha, a 
energia da compressão do óleo, compressão do gás, compressão da água contígua e em 
comunicação com o reservatório e a energia gravitacional, que causa a segregação de óleo e 
gás no reservatório.  

 Esses mecanismos da energia são liberados basicamente pela perfuração e operação 
dos poços, causando declínio na pressão do reservatório, expansão dos fluidos e indução de 
escoamento, que resultam na produção de fluidos do meio poroso. O volume líquido da 
expansão da rocha e fluidos do reservatório implica na expulsão de um mesmo volume de 
fluidos. Da mesma maneira, a expansão da água de aquíferos resulta na invasão do meio 
poroso, que também favorece a produção de fluidos do reservatório. Por fim, a segregação 
gravitacional não resulta diretamente na expulsão de fluidos, mas faz com que o óleo se 
acomode no fundo do reservatório e o gás migre para o topo (Walsh, 2007). 

Os métodos aplicados com o objetivo de suplementar a energia do reservatório, logo 
após a fase de recuperação primária, eram denominados métodos de recuperação secundária, 
enquanto que após a fase de recuperação secundária, eram utilizados os chamados métodos de 
recuperação terciária. Eles eram então classificados de acordo com a sua cronologia de 
aplicação em um determinado campo. Posteriormente, qualquer método de recuperação que 
fosse aplicado com o objetivo de aumentar a eficiência de recuperação e/ou acelerar a 
produção primária, passou a ser denominado de secundária  (Rosa, Carvalho, & Xavier, 
2006). 
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Devido ao fato de a recuperação primária resultar em depleção da pressão, um processo 
de recuperação secundária é necessário para repressurizar ou até mesmo aumentar a pressão 
do reservatório. Como resultado, uma quantidade adicional de óleo é obtida por meio de 
suplementação da energia primária com energia secundária. A água injetada no reservatório 
apresenta essa função de manter ou aumentar a sua pressão.  

De acordo com Craig (1971) e Willhite (1986), a forma como a água desloca o óleo em 
uma rocha reservatório poroso e permeável é chamada de eficiência de deslocamento. Os 
cálculos para determinar a eficiência devem considerar os efeitos da geologia, gravidade e da 
geometria da rocha. A fórmula geral para eficiência em recuperação de óleo ( ) por injeção 
de água é simplesmente composta pelo produto de três termos: 

=  
Em que  significa a eficiência da unidade de deslocamento,  significa a eficiência 

vertical de deslocamento, e  a eficiência de deslocamento areal.  
O comportamento ideal da água no meio poroso é o chamado deslocamento tipo pistão, 

como mostram as Figuras 2.1 e 2.2, onde a água atua de maneira mecânica, empurrando o 
óleo para fora dos poros da rocha e ocupando esse espaço.  

 
 

 
Figura 2.1: Esquema da injeção de água. Fonte: Santana (2008). 
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Figura 2.2: Porosidade das rochas. Fonte: Thomas (2001). 

 
De acordo com Thomas (2001), a água de injeção pode ter pelo menos quatro origens 

distintas: água subterrânea que pode ser usada através de poços perfurados para esse fim, água 
de superfície como rios e lagos, água do mar e a própria água produzida, que é a separada do 
petróleo vindo do reservatório no processo de produção. Projetos de injeção costeira e 
offshore geralmente usam água do mar. 

Os fatores a que se referem os estudos de sensibilidade da água de injeção são as opções 
de fonte de água e sua disponibilidade, a compatibilidade da água de origem ou água conata e 
as interações da água a ser injetada com a rocha do reservatório. Se a avaliação preliminar do 
reservatório indicar probabilidade favorável de que a injeção de água seja economicamente 
viável e que aumentará significativamente o volume de óleo recuperado, a próxima 
consideração é encontrar uma fonte aceitável e, a partir da qual, possa obter água suficiente 
para o projeto de injeção proposto. A Figura 2.3 mostra esquematicamente a variedade de 
fontes naturais de água (Rose, Buckwalter, & Woodhall, 1989).  
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Figura 2.3: Possíveis fontes de água para injeção. Fonte: Autor (2019). 

 
As propriedades do petróleo, tais como viscosidade e densidade, são fundamentais para 

o sucesso técnico e econômico do método de injeção de água. Em um meio poroso, a 
mobilidade de um fluido é definida como sendo a sua permeabilidade relativa dividida pela 
sua viscosidade. Existem três tipos de permeabilidade, a permeabilidade absoluta que consiste 
apenas em um fluido saturando a rocha, a permeabilidade efetiva que é a comparação entre a 
facilidade de movimento dos fluidos existentes na rocha em relação ao fluido considerado, e a 
permeabilidade relativa que se dá ao normalizar os dados de permeabilidade, ou seja, dividir 
todos os valores de permeabilidade efetiva por um mesmo valor de permeabilidade escolhido 
como base, geralmente utiliza-se a permeabilidade absoluta. Assim, um fluido com uma 
viscosidade baixa (≤ 1 CP) possui uma mobilidade elevada, a menos que sua permeabilidade 
relativa seja muito baixa. Da mesma forma, um óleo bruto de baixo API (≤ 20° API) tem uma 
alta viscosidade e uma mobilidade muito reduzida, a menos que ele seja aquecido a altas 
temperaturas. Portanto, o conhecimento da mobilidade que existe da água no reservatório é 
um parâmetro fundamental para determinar a eficiência de deslocamento de óleo que pode 
ocorrer.   

Um importante aspecto ao avaliar um projeto de injeção de água é a compreensão das 
rochas reservatório. É necessário se ter um conhecimento geológico da estrutura, entendendo 
a interconectividade entre as diversas partes do reservatório, principalmente em relação à 
característica injetora e produtora. Conforme afirmado por Craig (1971), os geólogos 
precisam mapear a heterogeneidade do campo, pois as particularidades podem afetar 
significativamente o comportamento do escoamento vertical e horizontal. O processo de 
avaliação da geologia do reservatório começa quando o reservatório é descoberto e é colocado 
em produção primária. Depois que o processo de injeção de água é iniciado, os dados da 
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produção e da injeção proporcionam esclarecimentos adicionais sobre as características 
internas do reservatório que está sendo inundado. 

 
2.1.3. Limitações do Método 

Apesar da recuperação vantajosa que a injeção de água proporciona, nem sempre é a 
melhor tecnologia para ser empregada, pois podem existir alguns fatores complicadores. Um 
engenheiro, ao avaliar a melhor forma de produzir, deve estar atento a alguns aspectos tanto 
técnicos quanto econômicos. A água que está sendo injetada necessita ser compatível com a 
água que está presente no reservatório, assim como interagir bem com a estrutura da rocha. 
Portanto, é comum a água passar por um tratamento adequado para que seja enquadrada nas 
condições desejadas. Ao injetar-se água do mar, é fundamental remover oxigênio, bactérias e 
produtos químicos indesejados.  

Injetar água em reservatórios é um processo dinâmico e que pode ser melhorado à 
medida que os poços vão respondendo ao procedimento. Tais modificações incluem alterar o 
volume de água a ser depositado, intervalos de injeção e perfurar poços adicionais. Trata-se 
de um método de recuperação usado com muito sucesso em campos de petróleo de todos os 
tamanhos no mundo, tanto offshore quanto onshore. 
2.1.4. Etapas do processo 

Para Thomas (2001), os processos de injeção de água, de maneira geral, são 
subdivididos em alguns sistemas com função dedicada, mas, em alguns casos específicos, não 
é necessário a existência de todos.  Conforme Figura 2.4, o processo é composto basicamente 
por bombas de captação de água, unidade de remoção de sulfato, unidade desaeradora e 
bombas de injeção. 

 Figura 2.4: Resumo do processo de injeção de água. Fonte: Autor (2018). 
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A água do mar é captada por bombas de captação submersas e é utilizada para fornecer 

água para a injeção nos poços, além de servir, também, para o sistema de resfriamento de 
diversas máquinas em uma planta industrial. Em uma plataforma de petróleo, vale lembrar 
que essa mesma água também pode ser utilizada por uma unidade dessalinizadora, se 
transformando em água potável.  

No exemplo de uma determinada plataforma de produção, a água do mar é captada a 
uma profundidade de 20 metros e passa pelos primeiros filtros a uma temperatura de 28 graus 
Celsius. Estes filtros retêm partículas maiores do que 500 µm. 

Para o serviço de água de injeção, utiliza-se a água dessulfatada e desaerada. Portanto, 
após a filtração, a água do mar é bombeada para as membranas de nano filtração seletiva, que 
tem a função de remover o sulfato da água, evitando a incrustação das linhas e dos poços. A 
Figura 2.5 ilustra um duto com incrustação, fenômeno indesejado que pode implicar em 
parada de produção numa planta. Conforme trabalho de Bader (2007), as membranas são 
meios filtrantes, em geral produzidas a partir de materiais poliméricos, que apresentam 
formas, poros e tamanhos variados. Os poros são responsáveis por tornar as membranas úteis 
em suas diversas aplicações, tanto para separar partículas como para separar moléculas de 
diferentes massas molares. Como barreiras seletivas que atuam como uma espécie de filtro, as 
membranas são capazes de gerar separações em sistemas onde os filtros comuns não mostram 
resultados. 

 

  
Figura 2.5: Incrustação em duto de água. Fonte: Acquality Blog  

Disponível em: < http://acquality.com.br/blog/água-com-ferrugem-e-tubulacoes-incrustadas/> Acesso em 
maio de 2018. 
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Atualmente, a maioria das plataformas offshore de exploração são projetadas para 
utilizar a nanofiltração, a fim de preparar a água de injeção e, assim, aumentar a produção de 
poços profundos de exploração e, consequentemente, desenvolver a produção de petróleo. A 
água que é injetada depois é removida por separador normalmente presente na própria 
plataforma. Uma bomba centrífuga de alta pressão é usada para transportar a água do mar 
através das membranas de nanofiltração no processo da remoção de sulfato.  

A tecnologia de remoção de sulfato é um dos principais meios de combate ao 
crescimento e proliferação microbiana nos poços que ocasionam a liberação de ácido 
sulfídrico ( S). O sulfato é o principal alimento do grupo de bactérias conhecidas como 
bactérias redutoras de sulfato que metabolizam sulfato da água do mar e liberam S. Uma 
vez liberado dentro do reservatório, o S é bombeado junto com o óleo para a plataforma 
causando sérios problemas de corrosão, além do alto risco de toxidez para meio ambiente e 
pessoas (Salanitro, Williams, & Langston, 1993). 

 Tendo especificado a água em relação ao teor de sulfato e teor de sólidos, ela é enviada 
à unidade desaeradora. A retirada de oxigênio é realizada para evitar o desenvolvimento de 
microorganismos dentro dos poços e diminuir a corrosividade natural da água do mar. Nesse 
processo, um limite máximo de teor de oxigênio é determinado como requisito da água que 
prosseguirá para injeção no poço.   

Ao sair da dasaeradora, a água já está nas condições adequadas para ser injetada nos 
poços e, de acordo com o controle configurado da planta, é encaminhada para as bombas de 
injeção e consequentemente para os poços.  

Importante salientar, ainda, que para o sistema de tratamento de água e sua injeção 
funcionem plenamente, é necessária a introdução de produtos químicos que vão prevenir 
crescimento biológico, incrustações, depósito de material nas membranas e equipamentos, 
redução do teor de oxigênio da água do mar e remoção de cloro residual. Devido a isso, uma 
unidade de injeção de químicos é especificada para atender às necessidades do sistema. Ele é 
composto de vasos, bombas dosadoras e sistema de controle dedicado para cada produto 
químico. 
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2.2. Lógica Fuzzy 
A lógica Fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa, foi introduzida por Zadeh 

(1965) apresentando a noção de uma lógica de valor infinito, que pode existir em um 
determinado conjunto no qual nem tudo é totalmente verdadeiro nem totalmente falso. Zadeh 
descreveu a matemática da teoria dos conjuntos nebulosos e, por extensão, a lógica fuzzy. Esta 
teoria propôs que valores de verdadeiro ou falso operassem sobre o intervalo de números reais 
[0, 1], isto é, um elemento pode pertencer, em certo grau, a um conjunto e, em outro grau, a 
outro conjunto (Zadeh, 1965). Nota-se isso em vários casos na natureza e na vida cotidiana, 
principalmente quando se trata de conceitos abstratos. Novas operações para o cálculo da 
lógica foram propostas e mostraram, a princípio, pelo menos uma generalização da lógica 
clássica.  

A lógica fuzzy fornece uma morfologia de inferência que permite que capacidades 
aproximadas de raciocínio humano sejam aplicadas a sistemas baseados em conhecimento. A 
teoria da lógica nebulosa fornece força matemática para capturar as incertezas associadas aos 
processos cognitivos humanos, como o pensamento e o raciocínio. As abordagens 
convencionais da representação do conhecimento carecem de meios para representar o 
significado dos conceitos nebulosos. Como consequência, as abordagens baseadas na lógica 
de primeira ordem não fornecem uma estrutura conceitual apropriada para lidar com a 
representação do conhecimento de senso comum, uma vez que tal conhecimento é, por 
natureza, impreciso e subjetivo. O desenvolvimento da lógica fuzzy foi motivado em grande 
parte pela necessidade de expressar conceitos que possam abordar a questão da incerteza e da 
imprecisão.  

 
2.2.1. Sistemas Fuzzy 

Zadeh percebeu que a modelagem de muitas atividades relacionadas a problemas 
industriais, biológicos ou químicos seria complexa demais ser efetivada da forma 
convencional. Os sistemas fuzzy foram utilizados, com sucesso, em algumas aplicações que se 
tornaram exemplos clássicos. A primeira aplicação que se tornou pública foi em 1974 na 
Inglaterra, onde o professor Mandani (Mandani, 1974) implementou um controle de uma 
máquina a vapor baseado em lógica fuzzy. 

Existem duas características principais de sistemas fuzzy que lhes dão melhor 
desempenho para aplicações específicas: 
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 • Sistemas fuzzy são adequados para raciocínio incerto ou aproximado, especialmente 
para o sistema com um modelo matemático difícil de obter.  

• A lógica fuzzy permite a tomada de decisão com valores estimados sob informação 
incompleta ou incerta. 

A principal característica de um sistema fuzzy é a representação de informações 
(conhecimento) condicionadas por regras fuzzy Se-Então: 

Se x é A (premissa), 
Então y é B (consequente). 
Em que x e y são as variáveis de entrada e saída, respectivamente, e A e B são termos 

linguísticos associados aos conjuntos fuzzy que descrevem linguisticamente essas variáveis. 
Para um dado valor de entrada, a saída correspondente é calculada a partir do conjunto de 
regras através de um método de inferência. 

Uma regra fuzzy também pode possuir mais de um antecedente: 
Se x é A e z é C (premissa), 
Então y é B (consequente). 
Neste caso, a maneira de inferir uma conclusão é bem mais elaborada. A conclusão 

depende tanto da similaridade de x em A, quanto da similaridade de z em C. Além disso, 
depende da relação entre ambos antecedentes, bem como da relação deles com o consequente. 

 
2.2.2. Conjuntos Fuzzy 

Formalmente, um conjunto nebuloso B do universo de discurso Ω é definido por uma 
função de pertinência μ : Ω → [0,1]. Essa função associa a cada elemento x de Ω o grau 
μ (x), com o qual x pertence a B. A função de pertinência μ (x) indica o grau de 
compatibilidade entre x e o conceito expresso por B (Zadeh, 1965): 

 
 μ ( ) = 1 indica que  é completamente compatível com B;  
 μ ( ) = 0 indica que  é completamente incompatível com B;  
 0 < μ ( ) < 1 indica que  é parcialmente compatível com B, com grau μ ( ). 

 
Portanto, uma possível forma da função de pertinência μ ( ) para B está ilustrada na 

Figura 2.6. Ou seja, na função criada, qualquer x igual ou maior que 2 é definitivamente 
pertencente à μ ( ) e abaixo de 1.75 é definitivamente não pertencente. Qualquer x entre 1.75 
e 2 é parcialmente pertencente à μ ( ). 
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Figura 2.6: Exemplo de função de pertinência μ  ( ). Fonte: Autor (2018). 

 
A função de pertinência, em um conjunto fuzzy, expressa o quanto um dado elemento x 

pertence ao conjunto. Existem algumas funções tradicionais para um sistemas fuzzy, tais como 
triangular, trapezoidal, gaussiana e sino generalizada. Esses exemplos estão representados na 
Figura 2.7. Em todos os casos, quanto mais x se aproxima da unidade, maior seu grau de 
pertinência ao conjunto.  

Com base na concepção de conjuntos, Zadeh (1965) definiu também em seu trabalho 
algumas propriedades e operações com conjuntos fuzzy. Tais resultados buscam estender os 
conceitos da teoria clássica de conjuntos, incluindo-a como caso particular. 

União: o conjunto U é a união de A e B (U = A ∪ B) caso 
 

( ) =   ( ),   ( ) =    ( )  ∨    ( )  .                                                  (3.1) 
 
O conjunto U representa o menor conjunto fuzzy que contém A e B. Se um conjunto D 

contém F e S, então, também contém a união de ambos. 
Intersecção: o conjunto I é a intersecção de A e B (I = A ∩ B) caso 
 

( ) =   ( ),   ( ) =    ( )  ∧    ( ) .                                                     (3.2) 
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Figura 2.7: Tipos de funções de pertinência. Fonte: Autor (2018). 

Logo, I é o maior conjunto fuzzy que está contido em A e B.  
Complemento: o complemento de um conjunto A denotado por A′ é definido por 
 

( ) = 1 − ( ) .                                                                                                                (3.3) 
 

A Figura 2.8 ilustra o resultado da aplicação dos operadores apresentados. Tais 
operadores foram apresentados da mesma forma que Zadeh (1965) propôs originalmente. É 
interessante ressaltar que propriedades dos conjuntos clássicos como distributividade, 
associatividade, comutatividade, involução, leis transitiva e de De Morgan também valem 
para as operações com conjuntos fuzzy (Jang et al., 1997). 
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Figura 2.8: Operações com conjuntos fuzzy.. Fonte: (Mozelli, 2008) 

 
2.2.3.  Sistema de Inferência 

 No sistema de inferência fuzzy, as regras são definidas e depois analisadas 
paralelamente. Sua estrutura computacional é baseada nos conceitos da teoria dos conjuntos 
fuzzy e empregam um processo de inferência através do raciocínio aproximado, que derivam 
conclusões a partir de um conjunto de regras fuzzy e fatos conhecidos. Um sistema fuzzy é 
implementado na prática a partir de um conjunto etapas, denominadas fuzzificação, inferência 
e defuzzificação. A Figura 2.9 apresenta um diagrama com as principais etapas da execução 
de um sistema fuzzy. A fuzzificação é o processo de decompor entradas do sistema em um ou 
mais conjuntos fuzzy, através das funções de pertinência. Conforme tópico anterior, muitos 
tipos de curvas podem ser usadas, mas funções em forma triangular ou trapezoidal são as mais 
comuns porque são mais fáceis de representar em controladores. Cada conjunto fuzzy abrange 
uma região de valor de entrada representada graficamente pela função de pertinência. 
Qualquer entrada específica é interpretada a partir desse conjunto nebuloso e um grau de 
pertinência é atribuído. As funções de pertinência devem se sobrepor para permitir o 
mapeamento do sistema. O processo de inferência, seguido da fuzzificação, permite que as 
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entradas e saídas do sistema sejam expressas em termos linguísticos, de modo que as regras 
possam ser aplicadas de maneira simples para expressar um sistema complexo. 

 
Figura 2.9: Sistema Fuzzy. Fonte: (Mozelli, 2008) 

 
Após o raciocínio fuzzy, temos uma variável de saída linguística que precisa ser 

traduzida em um valor. O objetivo é encontrar um único valor numérico que melhor 
represente os valores fuzzy inferidos da variável de saída linguística. A defuzzificação é uma 
transformação inversa que mapeia a saída do domínio nebuloso de volta ao domínio clássico. 
Alguns métodos de defuzzificação tendem a produzir uma saída integral, considerando todos 
os elementos do conjunto fuzzy resultante com os pesos correspondentes. Outros métodos 
levam em consideração apenas os elementos correspondentes aos pontos máximos das 
funções de pertinência resultantes. 

 
2.2.4. Modelo Takagi e Sugeno 

O sistema fuzzy descrito até então está baseado nos estudos pioneiros de Mamdani 
(1974), que servem de base para projetar controladores que necessitam da utilização de uma 
interface de desfuzzificação para geração de controle, isto é, escolher um único valor de uma 
região resultante que foi encontrada.  

Um sistema fuzzy alternativo foi proposto por Takagi e Sugeno (1985) (TS). Nesses 
sistemas, as entradas e saídas são variáveis como nos sistemas com fuzzificador e 
defuzzificador. Entretanto, ao invés de considerar as regras fuzzy “Se-Então” na forma em que 
o consequente é outro termo linguístico, estes sistemas usam regras na seguinte forma: 

Se x é A (premissa) 
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Então y = f(x) (consequente)                                           
Comparando com a forma descrita anteriormente em 2.2.1, verifica-se que na forma do 

modelo TS, a parte relativa aos consequentes das regras é expressa agora por uma função 
polinomial. Esta mudança possibilita representar modelos numéricos e é, portanto, uma forma 
mais adequada para aplicações numéricas. Assim, no sistema fuzzy Takagi-Sugeno é obtido 
um peso médio dos valores nos consequentes das regras (Vítor, 2011). 

 
2.2.5. Controladores Fuzzy 

O processo de controle em diversas situações pode se mostrar bastante complexo, 
requerendo um entendimento de todas as variáveis do processo, que nem sempre é fácil de se 
obter. Portanto, em sistemas bem definidos, a implementação do controle para diversos casos 
do processo se torna uma opção possível, entretanto, essas técnicas têm sido incapazes de 
lidar com todo potencial de conhecimento humano. Quando diversas informações são 
expressas apenas de forma qualitativa e os critérios de desempenho são especificados apenas 
em termo linguísticos, os modelos matemáticos e probabilísticos correntes já não são 
suficientes, devido ao alto grau de incerteza e imprecisão.  

A modelagem de controle que utiliza a lógica fuzzy permite manipular informações 
qualitativas pautando-se por um rigor matemático. A lógica fuzzy faz suposições sobre o 
caminho em que a incerteza é descrita. Agindo assim, o processo torna-se bastante poderoso. 
Essa implementação em tempo real no processo de controle computacional ou micros 
controladores, em tempo real, é muito conveniente, desde que não envolva rigorosos 
problemas computacionais. O grau de simplicidade da efetivação dos sistemas de controle 
fuzzy pode reduzir a densidade da complexidade para um ponto em que problemas intratáveis 
podem ser resolvidos (Favilla, 1993). 

A maioria dos controles fuzzy comerciais são sistemas baseados em regras que recebem 
informações atuais do processo enquanto ele é operado e controlado. Para processar a entrada 
e obter a saída objetivada, há seis etapas envolvidas na criação de um sistema fuzzy baseado 
em regras: 

1. Identificar as entradas e seus intervalos;  
2. Identificar as saídas e seus intervalos; 
3. Criar o grau de função de pertinência fuzzy para cada entrada e saída;  
4. Construir a base de regras em que o sistema operará;  
5. Decidir como a ação será executada, especificando por meio das regras;  
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6. Combinar as regras e defuzzificar a saída. 
Diante dos conceitos expostos, o controlador proposto neste projeto é baseado na lógica 

fuzzy, justamente pelo fato de poder ser parametrizado a partir de informações qualitativas e 
especificado a partir de termos linguísticos. Essas características conseguem traduzir a 
experiência e o conhecimento do operador do sistema, no qual diversas ações são tomadas, 
principalmente no que diz respeito à alteração do set point de um controlador PID. O controle 
avançado que foi pensado será apresentado com mais detalhes no Capítulo em sequência.  
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3. Metodologia  
Plantas industriais, como plataformas de petróleo, possuem uma camada de controle 

como característica crítica para eficiência do processo e segurança operacional. Não é difícil 
perceber que, se os controladores estão bem sintonizados, a planta apresentará um bom 
desempenho, reagindo bem às condições dinâmicas que ocorrerem nas variáveis da planta. No 
aspecto de segurança, um controlador mal projetado pode gerar, indiretamente, situações de 
risco, que por sua vez irão depender de intertravamentos de segurança para manter uma 
condição segura.  O controle em questão é chamado de regulatório e é responsável por manter 
as variáveis básicas de processo nos seus respectivos set points que, geralmente, são 
configurados no CLP utilizando-se o algoritmo PID (proporcional, integrativo e derivativo), 
um controlador linear.  

Quando um processo é não linear, sujeito à diversas perturbações, e possui 
determinadas condições dinâmicas que modificam a característica do sistema, o controle 
regulatório pode degradar consideravelmente. Nesses casos, pode ser necessária a utilização 
de algoritmos de controle avançado, com o objetivo de melhorar o desempenho da camada de 
controle da planta industrial. Um possível objetivo de um algoritmo de controle avançado é o 
de gerar set points dinâmicos para a camada de controle regulatório, ou seja, de um 
controlador PID.  

Para criar a proposta deste trabalho, utilizou-se como base o sistema de uma plataforma 
de produção de petróleo, no qual foi realizada uma busca entre dezenas de controladores PIDs 
presentes, para verificar qual deles possuía a maior quantidade de alterações de set points 
realizados pelo operador humano durante certo tempo (um servidor de histórico possibilita o 
armazenamento de todas essas informações). Como resultado, foi possível verificar que o 
controlador do sistema de injeção de água FIC-015 (será apresentado nas próximas seções) 
estava com um número bastante elevado de alterações de set point em relação aos demais da 
planta. Para entender o motivo, é preciso, inicialmente, obter uma visão global de como está 
estruturado o processo de injeção de água em diversas plataformas de produção de petróleo. 

 
3.1. Processo de Injeção de Água 

A água do mar captada pelas bombas B-5111001A/D é utilizada para fornecer a água 
para injeção nos poços de produção, resfriar o retorno da água de resfriamento de toda a 
unidade e resfriamento direto de equipamentos do sistema não classificado, ou seja, dos 
equipamentos que possibilitam serem resfriados diretamente pela água salgada.  



CAPÍTULO 3. METODOLOGIA                                                                                                            28 
 
 

A água do mar é captada, na faixa de temperatura de 21 ºC à 26 ºC e segue da bomba a 
988,3 kPa abs, para os filtros do tipo cesto, FT-5111001 A/D. Depois de passar pelos filtros, a 
água do mar segue para a alimentação dos consumidores. 

A água do mar alimenta a Unidade de Remoção de Sulfato (URS), essencial para o 
processo de injeção de água nos poços, e outra parte é enviada para os permutadores de calor. 

Conforme fundamentação teórica, o sulfato deve ser removido, pois gera oxidação nas 
linhas e fermentação no poço (através de imagens retiradas do supervisório de uma 
plataforma, que podem ser melhor analisadas no anexo I). É possível observar que a Figura 
3.1 representa a parte do processo no qual a água, após ser captada, resumidamente, passa por 
filtros (FT-Z-1251001A/B e FT-UT-Z-1251001-01A/E) e, em seguida, é bombeada através 
das bombas feed (B-UT-1251001-A/B/C) para membranas de nano filtração seletiva que irão 
ter papel fundamental na remoção de sulfato mencionada. As membranas estão ilustradas 
conforme Figura 3.2. 

   

 
Figura 3.1: Filtros e bombas feed da URS. Fonte: (Intouch, 2017) 
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Figura 3.2: Membranas de nano filtração. Fonte: (Intouch, 2017) 

 
Após as membranas, a água será armazenada em uma torre da unidade desaeradora. 

Nesta, ocorrerá o processo de redução do teor de oxigênio para que seja evitada a proliferação 
de microorganismos que possam danificar o reservatório. Na Figura 3.3, é possível perceber 
que na saída da torre a água recebe tratamento por meio da injeção de produtos químicos e, 
em seguida, é bombeada novamente através das bombas boosters (B-1251001A/C), dando 
seguimento ao processo.  

 

 
Figura 3.3: Unidade desaeradora. Fonte: (Intouch, 2017) 
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Na sequência, a água se encontra na parte do processo em que está presente o controle 
regulatório que é alvo principal desse estudo. Na Figura 3.4, é possível observar as bombas de 
injeção principais (B-1251002 A/B/C), cujas descargas se somam em um header de água para 
injeção.  

Portanto, o controle da água que será injetada é realizado pela PV-015, que possui um 
controle em override, já que pode ser controlado pelo set point de vazão como pelo de 
pressão. Portanto, o controlador que tiver maior atuação da variável manipulada será o que 
estará atuando no sistema. Mantendo, assim, ambas as variáveis dentro dos limites planejados.  

 

 
Figura 3.4: Bombas principais e controle da PV-015. Fonte: (Intouch, 2017) 

 
O controle da PV-015, geralmente, é realizado pelo FIC-015, com base na vazão de 

água na linha. Assim, a questão que nos gera uma possibilidade de fazer um estudo para 
promover um melhor automatismo com base em controle e supervisão inteligentes, é que o set 
point é constantemente alterado pelo operador humano, tendo em vista que algumas condições 
podem variar.  

 
3.1.1. Alteração das metas de injeção 

Conforme Figura 3.5, é possível visualizar na parte central todo o header de injeção de 
água e suas ramificações, que correspondem às linhas de injeção para cada poço, 
representados pela figura da árvore de natal e suas válvulas. 
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Figura 3.5: Poços de injeção de água. Fonte: (Intouch, 2017) 

 
As válvulas HV-017X, conhecidas como choke, são válvulas manuais em que o 

operador configura seu percentual de abertura de acordo com a meta de injeção diária de 
água, que é fornecida pela equipe responsável pelo reservatório. Portanto, através da 
informação de vazão na linha, essa configuração é realizada manualmente e, como 
consequência, por diversas vezes, o set point de vazão do FIC-015 necessita ser alterado para 
compensar as alterações. Então, por exemplo, se a vazão de água no poço “A” necessita ser 
acrescida de 100 m³/h, é necessário aumentar a quantidade de água do header para que não 
aconteça uma compensação nos demais poços, diminuindo a quantidade de água injetada 
nestes, após os devidos ajustes nas chokes. Este procedimento de controle da água no header é 
realizado manualmente pelo operador, aumentando o set point do FIC-015 e fazendo com que 
a PV-015 abra mais, possibilitando maior passagem de água.  

 
3.1.2. Desligamento inesperado de uma das bombas principais de injeção 

No caso em que o processo de injeção de água necessite de mais de uma bomba 
principal B-1251002A/B/C (Figura 3.4) funcionando ao mesmo tempo, se ocorrer um 
desligamento inesperado de uma delas, o operador humano deve, logo em seguida, ajustar o 
set point do FIC-015. Caso contrário, a válvula irá abrir completamente e a única bomba que 
ficar operando irá também desligar por falha de sobrecorrente, significando, assim, um trip 
(parada não programada) indesejado na máquina, que prejudica sua vida útil e aumenta a 
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demanda por manutenção (custos). Em consequência, ocorre o cancelamento da injeção de 
água nos poços naquele momento, ou seja, indisponibilizando o sistema. O trip em uma 
bomba principal centrífuga pode ocorrer por sobrecorrente devido à proteção elétrica quando 
a mesma tentar operar mais que sua capacidade. No entanto, outras proteções também devem 
ser consideradas, como é o caso de vibração e pressão muito baixa na descarga.  

 
3.1.3. Fechar ou abrir um poço de injeção 

Como já mencionado anteriormente, sempre que for necessário abrir ou fechar um dos 
poços de injeção, o operador também precisa alterar o set point do FIC-015 para que seja 
realizada a compensação no header e os poços continuem com a quantidade correta de água 
injetada.  

Ainda no que diz respeito aos poços de injeção, é importante o supervisor atuar para que 
o poço não receba água em excesso, causando um “inchaço” que pode levar a fraturas 
indesejadas. Assim como evite água aquém da meta, fato que pode fazer com que o 
reservatório não alcance a pressão necessária para a recuperação eficaz de óleo, gerando 
prejuízos.  

 
3.1.4. Variação do nível da desaeradora 

O nível da torre desaeradora também deve ser levado em conta na hora de planejar a 
quantidade de água que pode ser injetada nos poços em um determinado momento. Portanto, 
no caso de um cenário em que a torre esteja com nível baixo ou que está recebendo pouca 
água, o set point do FIC-015 também é alterado pelo operador, limitando o fluxo de água 
proporcionalmente para todos os poços. Nesse caso em que há uma limitação de água para ser 
injetada, todos os poços passarão a ter uma vazão abaixo da meta até o momento em que o 
processo retorne à condição normal.  

 
3.2. Supervisor Fuzzy  

Diante das situações mencionadas na seção 3.1, o supervisor proposto, através de uma 
base de regras, pode realizar automaticamente o ajuste do set point do controlador PID.  A 
base regras foi planejada e implementada de acordo com a ação do operador em cada situação 
que envolva a atuação no set point do controle regulatório. Uma visão geral da proposta de 
supervisão para o processo está ilustrada na Figura 3.6. 
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O supervisor inteligente, que será baseado na lógica fuzzy, pode auxiliar o operador em 
diversos cenários operacionais, seguindo um procedimento considerado ótimo pelas equipes 
especialistas. O objetivo do presente trabalho é projetar o supervisor fuzzy em um ambiente de 
software, conhecido como MPA (Módulo de Procedimentos Automatizados), que é uma 
ferramenta da Petrobras, desenvolvida em projetos de pesquisa e desenvolvimento, em 
conjunto com a PUC-Rio. Esse ambiente permite a implementação e representação de 
conhecimentos na forma de fluxogramas, que podem ter ações sequenciais e em paralelo. Ele 
também permite modelar classes de objetos a serem manipulados nos fluxos, como poços, 
válvulas, sensores, bombas e etc. Para isso, existe uma pré-configuração realizada na 
linguagem de base do MPA, que é o LUA (MPA, 2017). 

 

 
 

Figura 3.6: Visão geral da proposta (Autor, 2018) 
 
Conforme as etapas descritas na seção 2.2.5, para projetar-se um supervisor fuzzy, 

primeiramente, foi realizado um levantamento das possíveis variáveis de entrada do sistema, 
as quais foram atribuídas funções de pertinência, para que seja realizado o processo de 
fuzzificação. Na sequência, são apresentadas as variáveis que foram consideradas entradas ou, 
no caso, geraram uma entrada para o supervisor a partir de suas combinações, como no caso 
de um erro calculado pela diferença entre uma variável instantânea e um valor de referência: 
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 Metas de injeção de água para cada poço (MetaInjX). 
 Medidor de vazão do header de injeção FIT-1251015; 
 Vazão instantânea, através do medidor de vazão na entrada de cada poço 

injetor FIT-1210001X; 
 Variáveis de status de operação das bombas; 
 Medidor de vazão na entrada da torre Desaeradora (D-UT) FIT-1251201. 

Portanto, temos: 
 Entrada 01: Erro da oferta de água = FIT-1251201 – FIT-1251015  
 Entrada 02: Erro de meta de injeção = Ʃ (MetaInjX) – Ʃ (FIT-1210001X) 

A “Entrada 01” denominou-se de erro da oferta de água, já tratada, e que está entrando 
na desaeradora. É justamente o que pode ser ofertado para os poços. Já a “Entrada 02” 
denominou-se de erro de meta de injeção, porque corresponde à subtração do somatório das 
metas de cada poço pelo somatório das vazões instantâneas destes.  

Além de definir as entradas do supervisor fuzzy, obviamente, devemos definir a saída: 
 Saída: Ganho para o set point em m³/h. 

Portanto, conforme o diagrama da Figura 3.6, a saída do supervisor fuzzy é um ganho 
que equivale a um ajuste do set point do FIC-1251015, também podendo ser chamado de 
delta. O sistema fuzzy sempre irá avaliar o estado do processo, para assim buscar o set point 
ideal para injeção de água, conforme itens da seção 3.1. 

Além das entradas já mencionadas, que são referentes ao algoritmo fuzzy, também são 
levadas em conta na aplicação as seguintes variáveis:  

 Quantidade de bombas principais operando (x). 
 Vazão nominal da bomba principal (y). 
 De modo que: = . .  

O  possui função fundamental na aplicação, uma vez que limita o set point do 
FIC-015 baseado no número de bombas principais disponíveis, evitando um dos principais 
problemas encontrados na prática, que é a parada não programada da bomba e 
indisponibilidade total do sistema, conforme item 3.1.2. Dessa forma, se a vazão nominal da 
bomba é 650 m³/h e só existir uma operando, o set point nunca irá exceder o valor da sua 
vazão nominal. Se existirem duas operando, é limitado em 1300 m³/h, e assim por diante. 
Então, não importa o ganho que a aplicação esteja fornecendo ao set point, ele sofrerá essa 



CAPÍTULO 3. METODOLOGIA                                                                                                            35 
 
 

saturação como forma de proteger o sistema. Vale ressaltar que, se está ocorrendo essa 
saturação, é porque as metas de injeção não estão sendo atendidas e é necessário, o quanto 
antes, disponibilizar outra bomba principal para atender ao processo.  

As bombas principais de injeção também são diretamente influenciadas pelo 
funcionamento das bombas boosters de injeção, já que só pode haver duas bombas principais 
operando se também existirem duas boosters. Assim, caso ocorra um trip inesperado de uma 
booster, imediatamente deve ocorrer o desligamento de uma principal, caso contrário, pode 
ocorrer o trip de uma ou duas principais por pressão muito baixa na sucção (PSLL). O 
supervisor implementado também tem essa função de avaliar a condição de cada booster, 
pois, caso seja necessário, ele envia um comando de parada para uma bomba principal, 
evitando a parada não programada que prejudica o equipamento e até mesmo a 
indisponibilidade do sistema de injeção, caso todas as principais “tripem”. 

 

 
 

Figura 3.7: Supervisor Fuzzy (Autor, 2018) 
 
A Figura 3.7 sintetiza o que vem sendo descrito: como foi pensada e implementada a 

aplicação proposta, nomeada de supervisor fuzzy. Portanto, o processo fornece os valores para 
se obterem as entradas desejadas e, assim, através do algoritmo fuzzy e da saturação 
implementados via MPA, retorna-se para o processo um novo valor de set point a ser 
considerado. Uma observação a se registrar é que o foco da aplicação proposta não tem 
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relação com a sintonia do PID, apenas são coletadas informações do processo para que se 
tenha como resultado um set point ótimo, a cada scan do supervisor. As seções seguintes 
descrevem com mais detalhes como foi configurado e parametrizado o algoritmo fuzzy e 
como é a estrutura da aplicação no MPA. 

Diante do objetivo deste projeto, é possível que possam existir alternativas além da 
lógica fuzzy para o supervisor se basear, no entanto, o presente trabalho apresenta uma versão 
inicial da aplicação, que pode ser facilmente expandida à medida que novos especialistas 
adotem outras variáveis que influenciem no processo. Com isso, o fuzzy se mostra uma ótima 
alternativa, por ter como característica a fácil configuração de novas entradas e regras no 
mesmo sistema. Portanto, em um processo dinâmico e que envolve situações inesperadas, a 
aplicação pode otimizar ainda mais o sistema através de novas configurações. 

 
3.2.1. Algoritmo Fuzzy 

O algoritmo fuzzy aplicado foi escrito na linguagem “lua”, que por sua vez pode ser 
utilizado através do MPA e suas bibliotecas dedicadas para este tipo de lógica.  

A partir do momento em que se definiram quais seriam as entradas e a saída do 
algoritmo, se faz necessário definir as funções de pertinência e a base de regras.  

À medida que se define as variáveis de entrada e atribui-se as respectivas funções de 
pertinência e seus parâmetros, também é necessário especificar a saída. Para que o supervisor 
fuzzy seja o mais dedicado e objetivo possível, a única saída a ser configurada deve ser o set 
point do controlador PID. A saída do supervisor será o incremento ou decremento desse set 
point já existente do controle regulatório, onde as funções de pertinência irão delimitar o 
quantitativo desse ganho. A característica dessa saída do supervisor torna-o um sistema 
baseado no modelo de Mamdani, já que também são atribuídas funções de pertinência 
utilizadas na geração do sinal de saída, que representarão valores a serem somados ao valor 
anteriormente presente no PID.  

Definidas quantitativamente as variáveis de entrada e saída do sistema, pode-se 
construir uma base de regras e inferência fuzzy que será responsável por associar determinada 
entrada a uma saída do sistema. A base de regras e a inferência completará o processo de 
fuzzificação, fazendo com que o conhecimento humano do processo seja traduzido em regras 
que, de acordo com a perturbação inesperada ou alteração intencional de alguma entrada, 
implicará em ajuste do set point do controlador PID da PV-015, caracterizando o processo de 
deffuzificação.  
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Todas as funções de pertinências utilizadas para a quantificação das variáveis 
linguísticas foram do tipo trapezoidal e estão apresentadas nas Figuras 3.8, 3.9 e 3.10.  

 
 

 
               Figura 3.8: Funções de pertinência para a variável Erro-Oferta (Autor, 2018) 

 
 
 

 
                   Figura 3.9: Funções de pertinência para a variável Erro-Meta (Autor, 2018) 
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     Figura 3.10: Funções de pertinência para a variável de sáida Delta-SP (Autor, 2018) 

Os valores dos parâmetros podem ser mais bem analisados através do algoritmo fuzzy 
que foi exposto no Anexo II.  

Definidas quantitativamente as variáveis de entrada e saída do sistema, pode-se 
construir uma base de regras e inferência fuzzy que será responsável por associar determinada 
entrada a uma saída do sistema. A base de regras para a aplicação proposta é mostrada na 
tabela 3.1. Esta apresenta as variáveis de saída que correspondem ao delta (ganho) que será 
aplicado ao set point do FIC-015. Percebe-se que quando o “Erro de Oferta” está “Neutro”, 
“Negativo” e “Muito Negativo” o algoritmo fuzzy passa a considerar apenas o “Delta” 
constante, independente do “Erro de Meta”. 

         Tabela 3.1: Base de regras associada ao delta aplicado ao FIC-015. 
Erro de Oferta 

Erro de Meta 

  Positivo Neutro Negativo Muito Negativo 
Muito positivo Delta Muito Positivo Delta Neutro Delta Negativo Delta Muito Negativo 

Positivo Delta Positivo Delta Neutro Delta Negativo Delta Muito Negativo 
Neutro Delta Neutro Delta Neutro Delta Negativo Delta Muito Negativo 
Negativo Delta Negativo Delta Neutro Delta Negativo Delta Muito Negativo 
Muito Negativo Delta Muito Negativo Delta Neutro Delta Negativo Delta Muito Negativo 
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Todo o sistema apresentado, através do conhecimento do processo que foi traduzido na 

base de regras, somado às funcionalidades implementadas através do MPA, sugerem um 
desempenho mais próximo possível do esperado para o processo, de tal forma que evite 
qualquer indisponibilidade do sistema, e que preze pelo método de recuperação empregado: a 
injeção de água, oferecendo maior atenção aos poços, com o objetivo de seguir as metas de 
injeção que são fornecidas pelos especialistas da gerência de reservatório e escoamento. 

 
3.2.2. Aplicação MPA 

Para simular um cenário em que a planta esteja em operação, a aplicação do MPA foi 
implementada de modo que estão presentes as diversas variáveis de entrada que podem sofrer 
alterações. No momento em que ocorre alguma mudança no conjunto dos dados disponíveis, a 
aplicação irá fazer a leitura dinamicamente, gerando uma nova saída, ou seja, ganho do set 
point do PID. Para efeitos de simulação e coleta de resultados, as variáveis são alteradas de 
acordo com a necessidade, supondo-se determinado cenário no processo. No entanto, na 
prática, as variáveis estarão sendo lidas do processo através de uma comunicação entre o 
sistema de controle e supervisão da planta e a aplicação do MPA, sendo viabilizada via 
protocolo OPC (OLE for Process Control, protocolo padrão entre dispositivos industriais).  

A ideia é que a saída dinâmica possa servir ao controle regulatório de duas formas: 
diretamente na variável do set point que está sendo lida pelo CLP ou apenas em uma interface 
visual que sugere a alteração ao operador humano. Essas condições, que podem ser resumidas 
em atuação direta ou ferramenta de auxilio à decisão, irão se definir à medida que for se 
adquirindo confiabilidade no supervisor fuzzy para atuar no sistema. Em todos os casos, a 
característica do MPA em se comportar como um servidor OPC para o sistema de destino, 
permite que a comunicação ocorra por um protocolo homologado pela Petrobras. 

Após a fase de pré-configuração do MPA, na qual são definidas as classes através das 
bibliotecas, a próxima etapa de uma aplicação do MPA consiste na definição da planta, que é 
feita a especificação dos equipamentos a serem manipulados. Em seguida, a definição de 
diagramas, no qual é feita a especificação das manobras de controle dos equipamentos 
especificados previamente. Através da IDE do MPA, é possível construir os diagramas de 
controle que definem as manobras a serem realizadas, como é o caso de se obter as variáveis 
do processo para que seja aplicado ao algoritmo fuzzy criado em linguagem “lua”, e da mesma 
forma ler a saída para aplicar no processo. A Figura 3.11 demonstra um dos principais 
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diagramas criados na aplicação, com a função de gerenciar o set point de injeção através do 
algoritmo fuzzy. Outros diagramas foram criados com a função de simulação de uma situação 
real, que é o caso de simular valores para a PV (variável de processo) do FIC-015 (deve 
acompanhar o SP conforme um PID) e simular valores para as vazões nos poços (para efeitos 
de simulação é importante que sejam equivalentes ao que está entrando no header de injeção, 
ou seja, a PV). Existem ainda diagramas auxiliares, que tem a função de verificar o 
funcionamento das bombas e efetuar somatório de vazões. 

 
Figura 3.11: Diagrama de gerenciamento do set point (MPA, 2019) 

 
Para que seja possível observar o comportamento da aplicação, é necessário executar os 

diagramas e observar a resposta através da janela “Monitoração”, já que foi configurado no 
diagrama para que sejam registrados a cada scan (10s) alguns dados fundamentais para a 
análise do supervisor fuzzy (entradas e saída). A aplicação possui também uma IHM para 
representar o valor atual de diversas variáveis, estas que podem ser alteradas manualmente a 
qualquer momento e passam a ser lidas dinamicamente pelo programa, podendo ser 
atualizadas ou não. Portanto, durante a execução de diversos testes, imagina-se um cenário 
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para a planta de processo e aplicam-se os valores manualmente através da IHM. As alterações 
em variáveis também podem ser realizadas através do próprio diagrama, porém, nesses raros 
casos, a aplicação não lê dinamicamente, devendo ser parada e “compilada” novamente. A 
Figura 3.12 representa a janela de monitoração, assim como a tela da IHM na aba, que indica 
o funcionamento das bombas boosters e principais.  

 
Figura 3.12: IHM e janela de monitoração (MPA, 2019) 

 
 A partir dos testes realizados através da aplicação implementada e das funcionalidades 
descritas nesta seção, foi possível simular alguns cenários que ocorrem em uma planta de 
injeção de água e, variando as entradas do sistema; observar respostas e formalizar resultados. 
O Capítulo seguinte apresenta alguns dos resultados obtidos. 

 
 



42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS                                                                                                               43 
 
 

4. Resultados 
Este trabalho já possui natureza prática, visto que foi idealizado a partir de dificuldades 

cotidianas em um processo. No entanto, a partir do momento em que se faz necessário o 
ajuste de parâmetros através de testes exaustivos do supervisor fuzzy, deve-se também 
planejar como simular os cenários que a aplicação pode encontrar pela frente.  Para tal, foram 
mapeadas diversas variáveis que importam no processo. 

Os resultados expostos a seguir, através de tabelas e gráficos, são baseados nos 
principais problemas que se espera solucionar com a aplicação, conforme detalhado seção 3.1. 
Por ser um processo bastante dinâmico, na prática, nem todas as variáveis se comportam da 
forma como foi simulado, mas já é possível observar o potencial para atender o que é 
proposto. 

 
4.2. Injeção de Água além da Meta  

 Neste primeiro cenário para ser analisado, supõe-se um evento em que está se 
injetando nos poços mais do que a quantidade de água necessária. A Figura 4.1 representa o 
gráfico (volume vs tempo) que se baseia nos valores presentes na tabela 4.1, onde constam os 
valores monitorados em cada scan da aplicação. Portanto, é possível perceber na primeira 
linha da tabela que a variável “E_meta” (erro de meta de injeção) está com valor negativo, 
significando que o somatório das vazões instantâneas está 200 m³/h do maior que o das metas. 

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 800 m³/h 
o Somatório das Metas = 400 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 1 

                    Tabela 4.1: Valores obtidos na simulação de injeção de água além da meta  
 

Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 
14:46:53 440,00 -200,00 -291,57 308,43 
14:47:04 200,00 91,57 156,61 465,04 
14:47:14 491,57 -65,04 -50,52 414,52 
14:47:24 334,96 -14,52 -24,27 390,26 
14:47:34 385,48 9,74 0,00 390,26 
14:47:44 409,74 9,74 0,00 390,26 
14:47:54 409,74 9,74 0,00 390,26 
14:48:04 409,74 9,74 0,00 390,26 
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              Figura 4.1: Resposta do supervisor para injeção de água além da meta (Autor, 2019) 
      
Através do tempo descrito na tabela 4.1, é possível perceber que os scans da aplicação 

ocorrem em uma taxa de 10 segundos (a hora e os minutos são apenas para referência e 
podem ser desconsiderados). Percebe-se que o erro da oferta está em um valor positivo alto e, 
conforme fuzzy implementado, não tem influência sobre o sistema, já que significa que existe 
uma boa disponibilidade de água já tratada. Já com o erro de meta alto e negativo, o 
supervisor toma a ação de começar a fazer o ajuste do SP através do delta. Portanto, como 
neste exemplo, o somatório das metas para os poços está em 400 m³/h (por exemplo, quatro 
poços com 100 m³/h de meta), o supervisor rapidamente (quatro iterações) minimiza o 
“E_meta”, deixando o SP de injeção com um valor considerado ótimo (390 m³/h). Dessa 
forma, os poços realmente estarão recebendo o volume de água que é calculado no método de 
recuperação. 

 
4.3. Diminuição Inesperada da Oferta de Água 

Como mencionado na seção 3.1, a oferta de água se dá pela água tratada que é fornecida 
após as membranas de nanofiltração para a desaeradora. Neste cenário, supõe-se que o 
fornecimento de água para a desaeradora está como o esperado (800 m³/h) e que, por alguma 
causa externa (falha de equipamento ou vazamento, por exemplo), as membranas passem a 
fornecer apenas 700 m³/h. Nesse caso, as metas também estavam em 800 m³/h, o erro da 

-400,00
-300,00
-200,00
-100,00

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00

Vol
um

e (m
³/h)

Tempo (10s)
E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj



CAPÍTULO 4. RESULTADOS                                                                                                               45 
 
 

oferta está quase em zero nas primeiras interações e, logo após o evento inesperado, passa a 
ser um valor negativo e não aceitável (sugere perda de nível da desaeradora). Por isso, o 
supervisor imediatamente atuará no sentido de corrigir o SP, fornecendo um delta até que ele 
alcance um valor aceitável (681 m³/h).  

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 800 m³/h 
o Somatório das Metas = 800 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 2 

                    Tabela 4.2: Valores obtidos na simulação de injeção de água além da meta  
 

Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 
14:58:48 1,67 1,67 0,00 798,33 
14:58:58 1,67 1,67 0,00 798,33 
14:59:08 1,67 1,67 0,00 798,33 
14:59:19 1,67 1,67 0,00 798,33 
14:59:29 1,67 1,67 0,00 798,33 
14:59:39 -98,33 1,67 -58,60 739,73 
14:59:49 -98,33 60,27 -58,60 681,13 
14:59:59 -39,73 118,87 0,00 681,13 
15:00:09 18,87 118,87 0,00 681,13 
15:00:19 18,87 118,87 0,00 681,13 
15:00:29 18,87 118,87 0,00 681,13 

 

 
     
    Figura 4.2: Resposta do supervisor para diminuição inesperada da oferta de água (Autor, 2019) 
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Analisando os dados da tabela 4.2, é possível perceber que após o evento inesperado 
(14:59:39), apesar de passar a existir um erro na meta de injeção, o supervisor atendeu ao que 
se espera, através da base de regras do algoritmo fuzzy. Dessa forma, foi possível continuar 
injetando água nos poços, sem que houvesse problema com o nível da desaeradora. Esta 
situação deve ser observada, pois não é possível permanecer injetando nos poços volume 
maior de água do que está sendo tratado e fornecido para a injeção, pois em um determinado 
momento pode significar a indisponibilidade do sistema.  

Já neste exemplo, é possível observar que existem, no cenário, duas bombas de injeção 
principais (B-1251002A/B/C) funcionando. Esta condição permite ser injetado nos poços 
mais que a vazão nominal de uma só bomba (650 m³/h), ou seja, até duas vezes esse valor, 
conforme lógica de saturação comentado no item 3.2. Outros casos estudados na sequência 
detalham também esse tipo de comportamento.  

 
4.4. Injeção de Água aquém da Meta  

Ao contrário do item 4.2, nesse cenário, está se injetando um volume menor de água do 
que foi previsto pelos especialistas de reservatório. Conforme a tabela 4.3, o erro de meta 
inicia com valor positivo de 200 m³/h, significando que é o volume injetado que está aquém 
da meta.  

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 600 m³/h 
o Somatório das Metas = 400 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 1 

                  Tabela 4.3: Valores obtidos na simulação de injeção de água aquém da meta 
Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 

16:55:55 400,00 200,00 372,71 572,71 
16:56:05 325,01 -172,71 -284,87 287,84 
16:56:15 27,29 112,16 0,00 287,84 
16:56:25 312,16 112,16 175,67 463,51 
16:56:35 312,16 -63,51 -50,52 412,99 
16:56:45 136,49 -12,99 -18,68 394,32 
16:56:55 187,01 5,68 0,00 394,32 
16:57:05 205,68 5,68 0,00 394,32 
16:57:16 205,68 5,68 0,00 394,32 
16:57:26 205,68 5,68 0,00 394,32 
16:57:36 205,68 5,68 0,00 394,32 
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       Figura 4.3: Resposta do supervisor para diminuição inesperada da oferta de água (Autor, 2019) 
 
Nessa situação, a entrada na desaeradora está em 600 m³/h para que se aproxime mais 

da realidade, quando apenas um trem de membranas está operando. Também está sendo 
considerada uma situação inicial de partida do sistema, onde apenas um pequeno volume de 
água está passando para o header e, por sua vez, injetando nos poços.  

A tabela 4.4 mostra as metas que foram simuladas pra cada poço, de forma a somar 
detalhes a esse estudo de caso. Na plataforma usada como exemplo, existem 08 (oito) poços 
de injeção de água, porém, na simulação, foram utilizados apenas 04 (quatro) para simplificar, 
até porque é independente da quantidade, já que está sendo observado pelo supervisor apenas 
o somatório dessas metas.  

                                            Tabela 4.4: Metas de injeção para os poços 
Poço Meta de Volume 

A 50 m³/h 
B 150 m³/h 
C 75 m³/h 
D 125 m³/h 

 
Portanto, através do gráfico e dos dados obtidos, é possível verificar a rápida ação do 

supervisor fuzzy ao se deparar com um cenário em que existe oferta de água, porém a injeção 
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ainda está aquém das metas. Na iteração “16:56:45”, o SP já está em aproximadamente 394 
m³/h e, portanto, com um erro considerado desprezível em relação às metas traçadas.  

 
4.5. Tabela de Metas Alternativa 

Nesse item, é apresentada uma proposta à aplicação implementada, de modo a 
enriquecer o projeto. Trate-se do uso de duas tabelas de metas diferentes: a tabela de metas 
alternativa (uma bomba principal operando) e a tabela de metas oficial (duas ou mais 
operando). Dessa forma, caso a soma das metas seja maior do que a vazão nominal de uma 
bomba (situação comum), é possível configurar uma tabela alternativa para o caso de apenas 
uma bomba está operando. Os valores contidos nessa tabela alternativa são de 
responsabilidade da gerência de reservatório e escoamento, que irá fazer os cálculos e 
verificar se, nesta condição de disponibilidade máxima de 650 m³/h de água, é interessante 
priorizar determinados poços ou colocar determinadas porcentagens da meta original para 
cada um.  

Considerando a tabela 4.4 do item anterior como a tabela alternativa, e partindo 
exatamente de onde parou a simulação, é possível perceber que quando a segunda bomba é 
ligada (16:58:26), o erro de meta dobra, uma vez que a soma das metas passou da tabela 
alternativa (400 m³/h) para a tabela oficial 4.5 (800 m³/h).  

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 1200 m³/h 
o Somatório das Metas = 400 m³/h e 800 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 1 e 2 

                                       Tabela 4.5: Metas de injeção oficial para os poços 
Poço Meta de Volume 

A 100 m³/h 
B 300 m³/h 
C 150 m³/h 
D 250 m³/h 

 
Tabela 4.6: Valores obtidos na simulação com opção de tabela alternativa 

Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 
16:57:46 805,68 5,68 0,00 394,32 
16:57:56 805,68 5,68 0,00 394,32 
16:58:06 805,68 5,68 0,00 394,32 
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16:58:16 805,68 5,68 0,00 394,32 
16:58:26 805,68 405,68 372,71 767,03 
16:58:36 805,68 32,97 149,72 916,75 
16:58:46 432,97 -116,75 -181,20 735,55 
16:58:56 283,25 64,45 156,61 892,17 
16:59:06 464,45 -92,17 -50,52 841,65 
16:59:16 307,83 -41,65 -48,74 792,91 
16:59:26 358,35 7,09 0,00 792,91 
16:59:36 407,09 7,09 0,00 792,91 
16:59:46 407,09 7,09 0,00 792,91 
16:59:57 407,09 7,09 0,00 792,91 

 
 

 
                            Figura 4.4: Resposta do supervisor para simulação com tabela alternativa 

 
Diante dessa situação, o supervisor fuzzy mais uma vez age de imediato, resultando em 

deltas que reduz o erro de meta e deixa o SP num valor estável de 792 m³/h. 
Em relação ao erro de oferta, um detalhe que pode ser observado é o fato de que na 

primeira iteração a oferta estava bem maior em relação ao item 4.4. Na prática, isso significa 
que a oferta de água aumentou devido ao segundo trem de membranas passar a operar, 
resultando em 1200 m³/h de água na entrada da desaeradora. Apesar dessa mudança de 
cenário, o supervisor fuzzy não toma nenhuma ação, visto que está se injetando bem menos do 
que esse volume. O fato do segundo trem de membranas ter sido disponibilizado, já significa 
a intenção de normalizar o sistema de injeção através da tabela de metas oficial, em que a 
segunda bomba principal foi ligada e, caso ainda estivesse com uma oferta de 600 m³/h de 
água, passaria a se injetar mais do que o volume que está sendo tratado e ofertado.  
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4.6. Bombas Boosters e Redução da Oferta 
Variáveis consideradas (primeiro e segundo momento):  

o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 1200 m³/h e 300 m³/h 
o Somatório das Metas = 400 m³/h e 800 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 2 e 1 
o Quantidade de bombas booster funcionando = 2 e 1 

 
Tabela 4.7: Valores obtidos na simulação com evento de parada de booster e diminuição de oferta 

Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 
17:00:07 407,09 7,09 0,00 792,91 
17:00:17 407,09 7,09 0,00 792,91 
17:00:27 407,09 -392,91 -291,57 501,33 
17:00:37 407,09 -101,33 -67,42 433,91 
17:00:47 698,67 -33,91 -46,23 387,68 
17:00:57 766,09 12,32 0,00 387,68 
17:01:07 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:01:17 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:01:27 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:01:37 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:01:47 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:01:57 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:02:07 812,32 12,32 0,00 387,68 
17:02:17 -87,68 12,32 -58,60 329,08 
17:02:27 -87,68 70,92 -58,60 270,48 
17:02:38 -29,08 129,52 0,00 270,48 
17:02:48 29,52 129,52 0,00 270,48 
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   Figura 4.5: Resposta do supervisor com evento de parada de booster e diminuição de oferta 

Ainda na mesma sequência do cenário que envolve os itens 4.4 e 4.5, temos que no 
tempo “17:00:27” ocorre a simulação de trip inesperado de uma bomba booster. Com isso, 
conforme detalhado na seção 3.2, o supervisor toma a ação de enviar um comando de desligar 
para uma das bombas principais. Dessa forma, é possível perceber que apenas uma bomba 
principal passa a operar e que a tabela de metas alternativa passa a valer mais uma vez, 
verificando-se o SP em 387 m³/h. Importante reforçar que se o SP não fosse alterado, a única 
bomba principal que era para permanecer operando também “triparia” por sobrecorrente, já 
que ia tentar operar numa faixa acima da sua vazão nominal. Portanto, o supervisor previne 
esse acontecimento inesperado com êxito.  

Outro evento simulado foi em relação ao erro de oferta de água, no tempo “17:02:17”, 
em que, subitamente, a oferta de água passa a ser 300 m³/h, ou seja, 50% de eficiência de um 
trem de membranas. Nesse caso, o supervisor fuzzy rapidamente percebe esse erro e gera um 
ganho negativo para que o SP estabilize em 270 m³/h, fazendo com que não se injete mais do 
que está sendo ofertado de água.   

 
4.7. Saturação do Set Point 

Na seção 3.2, foi explicado como funciona a questão da saturação do set point. Ou seja, 
dependendo do número de bombas principais que houver operando, o SP é saturado em um 
valor proporcional ao da vazão nominal da bomba. No cenário simulado neste item, tem-se 
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um trem de membranas operando e, consequentemente, apenas uma bomba principal. Outro 
detalhe é que para esta simulação não é mais considerado a proposta de tabela de metas 
alternativa, apenas a oficial (800 m³/h). Conforme existe hoje na prática, a gerência de 
reservatórios fornece apenas as metas considerando o sistema total de injeção disponível, o 
que por diversas vezes não é possível (problemas e manutenções em equipamentos, limpeza 
de filtros, trips inesperados, etc).  

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 600 m³/h e 1200 m³/h 
o Somatório das Metas = 800 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 1 e 2 

                      Tabela 4.8: Valores obtidos na simulação para saturação  do set point 
Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 

17:54:50 64,16 150,00 252,86 650,00 
17:55:00 -50,00 150,00 -57,08 592,92 
17:55:10 -50,00 207,08 -57,08 535,84 
17:55:20 607,08 264,16 372,71 650,00 
17:55:30 664,16 150,00 247,51 650,00 
17:55:40 550,00 150,00 247,51 650,00 
17:55:50 550,00 150,00 247,51 897,51 
17:56:01 550,00 -97,51 -50,52 846,99 
17:56:11 302,49 -46,99 -49,96 797,03 
17:56:21 353,01 2,97 0,00 797,03 
17:56:31 402,97 2,97 0,00 797,03 
17:56:41 402,97 2,97 0,00 797,03 
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       Figura 4.6: Resposta do supervisor para saturação  do set point 

 
Através da tabela 4.8 e do gráfico na Figura 4.6, é possível perceber inicialmente uma 

tentativa do SP se manter nos 600 m³/h, que foi a oferta simulada no primeiro momento. 
Porém, no tempo “17:55:20”, em que a oferta passa para 1200 m³/h, o supervisor fuzzy gera 
um delta a partir das entrada, entretanto, não surte total efeito no SP, já que está saturado em 
seu valor máximo naquele momento, pois só existe uma bomba principal operando. Já no 
tempo “17:55:50”, em que a segunda bomba passa a operar, o SP máximo passa a ser 1300 
m³/h e o supervisor consegue tranquilamente atingir a meta desejada, deixando o SP em 797 
m³/h. 

A saturação do set point irá garantir ao processo uma probabilidade muito menor do 
sistema de injeção ficar indisponível por causa de trips inesperados (efeito cascata) das 
bombas por sobrecorrente ou vibração.  

 
4.8. Limitação da Oferta e Trip de Bomba 

Partindo da próxima iteração do mesmo cenário simulado no item 4.7, foi imaginado 
um evento inesperado em que um trem de membrana para de funcionar, fazendo com que a 
oferta deixasse de ser 1200 m³/h, passando a ser 650 m³/h. No tempo “17:57:11”, é possível 
perceber que quando a oferta diminui subitamente o supervisor já tende a deixar o SP o mais 
próximo possível da oferta, desprezando o erro de meta.  
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Neste caso, não há problemas em continuar operando com duas bombas booster e duas 
principais, pois logo que for possível retornar com o segundo trem de membranas (17:58:31) 
a injeção voltará ao normal com seu erro de meta minimizado.   

Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 600 m³/h e 1200 m³/h 
o Somatório das Metas = 800 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 2 

          Tabela 4.9: Valores obtidos na simulação para limitação de oferta e trip de bomba 
Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 

17:56:51 402,97 2,97 0,00 797,03 
17:57:01 402,97 2,97 0,00 797,03 
17:57:11 -147,03 2,97 -58,60 738,43 
17:57:21 -147,03 61,57 -58,60 679,83 
17:57:31 -88,43 120,17 -58,60 621,23 
17:57:41 -29,83 178,77 0,00 621,23 
17:57:51 28,77 178,77 0,00 621,23 
17:58:01 28,77 178,77 0,00 621,23 
17:58:11 28,77 178,77 0,00 621,23 
17:58:21 28,77 178,77 0,00 621,23 
17:58:31 578,77 178,77 318,87 940,10 
17:58:42 578,77 -140,10 -247,70 692,41 
17:58:52 259,90 107,59 168,32 860,73 
17:59:02 507,59 -60,73 -50,52 810,21 
17:59:12 339,27 -10,21 -1,86 808,35 
17:59:22 389,79 -8,35 0,00 808,35 
17:59:32 391,65 -8,35 0,00 808,35 
17:59:42 391,65 -8,35 0,00 808,35 
17:59:52 391,65 -8,35 0,00 808,35 
18:00:02 391,65 -8,35 0,00 808,35 
18:00:12 391,65 -8,35 0,00 650,00 
18:00:22 391,65 150,00 247,51 650,00 
18:00:32 550,00 150,00 247,51 650,00 
18:00:42 550,00 150,00 247,51 650,00 
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Figura 4.7: Resposta do supervisor para limitação de oferta e trip de bomba 

O terceiro evento que se pode destacar nesse item é apenas para reforçar o que foi já foi 
simulado nos itens 4.6 e 4.7, nos quais, no tempo “18:00:12”, ocorre o trip de uma bomba 
booster ou principal (os dois eventos resultam em apenas uma principal operando) e, 
consequentemente, ocorre a saturação do SP para que não ocorra a indisponibilidade total do 
sistema.  

 
4.9. Abertura e Fechamento de Poços 

Durante a operação de um processo dinâmico com um sistema de injeção de água, é 
possível que os poços precisem ser fechados para algum tipo de manutenção e abertos para 
retornar a operação ou até mesmo porque são novos poços interligados. Se for necessário abrir 
ou fechar um poço, a soma das metas será alterada e, por isso, é necessário o ajuste na tabela.   

Em um cenário simulado em que alguns poços serão reabertos, se faz necessário 
adicionar suas metas na tabela e em seguida efetuar a abertura. O supervisor irá atuar no 
sentido de minimizar o erro de meta e deixar o SP condizente, se houver oferta suficiente.  

 Variáveis consideradas:  
o Entrada da Desaeradora (FIT-1251201) = 1200 m³/h e 1800 m³/h 
o Somatório das Metas = 800 m³/h e 1200 m³/h 
o Quantidade de bombas principais funcionando = 2 
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            Tabela 4.10: Valores obtidos na simulação para abertura e fechamento de poços 
Tempo E_oferta E_meta Delta_SP SP_inj 

15:45:06 402,97 2,97 0,00 797,03 
15:45:16 402,97 2,97 0,00 797,03 
15:45:26 402,97 2,97 0,00 797,03 
15:46:25 402,97 402,97 372,71 1169,75 
15:46:35 402,97 30,25 146,70 1300,00 
15:46:45 30,25 -100,00 0,00 1300,00 
15:46:55 -100,00 -100,00 -58,60 1241,40 
15:47:05 -100,00 -41,40 -58,60 1182,80 
15:47:15 -41,40 17,20 -43,27 1139,53 
15:47:25 17,20 60,47 0,00 1139,53 
15:47:35 660,47 60,47 156,61 1296,14 
15:47:45 660,47 -96,14 -50,52 1245,63 
15:47:55 503,86 -45,63 -49,68 1195,95 
15:48:05 554,37 4,05 0,00 1195,95 
15:48:15 604,05 4,05 0,00 1195,95 
15:48:26 604,05 4,05 0,00 1195,95 

 

 
                   Figura 4.8: Resposta do supervisor para abertura e fechamento de poços 

Conforme tabela 4.10, o sistema estava estável até o momento “15:46:25” em que foi 
adicionado na tabela de metas novas metas para poços que estavam fechados (meta 0 m³/h). 
Portanto, suponhe-se que dois poços foram reabertos com meta de 200 m³/h cada um, o novo 
somatório passou a ser 1200 m³/h e o supervisor tenta atender a demanda. Inicialmente, pela 
oferta estar exatamente no limite, o fuzzy estabiliza (delta=0) com um SP de 1139 m³/h 
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(15:47:25). No entanto, quando a oferta passa a ser 1800 m³/h, ocorre ainda um ajuste fino e o 
SP estabiliza em 1195 m³/h, minimizando ainda mais o erro de meta de injeção.  
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5. Considerações Finais  

Este trabalho apresentou uma aplicação com foco prático que tem como objetivo 
auxiliar as atividades das operações em plantas de produção de petróleo. A aplicação se 
baseou totalmente no método de recuperação de injeção de água, já que foram detectadas 
fragilidades no processo atual, em que uma aplicação automatizada poderia contribuir para 
melhorar o desempenho, evitando indisponibilidade do sistema e maior precisão no método 
aplicado.  

A aplicação atual é resultado de um projeto que foi idealizado desde o rascunho, ao se 
perceber alguns cenários que poderiam ser otimizados no processo de injeção de água em 
plataformas de produção, através de procedimentos automatizados, até a conclusão de uma 
primeira versão da aplicação que obteve resultados satisfatórios, conforme mostrado no 
Capítulo 4.  

Para que fosse possível implementar um software homologado pela Petrobras, foi 
utilizado o Módulo de Procedimentos Automatizados (MPA 6.0). Este se mostrou bastante 
objetivo para solucionar diversas questões operacionais, pois tem a capacidade de gerenciar, 
através de diagramas, diversas funcionalidades de uma planta, e também processar um 
algoritmo escrito em uma linguagem direta em formato de texto estruturado. Por meio dessa 
união, foi possível processar o algoritmo fuzzy, realizar os intertravamentos desejados e tratar 
as variáveis de forma objetiva. 

Na atual fase da aplicação, foram realizados diversos testes apenas em ambiente 
simulado. Para começar a testar na prática é necessário ajustar devidamente a comunicação 
externa das entradas e saídas, já que cada planta possui um sistema de automação com suas 
particularidades. A partir do momento em que a aplicação MPA e o sistema de automação e 
controle de determinada planta estiverem se comunicando via OPC, é possível começar a 
realizar testes da aplicação na prática, sendo recomendado no início apenas analisar 
resultados, sem de fato escrever e atuar diretamente no processo. Por se tratar de problemas 
práticos e bastante dinâmicos, a aplicação poderá ter muito a crescer e se ajustar, desde o 
algoritmo fuzzy até a criação de novos diagramas.  

De acordo com os resultados que estavam sendo esperados, a aplicação respondeu 
muito bem depois dos devidos ajustes, à medida que os testes iam sendo realizados e novas 
dificuldades sendo criadas. Todos os problemas que foram mapeados na fase de projeto e 
relatados no Capítulo 3, obtiveram uma solução através do supervisor implementado. 
Portanto, o projeto se mostra com alto potencial para aumentar a longevidade de 
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equipamentos, otimizar a recuperação de petróleo, e, principalmente, evitar a 
indisponibilidade do sistema causada por eventos inesperados, resultando em uma maior 
estabilidade da planta como um todo.  

Dentro das dificuldades encontradas na elaboração do projeto, pode-se destacar a 
escolha das variáveis que iriam se utilizar para oferecer uma solução, ainda na fase de 
planejamento. Diante de tantas válvulas, bombas e medidores, teve que se pensar da forma 
mais objetiva para “atacar” os problemas que se tinha como objetivo solucionar. Na fase de 
execução, a dificuldade ficou por conta do software MPA, que foi o primeiro contato e poucas 
pessoas tiveram experiência. Desta forma, não só o manual, mas também o apoio da equipe 
idealizadora do software foi fundamental desde a instalação.  

Como perspectivas futuras, além de realizar os testes da aplicação na prática, para 
efetuar os devidos ajustes, é possível também inserir novas funcionalidades na aplicação. Um 
dos objetivos de se implementar um supervisor inteligente baseado na lógica fuzzy é para que 
se possa ter abertura para inserir novas funções. Portanto, seria interessante, por exemplo, 
dedicar atenção a cada poço através de sua HV (válvula choke), tendo em vista que sua 
atuação é apenas por pulsos enviados manualmente. Se fosse desenvolvida uma IA 
(inteligência artificial) que aprendesse a quantidade de pulsos de abertura ou fechamento que 
aquela válvula necessita para fazer com que apenas aquele volume de água seja injetado, isso 
poderia ser somado à aplicação já existente para otimizar e automatizar ainda mais o processo.  
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ANEXO I – Imagens retiradas do supervisório Intouch. 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 ANEXO II – Código do algoritmo fuzzy na linguagem “lua”. 

 
return InferenceEngine { 
 
 input = { 
  LinguisticVariable { 
   name  = "E_OFERTA", 
   min   =       -600, 
   max   =        1600, 
   scale =         10, 
  }, 
  LinguisticVariable { 
   name  = "E_META", 
   min   =       -600, 
   max   =        600, 
   scale =         10, 
  }, 
 }, 
 
 output = { 
  LinguisticVariable { 
   name  =  "DSP_INJ", 
   min   =       -500, 
   max   =        500, 
   scale =         10, 
  }, 
 }, 
 
 fuzzy = { 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_OFERTA_POS", 
   membership = TrapezoidalFunction(50, 80, 1500, 1500), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_OFERTA_NEUTRO", 
   membership = TrapezoidalFunction(-60, 0, 0, 60), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_OFERTA_NEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-250, -150, -50, -40), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_OFERTA_MNEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-500, -400, -300, -150), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_META_MPOS", 
   membership = TrapezoidalFunction(100, 200, 600, 600), 



 
 

  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_META_POS", 
   membership = TrapezoidalFunction(20, 50, 100, 200), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_META_NEUTRO", 
   membership = TrapezoidalFunction(-20, 0, 0, 20), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_META_NEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-200, -100, -50, -10), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "E_META_MNEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-600, -600, -200, -100), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "DSP_INJ_MPOS", 
   membership = TrapezoidalFunction(200, 400, 500, 500), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "DSP_INJ_POS", 
   membership = TrapezoidalFunction(0, 50, 300, 300), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "DSP_INJ_NEUTRO", 
   membership = TrapezoidalFunction(-10, 0, 0, 10), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "DSP_INJ_NEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-100, -80, -40, -15), 
  }, 
  FuzzyVariable { 
   name       = "DSP_INJ_MNEG", 
   membership = TrapezoidalFunction(-700, -700, -200, -10), 
  }, 
 }, 
 
 rules = { 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_OFERTA é E_OFERTA_POS ou E_OFERTA é 
E_OFERTA_NEUTRO então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEUTRO 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 



 
 

    se E_OFERTA é E_OFERTA_NEG então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEG 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_OFERTA é E_OFERTA_MNEG então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_MNEG 
    fim 
   ]], 
  },   
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_NEG e E_OFERTA é E_OFERTA_NEG 
então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEG 
    fim 
   ]], 
  },   
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_POS e E_OFERTA é 
E_OFERTA_NEUTRO então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEUTRO 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_MPOS e E_OFERTA é 
E_OFERTA_NEUTRO então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEUTRO 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_NEUTRO e E_OFERTA é 
E_OFERTA_POS então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEUTRO 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_NEG e E_OFERTA é E_OFERTA_POS 
então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEG 
    fim 



 
 

   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_MNEG e E_OFERTA é 
E_OFERTA_POS então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_MNEG 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_POS e E_OFERTA é E_OFERTA_POS 
então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_POS 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_POS e E_OFERTA é E_OFERTA_NEG 
então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEG 
    fim 
   ]], 
 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_MPOS e E_OFERTA é 
E_OFERTA_NEG então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_NEG 
    fim 
   ]], 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_POS e E_OFERTA é 
E_OFERTA_MNEG então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_MNEG 
    fim 
   ]], 
 
  }, 
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_MPOS e E_OFERTA é 
E_OFERTA_MNEG então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_MNEG 
    fim 



 
 

   ]], 
  },   
  ControlRule { 
   expression = [[ 
    se E_META é E_META_MPOS e E_OFERTA é E_OFERTA_POS 
então 
     DSP_INJ é DSP_INJ_MPOS 
    fim 
   ]], 
  }, 
 }, 
 
 defuzzifier = CoGDefuzzifier{ precision = 1000 }, 
 

} 
 
 
 
 
 
 


