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RESUMO 

 
 
A análise nodal é uma ferramenta muito importante no projeto de um poço pois o impacto de 

cada um dos integrantes de um sistema de produção pode ser analisado através dela. Em relação 

à coluna de produção, diversos autores têm desenvolvido correlações que permitem simular o 

escoamento multifásico dentro de um poço e sua influência no perfil de pressão ao longo da 

coluna.  

Diversos programas comerciais baseados nesses trabalhos estão disponíveis no mercado e são 

amplamente utilizados na indústria para dimensionar corretamente a coluna de produção e os 

equipamentos de superfície. No entanto, ainda há uma escassez de ferramentas eficientes 

gratuitas ou de baixo valor comercial para fins educativos em universidades. O presente 

trabalho tem como objetivo a implementação do modelo de Aziz, Govier e Fogarasi no Visual 

Basic for Applications (VBA) para Microsoft Excel, programa extensamente difundido na 

maioria das universidades brasileiras.  

No trabalho, serão considerados dois componentes básicos de um sistema de produção: o 

reservatório, que será representado pelas curvas Inflow Performance Relationship (IPR), e a 

coluna de produção, que será simulada através das curvas Tubing Performance Relationship 

(TPR). Além disso, correlações de fraturamento hidráulico e canhoneio para estimar o fator de 

película de reservatórios serão implementadas. 

Ademais, os resultados contarão com um dashboard interativo para a análise gráfica das 

propriedades do sistema em cada vazão simulada, além da consulta dos valores numéricos em 

um formulário. 

 

Palavras-chave: IPR, TPR, pressão, Aziz, Vogel, Fetkovich, Excel, VBA. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nodal Analysis is a very important procedure during the development of a well project since 

the impact of each equipment of a production system is evaluated during this step. Regarding 

the production string, many authors developed correlations that simulate the multiphase flow 

in a well and its influence in the pressure profile along the tubing. 

Many commercial softwares based on these papers are available on the market and they are 

widely applied in the industry to choose the proper production string and the surface production 

equipments. However, there is still a lack of freeware or low-cost tools for educational purposes 

in universities. This work aims to implement the Aziz, Govier and Fogarasi model in Visual 

Basic for Applications on Microsoft Excel, which is extensively used in most of Brazilian 

universities. 

In this work, two components of the production system will be considered: the reservoir, which 

will be represented by the Inflow Performance Relationship (IPR) curves and the production 

string, which will be simulated using Tubing Performance Relationship (TPR). Also, hydraulic 

fracturing and perforation correlations will be implemented in order to estimate the skin factor 

of reservoirs. 

Moreover, in addition to data values displayed on a form, the results will feature an interactive 

dashboard to allow the user to perform a graphical analysis of the properties of the system for 

each rate simulated.  

 

Keywords: IPR, TPR, pressure, Aziz, Vogel, Fetkovich, Excel, VBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 
 

GOR Razão Gás – Óleo 

IPR Inflow Performance Relationship  

TPR Tubing Performance Relationship 

WOR Razão Água – Óleo 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

Bo Fator volume formação do óleo 

C Parâmetro C da Equação de Fetkovich [STB/(d-psia2n)] 

d Diâmetro interno da tubulação (in) 

EF Eficiência 

Ek Termo cinético 

f Fator de fricção 

fo Fração de óleo 

fw Fração de água 

h Espessura do reservório (ft) 

HL Holdup Líquido com condições de escorregamento 

IP Índice de produtividade [STB/(d-psi)] 

k Permeabilidade do reservatório (mD) 

kf Permeabilidade da fratura (mD) 

ML Vazão mássica de líquido (lbm/s) 

n Parâmetro n da Equação de Fetkovich 

N Parâmetro N para o padrão de escoamento de golfada 

NE Número de Eotvos 

NRe Número de Reynolds 

Nwe Número de Weber 

Nμ Número de viscosidade 

Pb Pressão de bolha (psia) 

Pc Pressão crítica (psia) 

PR Pressão do reservatório (psia) 

Pwf Pressão de fundo (psia) 

qo Vazão de óleo (STB/d) 

re Raio externo do reservatório (ft) 

Rs Razão de solubilidade (SCF/STB) 

rw Raio do poço (ft) 

s Fator de película 

T Temperatura do intervalo (°F) 
 



 

TC Temperatura crítica (°F) 

wf Abertura da fratura (ft) 

xf Comprimento da asa da fratura (ft) 

Z Fator de compressibilidade do gás 

θ Defasagem entre os jatos do canhoneio (graus) 

λL Holdup líquido sem condições de escorregamento 

μ Viscosidade (cP) 

ρ Massa específica (lbm/ft3) 

σL Tensão superficial do líquido (dina/cm) 
 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1. Elementos presentes em um sistema de produção comumente usados como nós . 18 
Figura 2.1. IPR Linear .............................................................................................................. 22 
Figura 2.2. Influência da alteração da permeabilidade ao redor do poço no perfil de pressões
 .................................................................................................................................................. 23 
Figura 2.3. Influência da alteração da permeabilidade ao redor do poço no perfil de pressões
 .................................................................................................................................................. 23 
Figura 2.4. Forma clássica da Equação do Método de Vogel .................................................. 25 
Figura 2.5.Diferença entre IPR Linear e o Método de Vogel................................................... 25 
Figura 2.6. Curva oriunda da união do IPR Linear com o Método de Vogel........................... 26 
Figura 2.7. Diferença entre o Método de Vogel e o Método de Fetkovich .............................. 28 
Figura 2.8. Curvas IPR para efeito de película diferente de zero ............................................. 30 
Figura 2.9 - Figura para o cálculo do raio efetivo do poço ...................................................... 33 
Figura 3.1. Valores de rugosidade relativa para diferentes materiais ....................................... 40 
Figura 3.2. Diagrama de Moody ............................................................................................... 41 
Figura 4.1. Mapa dos padrões de escoamento proposto por Aziz et al .................................... 50 
Figura 4.2 – Diagrama de fluxo básico para o cálculo do gradiente total de pressão para o 
padrão de escoamento bolha ou golfada ................................................................................... 51 
Figura 4.3 - Diagrama de fluxo básico para o padrão de escoamento disperso ....................... 55 
Figura 4.4. Gráfico de Standing – Katz para o cálculo do fator de compressibilidade ............ 60 
Figura 5.1 – Função para o cálculo do IP quando as propriedades do reservatório são 
fornecidas.................................................................................................................................. 66 
Figura 5.2 - Função para o cálculo do IP a partir de dados de testes ....................................... 66 
Figura 5.3 - Função para corrigir o IP para fatores de película diferentes de zero ................... 67 
Figura 5.4 - Função para o cálculo da vazão no caso da IPR Linear ........................................ 67 
Figura 5.5 - Função para o cálculo dos parâmetros da Equação de Vogel quando dados de 
testes são fornecidos ................................................................................................................. 68 
Figura 5.6 - Função para o cálculo da eficiência ...................................................................... 68 
Figura 5.7 - Função para o cálculo da vazão pela Equação de Vogel ...................................... 69 
Figura 5.8 - Função para o cálculo dos parâmetros da Equação de Fetkovich......................... 69 
Figura 5.9 - Função para o cálculo da vazão aplicando a Equação de Fetkovich .................... 70 
Figura 5.10 - Função para o cálculo do IP quando a pressão do teste é menor que a pressão de 
bolha ......................................................................................................................................... 70 
Figura 5.11 -  Função para o cálculo do IP quando a pressão do teste é maior que a pressão de 
bolha ......................................................................................................................................... 71 
Figura 5.12 - Função para o cálculo da vazão pelo caso da IPR Linear modificada com a 
Equação de Vogel ..................................................................................................................... 71 
Figura 5.13 - Função para estimar a pressão de bolha (Correlação de Standing) .................... 71 
Figura 5.14 - Função para o cálculo do grau API do óleo ........................................................ 72 
Figura 5.15 - Função para estimar o fator de película pelo Modelo de Prats ........................... 72 
Figura 5.16 - Função para estimar o valor do parâmetro a ....................................................... 73 
Figura 5.17 - Função para estimar o fator de película pelo Modelo de Karakas e Tariq ......... 74 
Figura 5.18 - Função para o cálculo do parâmetro Nx .............................................................. 74

 



 

Figura 5.19 - Função para o cálculo do parâmetro Ny .............................................................. 75 
Figura 5.20 - Função para determinar o padrão de escoamento do intervalo ........................... 75 
Figura 5.21 - Função para determinar a temperatura do intervalo ........................................... 76 
Figura 5.22 - Função para o cálculo do Número de Reynolds ................................................. 76 
Figura 5.23 - Função para o cálculo da área do tubo ................................................................ 76 
Figura 5.24 - Função para estimar o fator de fricção (Correlação de Goudar-Sonnad) ........... 77 
Figura 5.25 - Função para estimar o fator volume formação do Óleo ...................................... 77 
Figura 5.26 - Função para estimar a viscosidade do óleo ......................................................... 78 
Figura 5.27 - Função para o cálculo da massa específica do óleo ............................................ 78 
Figura 5.28 - Função para a razão de solubilidade do gás ........................................................ 79 
Figura 5.29 - Função para estimar o fator de compressibilidade pela Equação de Papay ........ 79 
Figura 5.30 - Função para o cálculo da temperatura crítica do gás (Correlação de Brown) .... 79 
Figura 5.31 - Função para o cálculo da pressão crítica do gás ................................................. 79 
Figura 5.32 - Função para o cálculo da viscosidade do gás ..................................................... 80 
Figura 5.33 - Função para o cálculo da vazão de gás ............................................................... 80 
Figura 5.34 - Função para o cálculo da vazão mássica de gás ................................................. 80 
Figura 5.35 - Função para o cálculo da fração de óleo ............................................................. 81 
Figura 5.36 - Função para o cálculo da fração de água ............................................................ 81 
Figura 5.37 - Função para o cálculo da vazão volumétrica de líquido ..................................... 81 
Figura 5.38 - Função para o cálculo da vazão mássica de líquido ........................................... 82 
Figura 5.39 - Função para o cálculo da tensão superficial do líquido ...................................... 82 
Figura 5.40 - Função para o cálculo da viscosidade do líquido ............................................... 82 
Figura 5.41 - Função para o cálculo da velocidade superficial do gás ou líquido.................... 83 
Figura 5.42 - Função para o cálculo da massa específica do gás ou líquido ............................ 83 
Figura 5.43 - Função para o cálculo da massa específica da mistura com condições de 
escorregamento ......................................................................................................................... 83 
Figura 5.44 - Função para o cálculo da massa específica da mistura sem condições de 
escorregamento ......................................................................................................................... 84 
Figura 5.45 - Função para o cálculo da velocidade da mistura ................................................ 84 
Figura 5.46 - Código base da subrotina principal para o escoamento bolha ............................ 84 
Figura 5.47 - Função para o cálculo do Holdup Líquido para o escoamento bolha, golfada e 
transição. ................................................................................................................................... 85 
Figura 5.48 - Função para o cálculo da velocidade da bolha no escoamento bolha. ................ 85 
Figura 5.49 - Função para o cálculo da velocidade do gás no escoamento bolha. ................... 85 
Figura 5.50 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por fricção ................................ 86 
Figura 5.51 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por elevação ............................. 86 
Figura 5.52 - Função para o cálculo do gradiente de pressão total .......................................... 86 
Figura 5.53 - Código base da subrotina principal para o escoamento de golfada .................... 87 
Figura 5.54 - Função para o cálculo do parâmetro N ............................................................... 87 
Figura 5.55 - Função para o cálculo do parâmetro m ............................................................... 88 
Figura 5.56 - Função para o cálculo do Número de Eotvos ..................................................... 88 
Figura 5.57 - Função para o cálculo do parâmetro C ............................................................... 88 
Figura 5.58 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por fricção para o padrão de 
escoamento de golfada.............................................................................................................. 89

 



 

Figura 5.59 - Código base da subrotina principal para o padrão de escoamento disperso ....... 89 
Figura 5.60 - Função para o cálculo do Número de Weber. ..................................................... 90 
Figura 5.61 - Função para o cálculo do número de viscosidade............................................... 90 
Figura 5.62 - Função para o cálculo da rugosidade relativa do padrão de escoamento disperso
 .................................................................................................................................................. 90 
Figura 5.63 - Função para o cálculo do fator de fricção quando a rugosidade relativa é maior 
que 0,05 .................................................................................................................................... 91 
Figura 5.64 - Função para o cálculo do termo cinético Ek ....................................................... 91 
Figura 5.65 - Função para o cálculo do gradiente de elevação para o padrão de escoamento 
disperso ..................................................................................................................................... 91 
Figura 5.66 - Função para o cálculo do gradiente de pressão total para o padrão de escoamento 
transição .................................................................................................................................... 92 
Figura 5.67 - Código base da subrotina principal para o caso monofásico .............................. 92 
Figura 5.68 - Aparência da planilha "Curvas" .......................................................................... 94 
Figura 5.69 - Aparência da planilha "Dashboard" .................................................................... 95 
Figura 5.70 - Aparência do formulário para consultar os resultados numéricos da simulação 95 
Figura 5.71 - Formulário para a entrada de dados para a curva IPR e TPR (Imagem 1) ......... 96 
Figura 5.72 - Formulário para a entrada de dados para as curvas IPR e TPR (Imagem 2) ...... 96 
Figura 6.1 - Curva IPR gerada pela ferramenta (Caso Linear) ................................................. 97 
Figura 6.2 - Curva IPR gerada quando propriedades do reservatório são fornecidas (IPR 
Linear) ...................................................................................................................................... 99 
Figura 6.3 - Resumo dos parâmetros da curva IPR gerada ...................................................... 99 
Figura 6.4 - IPR gerada pela ferramenta (Equação de Vogel)................................................ 101 
Figura 6.5 - IPR gerada pela ferramenta a partir dos parâmetros da Equação de Fetkovich.. 102 
Figura 6.6 - IPR gerada pelo programa a partir de dados de testes (Equação de Fetkovich) . 103 
Figura 6.7 - Resumo dos parâmetros calculados para a Equação de Fetkovich a partir de dados 
de testes................................................................................................................................... 104 
Figura 6.8 - Comparação do ajuste feito na bibliografia e pela ferramenta ........................... 104 
Figura 6.9 - Curva IPR gerada pelo programa (Caso Linear modificado com Vogel) ........... 106 
Figura 6.10 - Resumo dos parâmetros calculados para a curva IPR (Caso Linear modificado 
com Vogel) ............................................................................................................................. 106 
Figura 6.11 - Comparação entre as curvas IPR geradas pelo programa e os resultados da 
bibliografia (Caso Linear modificada com Vogel) ................................................................. 108 
Figura 6.12 - Fator de película calculado pela ferramenta para o Modelo de Prats ............... 109 
Figura 6.13 - Fator de película calculado pela ferramenta para o Modelo de Karakas e Tariq
 ................................................................................................................................................ 110 
Figura 6.14 - Curva TPR gerada pelo programa original (Teste de Validação 1) .................. 113 
Figura 6.15 - Dados numéricos gerados pela ferramenta (Teste de Validação 1) .................. 113 
Figura 6.16 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 1 ......... 114 
Figura 6.17 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 2 ......... 114 
Figura 6.18 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 3 ......... 115 
Figura 6.19 - Gráfico gerado pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 4 ............ 116 
Figura 6.20 - Linerização do modelo para a viscosidade do óleo .......................................... 116 
Figura 6.21 - Curva TPR gerada pela ferramenta com o modelo de viscosidade alterado .... 117

 



 

Figura 6.22 - Comparação entre o modelo de viscosidade original e o modelo presente no 
artigo ....................................................................................................................................... 118 
Figura 6.23 - Curva TPR gerada para os dados do Exemplo 1 quando a abordagem alternativa 
para o padrão de escoamento de golfada foi implementada ................................................... 118 
Figura 6.24 - Comparação entre os quatro casos – Teste de Validação 1 .............................. 119 
Figura 6.25 - Comparação entre os quatro casos – Teste de Validação 2 .............................. 120 
Figura 6.26 - Holdup Líquido calculado pela ferramenta com a abordagem alternativa 
implementada e a viscosidade alterada ................................................................................... 121 
Figura 6.27 - Perfil de pressão calculado pela ferramenta com a abordagem alternativa para o 
padrão de escoamento de golfada e a viscosidade alterada .................................................... 121 
Figura 6.28 - Comparação do holdup líquido calculado pelo programa original e o resultado 
do artigo .................................................................................................................................. 122 
Figura 6.29 - Comparação entre o perfil de pressões calculado pelo programa original e o 
resultado do artigo .................................................................................................................. 122 
Figura 6.30 -  Curva TPR gerada para diversas WOR ........................................................... 124 
Figura 6.31 - Curva TPR gerada para diversos valores de diâmetro ...................................... 125 
Figura 6.32 - Padrões de escoamento vs profundidade (Qo = 400 STB/d) ............................. 125 
Figura 6.33 - Padrões de escoamento vs profundidade (Qo = 210 STB/d) ............................. 126 
Figura 6.34 - Curva TPR suavizada gerada para ID = 1 in .................................................... 126 
Figura 6.35 - Curva TPR gerada para diferentes valores de rugosidade relativa ................... 127 
Figura 6.36- Curva TPR gerada para diferentes valores de GOR .......................................... 128 
Figura 6.37 - Curva TPR gerada para diversos valores de Pwh ............................................... 129 
Figura 6.38 - Curva IPR gerada para diversos valores de fator de película ........................... 130 
Figura 6.39 - Curva TPR gerada para diversos valores de PR e qo,max .................................... 131 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 – Cálculo de  αθ ...................................................................................................... 34 
Tabela 2.2 - Valores de a1, a2, b1 e b2 ....................................................................................... 35 
Tabela 2.3 – Valores de c1 e c2 ................................................................................................. 35 
Tabela 4.1. Tabela para o cálculo de m .................................................................................... 53 
Tabela 6.1 - Dados para criar a curva IPR pelo método Linear ............................................... 97 
Tabela 6.2 -  Resumo dos valores de pressão e vazão da curva IPR (Caso Linear) ................. 98 
Tabela 6.3 - Dados do exemplo resolvido na bibliografia para o caso Linear ......................... 98 
Tabela 6.4 - Conjunto de pressões e vazões inseridos como dados de testes (Caso Linear) .. 100 
Tabela 6.5 - Parâmetros utilizados para criar a IPR ( Equação de Vogel) ............................. 100 
Tabela 6.6 - Dados de testes inseridos na ferramenta para criar a IPR (Equação de Vogel) . 101 
Tabela 6.7 - Parâmetros fornecidos para criar a IPR (Equação de Fetkovich) ....................... 102 
Tabela 6.8 - Dados de testes para criar a IPR (Equação de Fetkovich) – Caso 1 ................... 103 
Tabela 6.9 - Dados de testes para criar a IPR (Equação de Fetkovich) - Caso 2 ................... 105 
Tabela 6.10 - Dados para estimar a pressão de bolha ............................................................. 105 
Tabela 6.11 - Dados da bibliografia para criar a curva IPR (Caso Linear modificado com 
Vogel) ..................................................................................................................................... 106 
Tabela 6.12 - Dados para estimar a pressão de bolha - Caso 2 .............................................. 107 
Tabela 6.13 - Dados da bibliografia para criar a curva IPR ( Caso Linear modificado com 
Vogel) ..................................................................................................................................... 107 
Tabela 6.14 - Dados para o cálculo do fator de película pelo Modelo de Prats ..................... 108 
Tabela 6.15 - Dados adicionais para calcular o parâmetro a .................................................. 109 
Tabela 6.16 - Dados do exemplo resolvido encontrado na bibliografia para o modelo de 
Karakas e Tariq ....................................................................................................................... 110 
Tabela 6.17 - Dados do artigo para o poço 24 ........................................................................ 112 
Tabela 6.18 - Dados adicionais para o Teste de Validação 1 ................................................. 112 
Tabela 6.19 - Dados do artigo para o poço 17 ........................................................................ 119 
Tabela 6.20 - Caso base para a curva TPR – Análise de Sensibiildade ................................. 123 
Tabela 6.21 - Caso base para a curva IPR – Análise de Sensibilidade ................................... 123 
Tabela 6.22 - Casos para a razão água-óleo (qo = 249,8 STB/d) ............................................ 123 
Tabela 6.23-  Valores de diâmetro analisados ........................................................................ 124 
Tabela 6.24 - Valores de rugosidade relativa estudados ........................................................ 127 
Tabela 6.25 - Valores de GOR estudados (qo = 249,8 STB/d) ............................................... 127 
Tabela 6.26 - Valores da pressão de cabeça estudados (qo = 249,8 STB/d) ........................... 128 
Tabela 6.27 - Valores de fator de película estudados ............................................................. 129 
Tabela 6.28 - Valores de pressão do reservatório analisados ................................................. 130 

 

 

 



 

SÚMARIO 

1 Introdução.......................................................................................................................... 17 

2 Inflow Performance Relationship...................................................................................... 20 

2.1 IPR Linear .................................................................................................................. 20 

2.2 Reservatório com mecanismo de gás em solução ...................................................... 24 

2.2.1 Método de Vogel ................................................................................................ 24 

2.2.2 Método de Fetkovich .......................................................................................... 27 

2.2.3 Método de Standing ............................................................................................ 28 

2.3 Correlações para o cálculo do fator de película ......................................................... 32 

2.3.1 Modelo de Prats para fraturamento hidráulico ................................................... 32 

2.3.2 Modelo de Karakas e Tariq para o fator de película causado pelo canhoneio ... 33 

3 Tubing Performance Relationship .................................................................................... 37 

3.1 Equação do gradiente de pressão ............................................................................... 37 

3.2 Componente referente à perda por fricção ................................................................. 38 

3.3 Escoamento Multifásico............................................................................................. 42 

3.3.1 Holdup Líquido................................................................................................... 43 

3.3.2 Velocidades ........................................................................................................ 43 

3.3.3 Massa específica ................................................................................................. 44 

3.3.4 Viscosidade ......................................................................................................... 45 

3.3.5 Tensão superficial ............................................................................................... 45 

3.3.6 Equação do Gradiente de Pressão para escoamento multifásico ........................ 46 

3.3.7 Padrões de escoamento em um poço de petróleo ............................................... 47 

3.3.8 Tipos de correlações ........................................................................................... 48 

4 Método de Aziz, Govier e Fogarasi .................................................................................. 49 

4.1 Determinação do padrão de escoamento.................................................................... 49 

4.2 Abordagem para o escoamento bolha ........................................................................ 51 

4.3 Abordagem para o escoamento de golfada ................................................................ 53 

4.3.1 Método 1 ............................................................................................................. 53 

4.3.2 Método 2 ............................................................................................................. 54 

4.4 Abordagem para os escoamentos transição ou disperso ............................................ 55 

4.4.1 Abordagem para o escoamento disperso ............................................................ 55 

4.4.2 Abordagem para o escoamento de transição ...................................................... 57 

4.5 Determinação do perfil de pressão ............................................................................. 57

 



 

4.6 Correlações para propriedades dos fluidos ................................................................ 59 

5 Implementação dos modelos ............................................................................................. 65 

5.1 Descrição do programa .............................................................................................. 65 

5.2 Funções para a construção da IPR ............................................................................. 65 

5.2.1 Funções para o IPR Linear ................................................................................. 65 

5.2.2 Funções para a Equação de Vogel ...................................................................... 67 

5.2.3 Funções para a Equação de Fetkovich ................................................................ 69 

5.2.4 Funções para a IPR Linear modificada com a Equação de Vogel ...................... 70 

5.2.5 Funções para o cálculo do fator de película ....................................................... 72 

5.2.5.1 Funções para o Modelo de Prats ..................................................................... 72 

5.2.5.2 Funções para o Modelo de Karakas & Tariq .................................................. 73 

5.3 Funções para a construção da TPR ............................................................................ 74 

5.3.1 Funções para propriedades dos fluidos ............................................................... 77 

5.3.2 Funções para o padrão de escoamento bolha...................................................... 84 

5.3.3 Funções para o padrão de escoamento de golfada .............................................. 87 

5.3.4 Funções para o padrão de escoamento disperso ................................................. 89 

5.3.5 Funções para o padrão de escoamento transição ................................................ 92 

5.3.6 Funções para o caso monofásico ........................................................................ 92 

5.4 Interface do programa ................................................................................................ 93 

6 Resultados ......................................................................................................................... 97 

6.1 IPR Linear .................................................................................................................. 97 

6.1.1 IP especificado .................................................................................................... 97 

6.1.2 Propriedades do reservatório especificadas ........................................................ 98 

6.1.3 Dados de testes fornecidos ................................................................................. 99 

6.2 Equação de Vogel .................................................................................................... 100 

6.2.1 Vazão máxima especificada ............................................................................. 100 

6.2.2 Dados de testes fornecidos pelo usuário ........................................................... 101 

6.3 Equação de Fetkovich .............................................................................................. 102 

6.3.1 Paramêtros especificados .................................................................................. 102 

6.3.2 Dados de testes fornecidos pelo usuário ........................................................... 103 

6.4 IPR Linear com modificação para Vogel abaixo da pressão de bolha .................... 105 

6.5 Modelos para fator de película ................................................................................. 108 

6.5.1 Modelo de Prats ................................................................................................ 108

 



 

6.5.2 Modelo de Karakas e Tariq .............................................................................. 109 

6.6 Modelo de Aziz, Govier e Fogarasi ......................................................................... 111 

6.6.1 Teste de Validação 1......................................................................................... 111 

6.6.2 Teste de Validação 2......................................................................................... 119 

6.6.3 Análise de Sensibilidade ................................................................................... 123 

7 Conclusão e sugestão para trabalhos futuros ................................................................... 132 

8 Bibliografia...................................................................................................................... 132 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 



 

1  Introdução 
 

A produção de petróleo é uma atividade essencial na economia contemporânea e possui 

papel importantíssimo no meio industrial por suprir a demanda de uma substância necessária 

para a obtenção de produtos primários. Nos últimos cem anos ocorreu a intensificação da 

produção que ocasionou a depleção das reservas de fácil acesso e de menor custo envolvido. 

Consequentemente, as empresas produtoras precisam lidar com ambientes cada vez mais 

complexos que evidenciam a necessidade de uma otimização dos gastos relacionados com todas 

as etapas de criação de um poço e do aproveitamento de cada reserva explorada.  

Do ponto de vista técnico, a exploração de um determinado campo está associada a uma 

determinada vazão mínima que indicará o limite inferior para que aquele projeto seja 

economicamente viável. Ademais, a vazão de produção pode ser otimizada a partir do momento 

que o engenheiro trabalha com todas as ferramentas disponíveis para escolher os melhores 

componentes disponíveis para os diversos elementos necessários em um poço de petróleo.  

Segundo Beggs (1991)1, a produção de hidrocarbonetos requer energia para elevar o 

petróleo à superfície e superar as perdas de pressão por fricção ao longo do caminho. A partir 

do momento que essas perdas por fricção ocorrem em cada componente do sistema e nesses 

últimos isso varia com a vazão em questão, pode-se concluir que a vazão desse sistema depende 

diretamente de todos os elementos presentes em um poço. Dentre estes, podemos citar o 

reservatório, a coluna de produção, válvulas de restrição e o separador atmosférico. 

Pode-se estabelecer um perfil de pressões relacionado a cada elemento previamente 

mencionado, isto é, uma relação entre a vazão e pressão em um determinado ponto. Por sua 

vez, a vazão de produção resultante do sistema pode ser determinada ao comparar os perfis 

desses diversos componentes. O estudo que leva em consideração essas diversas curvas é 

denominado de análise nodal e compara o perfil de pressões de parte do sistema que chega a 

um determinado ponto de interseção (nó) no poço com o perfil de pressões do resto do sistema 

que está ligado ao outro lado desse ponto, ou seja, para um determinado nó pré-selecionado, há 

a comparação entre a curva de demanda do sistema em um lado do nó e a energia disponível 

para essa produção no outro lado. As curvas de desempenho referentes à parcela do sistema à 

jusante ou à montante do nó escolhido podem ser obtidas através dos perfis dos diversos 

elementos individuais presentes.   

1BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.1 
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Na Figura 1.1 são apresentados alguns elementos do sistema de produção comumente 

utilizados como nós em um estudo de análise nodal. 

 

Figura 1.1. Elementos presentes em um sistema de produção comumente usados como nós 

 
Fonte: Modificada de BEGGS (1991)2 

Tendo em vista o grande número de informações e a complexidade das equações 

envolvidas, a realização desse estudo torna-se inviável sem o auxílio de ferramentas 

computacionais. Nesse quesito, existem diversos simuladores comerciais de empresas 

renomadas que são utilizados no campo para atingir tal objetivo. Porém, ainda há uma carência 

de aplicações livres disponíveis para serem utilizadas em pesquisas e no aprendizado em 

universidades. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação capaz de 

calcular o perfil de pressões de alguns dos elementos presentes em estudos de análise nodal 

baseando-se em um uma linguagem de programação de um software disponível na maioria das 

universidades, o Visual Basic for Applications (VBA) do Microsoft Excel. Na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), trabalhos como os de Sena (2010) e Galhardo (2013) foram 

desenvolvidos no mesmo programa no intuito de implementar equações amplamente utilizadas 

na Engenharia de Petróleo.  

2BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.2 
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Galhardo (2013) apresentou uma planilha para o cálculo do perfil de pressões ao longo 

da coluna de produção de poços. Tal projeto foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de 

programação Visual Basic for Applications (VBA) do Excel e leva em consideração dois 

componentes do sistema: o reservatório e a coluna de produção. Visando uma complementação 

desse trabalho, o presente estudo irá implementar correlações e metodologias de cálculo 

baseadas nos trabalhos de Aziz et al., Standing e Vogel.  

Adicionalmente, a ferramenta desenvolvida inclui correlações para o cálculo do fator de 

película utilizado em curvas de Inflow Performance Relationship (IPR). 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: No Capítulo 2 é apresentado a 

metodologia utilizada no estudo seguido da revisão bibliográfica referente as curvas IPR. O 

Capítulo 3 aborda a revisão bibliográfica sobre as curvas TPR e propriedades da mistura. O 

Capítulo 4 descreve o método principal abordado nesse trabalho: o Modelo de Aziz, Govier e 

Fogarasi. Capítulo 5 é destinado à apresentação/descrição dos códigos utilizados na aplicação 

seguido do Capítulo 6 que contém os dados utilizados no teste do programa e os resultados 

obtidos. Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 



 

2 Inflow Performance Relationship 
 

O presente trabalho codifica correlações referentes ao desempenho do reservatório, isto 

é, equações que relacionam a vazão de produção com a pressão de fundo e a pressão de 

reservatório. Equações que contém essa relação básica são denominadas de Inflow Performance 

Relationship (IPR) e nesse capítulo são apresentadas as equações mais utilizadas.  

Além disso, no capítulo 3 são explicitadas as principais correlações utilizadas para o 

cálculo do gradiente de pressão que é necessário para a geração dos perfis de pressões ao longo 

da coluna de produção, o Tubing Performance Relationship (TPR).  

 

2.1 IPR Linear 
 

Uma das equações mais utilizadas para descrever o fluxo em meios porosos é a Equação 

de Darcy. Essa proposição estabelece que a vazão resultante de líquido produzido na superfície 

será proporcional ao gradiente de pressão 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 e ao produto da área transversal pela 

permeabilidade do meio. Além de ser inversamente proporcional a viscosidade do fluido em 

questão. A Equação 2.1 apresenta a lei para um reservatório com fluxo radial e em regime 

pseudopermanente.  

 

𝑞𝑞𝑜𝑜 =
𝑘𝑘 × ℎ

141,2 × 𝜇𝜇 × 𝐵𝐵 × (ln �𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑤𝑤
� − 3

4
+ 𝑠𝑠)

× (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤) 

 

Equação 2.1 

Onde  

q: vazão de fluido, STB/d 

k: permeabilidade efetiva, mD 

h: espessura da zona de interesse, ft 

µ: viscosidade do líquido, cP 

B: fator volume formação do líquido, bbl/STB 

𝑟𝑟𝑒𝑒: raio de drenagem do reservatório, ft 

𝑟𝑟𝑤𝑤: raio do poço, ft 

s: efeito de película (skin) 

𝑃𝑃𝑅𝑅: pressão média do reservatório, psia 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤: pressão de fluxo, psia 
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Essa lei primeiramente foi desenvolvida para um meio preenchido com apenas um fluido mas 

seu uso pode ser estendido ao utilizarmos o conceito de permeabilidade relativa e absoluta. As 

Equações 2.2 e 2.3 apresentam respectivamente as vazões de óleo e água quando há mais de 

um tipo de fluido no meio. 

𝑞𝑞𝑜𝑜 =
𝑘𝑘 × 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑜𝑜 × ℎ

141,2 × 𝜇𝜇𝑜𝑜 × 𝐵𝐵𝑜𝑜 × (ln ( 𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑤𝑤

) − 3
4

+ 𝑠𝑠)
× �𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤�       

 

Equação 2.2 
 

Onde:  

𝑘𝑘𝑟𝑟𝑜𝑜: permeabilidade relativa referente ao óleo  

k: permeabilidade efetiva, mD 

𝜇𝜇𝑜𝑜: viscosidade do óleo, cP 

𝐵𝐵𝑜𝑜: fator volume formação do óleo, bbl/STB 

 

𝑞𝑞𝑤𝑤 =
𝑘𝑘 × 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑤𝑤 × ℎ

141,2 × 𝜇𝜇𝑤𝑤 × 𝐵𝐵𝑤𝑤 × (ln �𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑤𝑤
� − 3

4
+ 𝑠𝑠)

× (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤) 

 

Equação 2.3 

Onde: 

𝑘𝑘𝑟𝑟𝑤𝑤: permeabilidade relativa referente a água 

k: permeabilidade efetiva, mD 

𝜇𝜇𝑤𝑤: viscosidade da água, cP 

𝐵𝐵𝑤𝑤: fator volume formação da água, bbl/STB 

 

Para o presente caso comentado onde o óleo no reservatório está em condições de 

subsaturação, podemos rearranjar a Lei de Darcy na forma descrita na Equação 2.4: 

𝑞𝑞𝑜𝑜 = 𝐼𝐼𝑃𝑃 × (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤) 
 

Equação 2.4 

Onde IP é o Índice de Produtividade do poço e, para um reservatório com fluxo radial e 

em regime pseudopermanente, pode ser calculado pela Equação 2.5: 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =
𝑘𝑘 × 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑜𝑜 × ℎ

141,2 × 𝜇𝜇𝑜𝑜 × 𝐵𝐵𝑜𝑜 × (ln �𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑤𝑤
� − 3

4
+ 𝑠𝑠)

 Equação 2.5 
 

 

O desempenho desse reservatório em um gráfico 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 x 𝑞𝑞𝑜𝑜 irá gerar uma linha reta de 

coeficiente angular de valor -1/IP.  Para esse tipo de comportamento do reservatório atribui-se 

o nome de IPR Linear. A Figura 2.1 apresenta um exemplo para o caso onde não há dano no 

reservatório (s=0). 
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Figura 2.1. IPR Linear 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

A Equação de Darcy foi desenvolvida segundo a hipótese de que a permeabilidade seria 

constante em toda a área de drenagem do reservatório. A permeabilidade absoluta pode ser 

aumentada ao redor do poço por conta de uma estimulação ou pode haver um decréscimo por 

conta de danos à formação oriundos de outros processos prévios como a perfuração ou 

completação do poço. Para uma vazão constante, um menor diferencial de pressão seria 

necessário se o poço fosse estimulado do mesmo modo que o valor necessário seria maior caso 

um dano estivesse presente. (BEGGS, 1991)3 

Para contabilizar tal modificação do perfil de pressão ao longo do poço foi apresentado 

o número adimensional efeito de película (skin effect). A Figura 2.2 apresenta o gráfico de 

pressão x ln (r) para um reservatório no regime pseudo permanente onde se pode verificar 

claramente a alteração do perfil de pressão ao redor do poço. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.14 
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Figura 2.2. Influência da alteração da permeabilidade ao redor do poço no perfil de pressões 

 

Fonte: BEGGS (1991)4 

Para o mesmo exemplo apresentado na Figura 2.1, pode-se traçar algumas situações 

onde há uma estimulação (s < 0) ou dano presente na formação resultando na Figura 2.3. 

Figura 2.3. Influência da alteração da permeabilidade ao redor do poço no perfil de pressões 

 

Fonte : Elaborada pelo autor  

 

 

4Ibidem 3. 
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2.2 Reservatório com mecanismo de gás em solução 
 

Apesar de o IPR Linear descrever eficientemente a performance de reservatórios com 

óleo em condições de subsaturação, a presença de gás no reservatório modifica a relação do 

diferencial de pressão com a vazão de produção. Para tais casos, são apresentados os três 

métodos mais utilizados no cálculo do IPR.  

 

2.2.1 Método de Vogel 
 

Vogel(1965) utilizou um simulador de reservatório no estudo da performance de poços 

com mecanismos de produção de gás em solução. Ele considerou casos de pressão abaixo da 

pressão de bolha, diversos valores para o diferencial de pressão (PR – Pwf), também conhecido 

como drawdown, fluidos e propriedade das rochas. Vogel descobriu que todos os IPR 

calculados exibiram um mesmo perfil genérico. Essa curva é melhor aproximada através da 

Equação 2.6. (TAKACS, 2005)5. É importante ressaltar que a Equação de Vogel foi 

desenvolvida para ser utilizada com pressões manométricas. 

𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 1 − 0,2
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑅𝑅

− 0,8 �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑅𝑅

�
2

 Equação 2.6 
 

 

Onde:  

q = vazão de produção referente a pressão de fundo (Pwf), STB/d 

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = máxima vazão de produção, STB/d 

𝑃𝑃𝑅𝑅 = pressão média do reservatório, psi 

 

Apesar do método de Vogel ter sido originalmente desenvolvido para reservatórios com 

mecanismo de gás em solução, o uso de sua Equação é geralmente aceitável para qualquer outro 

mecanismo. Foi descoberto que essa aproximação gera bons resultados para quase todos os 

poços com pressão de fundo abaixo da pressão de bolha. (PATTON e GOLLAND, 1980)6. 

As Figuras 2.4 e 2.5 apresentam, respectivamente, a forma clássica da curva descrita 

pelo Método de Vogel e um exemplo da diferença entre o IPR Linear e o Método de Vogel por 

conta da presença do gás. 

 

5TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.24. 
6PATTON, L.D. e M. GOLAND.Generalized IPR Curves for Predicting Well Behavior. PEI, Sept. 1980: 92-102 
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Figura 2.4. Forma clássica da Equação do Método de Vogel 

 
Fonte: TAKACS (2005)7. 

 

Figura 2.5.Diferença entre IPR Linear e o Método de Vogel 

 
Fonte: Modificado de TAKACS (2005).8 

 

7TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.25. 
8TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.26. 
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Para casos onde o reservatório se encontra acima da pressão de bolha porém a pressão 

de fundo está abaixo, pode-se utilizar a Equação 2.7 que é uma variação do Método de Vogel  

combinada com a Equação do IPR Linear. 

𝑞𝑞 =  𝑞𝑞𝑏𝑏 +
𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑏𝑏

1,8 ∙ �1 − 0,2 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

� − 0,8 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

�
2

� 

 

Equação 2.7 

 

𝑞𝑞𝑏𝑏 = 𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑏𝑏) Equação 2.8 
 

Onde:  

𝑞𝑞𝑏𝑏 = vazão de produção na pressão do ponto de bolha, STB/d 

𝑃𝑃𝑏𝑏 = pressão de bolha, psi 

IP = índice de produtividade � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑∙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

� que pode ser calculado através da Equação 2.5 para 

reservatórios em regime pseudopermanente  

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 = pressão de fluxo, psi 
 

Substituindo (2.8) em (2.7): 

𝑞𝑞 =  𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑏𝑏) +
𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑏𝑏

1,8 ∙ �1 − 0,2 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

� − 0,8 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

�
2

� Equação 2.9 

 

Na Figura 2.6 é apresentado o formato da curva oriunda de um efeito inicial regido pelo 

IPR Linear seguida pelo período governado pelo método de Vogel (abaixo do ponto de bolha). 

Figura 2.6. Curva oriunda da união do IPR Linear com o Método de Vogel 

 
Fonte: GUO, LYONS e GHALAMBOR, 20079 

Para casos onde valores de testes são utilizados para a construção do IPR, pode-se 

utilizar as Equações 2.10 e 2.11 para o cálculo do IP. Sendo a primeira utilizada para as ocasiões 

9GUO, B. Lyons, W.C. GUALAMBOR, A. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted Approach. 
Amsterdam: Elsevier Science & Technology Books, Feb 2007. p. 3/35 
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onde a pressão de fundo durante o teste foi maior que a pressão de bolha e a última quando a 

pressão for menor. 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =  
𝑞𝑞1

(𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤1) Equação 2.10 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =  
𝑞𝑞1

�(𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑏𝑏) + 𝑑𝑑𝑏𝑏
1,8
∙ �1 − 0,2 ∙ �𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤1

𝑑𝑑𝑏𝑏
� − 0,8 ∙ �𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤1

𝑑𝑑𝑏𝑏
�
2
��

 
Equação 2.11 

 

Onde: 

q1: vazão medida no teste (STB/d) 

𝑃𝑃𝑅𝑅: pressão do reservatório (psi) 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤1: pressão de fundo durante o teste (psi) 

2.2.2 Método de Fetkovich 
 

Fetkovich demonstrou que poços de óleo produzindo abaixo da pressão de bolha e poços 

de gás possuem curvas de performance similares. Portanto, as equações de performance para 

poços de gás podem ser aplicadas para poços de óleo. (TAKACS, 2005)10. 

A Equação 2.12 é a equação utilizada para a construção de IPR pelo Método de 

Fetkovich. 

𝑞𝑞 = 𝐶𝐶 ∙ �𝑃𝑃𝑅𝑅2 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤2 �𝑛𝑛 Equação 2.12 

 

Onde:  

q: vazão de produção (STB/d) 

C e n: coeficientes ajustados através de testes 

PR: pressão do reservatório (psi) 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤: pressão de fundo (psi) 
 

A Figura 2.7 evidencia que os resultados encontrados utilizando a Equação de Fetkovich 

são muito parecidos com os de Vogel. No entanto, segundo Economides & Saputelli (2005)11, 

a correlação de Fetkovich possui um melhor ajuste para os dados de campo. Porém, o Método 

de Vogel, pela praticidade, é mais útil por não necessitar de dados de campo prévios para ser 

aplicada. 

10TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.26. 
11ECONOMIDES, M.J. SAPUTELLI, L. Encyclopaedia of Hydrocarbons. Roma: Marchesi Grafiche Editoriali 
S.p.a, 2005. p.728. 
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Figura 2.7. Diferença entre o Método de Vogel e o Método de Fetkovich 

 
Fonte: ECONOMIDES & SAPUTELLI (2005)12 

 

Para o cálculo dos coeficientes presentes na Equação de Fetkovich, pode-se linearizar a 

Equação 2.12 aplicando-se o logaritmo neperiano. 

A Equação resultante (Equação 2.13) evidencia a existência de uma linha reta ao 

traçarmos um gráfico de ln(𝑃𝑃𝑅𝑅2 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤2 ) pelo ln (q). 

ln 𝑞𝑞 = ln𝐶𝐶 + 𝑛𝑛 ∙ ln(𝑃𝑃𝑅𝑅2 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤2 ) Equação 2.13 

 

Através de dados de testes pode-se facilmente obter os dois coeficientes necessários 

utilizando-se a Equação 2.13. 

 

2.2.3 Método de Standing 
 

O método de Vogel inicialmente foi desenvolvido para ser utilizado em reservatórios 

sem efeito de película (s=0). Standing propôs um método para contabilizar os efeitos de 

mudanças de permeabilidade oriundos de uma estimulação ou dano no reservatório. O grau de 

12ECONOMIDES, M.J. SAPUTELLI, L. Encyclopaedia of Hydrocarbons. Roma: Marchesi Grafiche 
EditorialiS.p.a, 2005. p.728. 
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alteração na permeabilidade pode ser expresso em termos de Razão de Produtividade (RP) ou 

Eficiência de Fluxo (FE) que é apresentada na Equação 2.14 para um reservatório em regime 

pseudo permanente. (BEGGS, 1991)13 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ã𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′
𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤

=
𝐼𝐼𝑃𝑃
𝐼𝐼𝑃𝑃′

=
ln (0,472 ∙ re

rw
)

ln �0,472 ∙ re
rw
�+ S′

 Equação 2.14 

Onde: 

FE: eficiência de fluxo (adimensional) 

IP:Índice de Produtividade real, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑∙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 

IP’: índice de produtividade teórico, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑∙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 

Aplicando-se a definição da eficiência de fluxo na Equação de Vogel: 

𝑞𝑞𝑜𝑜
𝑞𝑞𝑜𝑜(max)

𝐹𝐹𝐹𝐹=1 = 1 − 0,2 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′
𝑃𝑃𝑅𝑅

� − 0,8 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′
𝑃𝑃𝑅𝑅

�
2

 Equação 2.15 

 

Onde:  

𝑞𝑞𝑜𝑜(max)
𝐹𝐹𝐹𝐹=1: máxima vazão de produção que poderia ser obtida caso a eficiência de 

fluxo fosse igual a 1 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′: pressão de fluxo caso o efeito de película fosse 0 

 

Pode-se encontrar a relação entre 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′e FE através das Equações 2.16 ou 2.17. 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′ =  𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤) Equação 2.16 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤′
𝑃𝑃𝑅𝑅

= 1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑅𝑅

� Equação 2.17 

Segundo Beggs (1991)14, o processo utilizado por Standing para a construção das curvas 

de IPR adimensionais para eficiências de fluxo diferentes de 1 consiste nas seguintes etapas.  

1. Selecione um valor para FE. 

2. Assuma um intervalo de valores para 
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑅𝑅

 

3. Para cada valor assumido no passo 2, calcule o valor correspondente da razão 
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤′
𝑑𝑑𝑅𝑅

 

utilizando a Equação 2.17. 

13BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.26 
14 Ibidem 13 
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4. Calcule 𝑞𝑞𝑜𝑜
𝑞𝑞𝑜𝑜(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)𝐹𝐹𝐹𝐹=1

 para cada valor de 
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑅𝑅

 assumido no passo 2 utilizando a Equação 

2.15. Crie um gráfico de 
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑅𝑅

 por 𝑞𝑞𝑜𝑜
𝑞𝑞𝑜𝑜(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)𝐹𝐹𝐹𝐹=1

. 

5. Selecione um novo valor de FE e vá ao passo 2. 
 

As curvas adimensionais apresentadas por Standing são mostradas na Figura 2.8. 

Figura 2.8. Curvas IPR para efeito de película diferente de zero 

 
Fonte: BEGGS (1991)15 

A razão das eficiências de fluxo antes e depois da estimulação pode ser expressa através 

da grandeza denominada Folds of Increase (FOI). 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑤𝑤
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑜𝑜

=
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑤𝑤
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑜𝑜

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 Equação 2.18 

O gráfico apresentado por Standing (Figura 2.8) pode ser expresso por meio de uma 

Equação (Equação 2.19) combinando as Equações 2.15 e 2.17.  

 

𝑞𝑞𝑜𝑜
𝑞𝑞𝑜𝑜(max)

𝐹𝐹𝐹𝐹=1 = 1,8 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ �1 − �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑅𝑅

�� − 0,8 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹2 ∙ �1 − �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑅𝑅

��
2

 Equação 2.19 

 

15BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.27 
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Por conta da restrição que pwf’ ≥ 0, a Equação 2.19 só é valida caso a Equação 2.20 seja 

respeitada. 

𝑞𝑞𝑜𝑜 ≤ 𝑞𝑞𝑜𝑜(max)
𝐹𝐹𝐹𝐹=1 ou 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 𝑃𝑃𝑅𝑅 �1 −

1
𝐹𝐹𝐹𝐹

� Equação 2.20 

 

Para casos onde o reservatório se encontra acima da pressão de bolha porém a pressão 

de fundo está abaixo, é possível utilizar o Método de Standing desde que se faça pequenas 

modificações na Equação 2.9. Para efeitos de película diferentes de zero, podemos reescrever a 

Equação 2.9 como: 

𝑞𝑞 =  𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑏𝑏) +
𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑏𝑏

1,8
∙ �1,8 ∙ �1− �

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

�� − 0,8 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ �1 − �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

��
2

� Equação 2.21 

 

Beggs (1991)16 descreve dois procedimentos para gerar curvas IPR para qualquer valor 

FE, incluindo o caso onde FE é igual a 1.  

 

Caso 1 – Procedimento quando a pressão de fluxo durante o teste é maior que a pressão 

de bolha: 

1. Deve-se calcular o IP através da Equação 2.10. 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =  
𝑞𝑞1

(𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤1) Equação 2.10 

2. Gerar o IPR para valores onde a pressão de fluxo é menor que a pressão de bolha 

utilizando um valor conhecido de EF na Equação 2.21. O IPR para 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤≥ 𝑃𝑃𝑏𝑏é linear. 

3. Para valores de FE diferentes do utilizado anterior que existirem durante o teste, o 

valor do IP pode ser modificado pela Equação 2.22. 

𝐼𝐼𝑃𝑃2 = 𝐼𝐼𝑃𝑃1 ∙
(𝐹𝐹𝐹𝐹)2
(𝐹𝐹𝐹𝐹)1

 Equação 2.22 

Onde:  

𝐼𝐼𝑃𝑃2: novo valor para ser utilizado no passo 2 

𝐼𝐼𝑃𝑃1: valor calculado dos dados do teste usando (𝐹𝐹𝐹𝐹)1 

(𝐹𝐹𝐹𝐹)1: eficiência de fluxo existente durante o teste 

(𝐹𝐹𝐹𝐹)2: qualquer outra eficiência 

 

16Ibidem 15, p.29 
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Caso 2 – Procedimento quando a pressão de fluxo durante o teste é menor que a pressão 

de bolha: 

1. Calcular o IP utilizando os dados do teste na Equação 2.21. 

𝑞𝑞 =  𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ (𝑃𝑃𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑏𝑏) +
𝐼𝐼𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑏𝑏

1,8
∙ �1,8 ∙ �1− �

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

�� − 0,8 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ �1 − �
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑏𝑏

��
2

� Equação 2.21 

2. Gerar os valores de IPR para 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤≤ 𝑃𝑃𝑏𝑏usando a Equação 2.21. 

3. Para outros valores de EF, utilizar a Equação 2.22. 

𝐼𝐼𝑃𝑃2 = 𝐼𝐼𝑃𝑃1 ∙
(𝐹𝐹𝐹𝐹)2
(𝐹𝐹𝐹𝐹)1

 Equação 2.22 

Caso haja dois dados diferentes de testes, para reservatório saturado, pode-se calcular a 

eficiência de fluxo através da Equação 2.23. 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
2,25 ∙ ��1 − 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤1

𝑑𝑑𝑅𝑅
� ∙ 𝑞𝑞𝑜𝑜,2 − �1 − 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤2

𝑑𝑑𝑅𝑅
� ∙ 𝑞𝑞𝑜𝑜,1�

�1 − 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤1
𝑑𝑑𝑅𝑅

�
2
∙ 𝑞𝑞𝑜𝑜,2 − �1 − 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤2

𝑑𝑑𝑅𝑅
�
2
∙ 𝑞𝑞𝑜𝑜,1

 Equação 2.23 

 

2.3 Correlações para o cálculo do fator de película 
 

A seguir são apresentados alguns modelos de fator de película. 

2.3.1 Modelo de Prats para fraturamento hidráulico 
 

Prats17 (1961) desevolveu um modelo para o estimar o fator de película originado de 

uma operação de fraturamento hidráulico no poço em reservatórios em regime permanente. 

Para o cálculo do fator de película, a varíavel a deve ser calculada através da Equação 

2.24. 

𝑑𝑑 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑥𝑥𝑤𝑤
2 ∙ 𝑘𝑘𝑤𝑤 ∙ 𝑤𝑤

 Equação 2.24 

 

Onde: 

k: permeabilidade da formação, mD 

kf :permeabilidade da fratura, mD 

17 PRATS, M. Effect of Vertical Fractures on Reservoir Behavior-Incompressible Fluid Case. SPE Journal 
Paper(1575). June 1961. Pp 105 -118. 
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w: abertura da fratura, ft 

xf: comprimento da asa da fratura, ft 
 

Após o cálculo da varíavel a, o valor do raio efetivo do poço (rwD’) deve ser consultado na 

Figura 2.9.  

Figura 2.9 - Figura para o cálculo do raio efetivo do poço 

 
Fonte: PRATS (1961)18 

O fator de película devido ao fraturamento deve ser calculado através da Equação 2.25. 

𝑠𝑠𝑤𝑤 = − ln �
𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤′ ∙ 𝑥𝑥𝑤𝑤
𝑟𝑟𝑤𝑤

� Equação 2.25 

2.3.2 Modelo de Karakas e Tariq para o fator de película causado pelo canhoneio 
 

Karakas e Tariq (1991)19 apresentaram um modelo para o cálculo do fator de película 

devido ao canhoneio. Nesta correlação, o dano é composto por três componentes: a componente 

de fluxo horizontal (sh), componente de fluxo vertical convergente(sv) e componente de poço 

(sWB). 

A componente de fluxo horizontal pode ser calculada pela Equação 2.26. 

𝑠𝑠𝐻𝐻 = ln �
𝑟𝑟𝑤𝑤

𝑟𝑟𝑤𝑤′(𝜃𝜃)
� Equação 2.26 

Onde rw’(θ) é o raio efetivo que depende da defasagem entre os jatos. Esta variavel pode 

ser estimada através das Equações 2.27 ou 2.28. 

18 PRATS, M. Effect of Vertical Fractures on Reservoir Behavior-Incompressible Fluid Case. SPE Journal 
Paper(1575). June 1961. Pp 109. 
19 KARAKAS, M. TARIQ, S.M. Semianalytical Productivity Models for Perforated Completions. SPE 
Production Engineering. February 1991. Pp. 73-82. 
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𝑟𝑟′𝑤𝑤(𝜃𝜃) = 𝑙𝑙𝑝𝑝
4

 para 𝜃𝜃 = 0 Equação 2.27 

𝑟𝑟′𝑤𝑤(𝜃𝜃) = 𝛼𝛼𝜃𝜃 ∙ �𝑟𝑟𝑤𝑤 + 𝑑𝑑𝑝𝑝�  para 𝜃𝜃 ≠ 0 Equação 2.28 

Onde 

rw: raio do poço, in 

θ: defasagem entre os jatos, graus 

lp: comprimento do canhoneio na formação, in 

αθ : variável que depende do ângulo entre as fases 

O valor de αθ pode ser consultado na Tabela 2.1 conforme a defasagem entre os jatos. 

Tabela 2.1 – Cálculo de  αθ 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: KARAKAS E TARIQ20 (1991) 

A Equação 2.29 apresenta a fórmula para o cálculo da componente de fluxo vertical 

convergente. 

𝑠𝑠𝑉𝑉 = 10𝑚𝑚 ∙ ℎ𝑤𝑤𝑏𝑏−1 ∙ 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑤𝑤𝑏𝑏  Equação 2.29 

Onde: 

ℎ𝑤𝑤 =
ℎ
𝑑𝑑𝑝𝑝
∙ �
𝑘𝑘𝐻𝐻
𝑘𝑘𝑣𝑣

 Equação 2.30 

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑤𝑤 =
𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑤𝑤
2 ∙ ℎ ∙ �1 + �

𝑘𝑘𝑣𝑣
𝑘𝑘𝐻𝐻
� Equação 2.31 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑1 ∙ log�𝑟𝑟𝑝𝑝𝑤𝑤� + 𝑑𝑑2 Equação 2.32 

𝑏𝑏 = 𝑏𝑏1 ∙ 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑤𝑤 + 𝑏𝑏2 Equação 2.33 

 

20 KARAKAS, M. TARIQ, S.M. Semianalytical Productivity Models for Perforated Completions. SPE 
Production Engineering. February 1991. Pp. 76. 

Θ (graus) αθ 
0 (360) 0,250 

180 0,500 
120 0,648 
90 0,726 
60 0,813 
45 0,860 
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Onde: 

kH: permeabilidade horizontal da formação, mD 

kv: permeabilidade vertical da formação, mD 

rperf: raio do furo do canhoneio, in 

h: distância vertical entre dois jatos consecutivos, in 

Os valores de a1, a2, b1 e b2 podem ser consultados na Tabela 2.2.  

Tabela 2.2 - Valores de a1, a2, b1 e b2 

Θ (graus) a1 a2  b1 b2 

0 (360) -2,091 0,0453 5,1313 1,8672 

180 -2,025 0,0943 3,0373 1,8115 

120 -2,018 0,0634 1,6136 1,7770 

90 -1,905 0,1038 1,5674 1,6935 

60 -1,898 0,1023 1,3654 1,6490 

45 -1,788 0,2398 1,1915 1,6392 

Fonte: KARAKAS E TARIQ21 (1991) 

A componente referente ao poço pode ser calculada pela Equação 2.34.  

𝑠𝑠𝑤𝑤𝑏𝑏 = 𝑑𝑑1 ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐2∙𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤  Equação 2.34 

Onde: 

𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝑟𝑟𝑤𝑤

𝑑𝑑𝑝𝑝 + 𝑟𝑟𝑤𝑤
 Equação 2.35 

As constantes c1 e c2 podem ser consultadas na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Valores de c1 e c2 

Θ (graus) c1 c2 

0 (360) 1,6E-1 2,675 
180 2,6E-2 4,532 
120 6,6E-3 5,320 
90 1,9E-3 6,155 
60 3,0E-4 7,509 
45 4,6E-5 8,791 

Fonte: KARAKAS E TARIQ22 (1991) 

21 KARAKAS, M. TARIQ, S.M. Semianalytical Productivity Models for Perforated Completions. SPE 
Production Engineering. February 1991. Pp. 77. 
22 KARAKAS, M. TARIQ, S.M. Semianalytical Productivity Models for Perforated Completions. SPE 
Production Engineering. February 1991. Pp. 76. 
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O fator de película será a soma das três componentes descritas no modelo. 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑠𝑠𝐻𝐻 + 𝑠𝑠𝑣𝑣 + 𝑠𝑠𝑤𝑤𝑏𝑏 Equação 2.36 

 

 



 

3 Tubing Performance Relationship 
 

Além da performance do reservatório, outro fator importante na produção de poços é a 

perda de pressão e o consequente perfil de pressões na coluna de produção de poços. O 

engenheiro deve contabilizar esse componente, pois diversos parâmetros da coluna podem ser 

fatores restritivos da vazão de produção de um reservatório. 

 

 

3.1 Equação do gradiente de pressão 
 

A Equação 3.1 apresenta os três principais componentes do gradiente de pressão em 

escoamentos de fluidos ao longo de tubulações. 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡

= �
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

+ �
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤

+ �
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

 Equação 3.1 

 

Onde: 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡
: gradiente de pressão total 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤
: componente que contabiliza a perda por fricção 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

: gradiente de pressão causado por uma mudança na elevação 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

:gradiente de pressão resultante de uma mudança na velocidade 

 

Segundo Brill & Mukherjee (1999)23, o componente �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

 é o termo predominante em 

poços e contribui de 80 a 95% no valor final do gradiente de pressão. Além disso, o componente 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

 só costuma ter alguma relevância em casos onde existe uma fase compressível em 

zonas de baixas pressões, como poços de gas-lift em regiões perto da superfície. 

 

 

23 BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. 
p.5. 
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3.2 Componente referente à perda por fricção 
 

A contabilização dos efeitos de perda de pressão pela fricção pode ser feita através da 

Equação 3.2, denominada de Equação de Darcy – Weisbach.  

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤

= 1,294 ∙ 10−3 ∙
𝑑𝑑 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑣𝑣2

𝑑𝑑  Equação 3.2 

 

Onde:  

 f: grandeza adimensional denominado Fator de Fricção de Moody. 

ρ: massa específica do fluido, lb/ft³ 

d: diâmetro da tubulação, in 

v: velocidade do escoamento, ft/s 
 

O valor do fator de fricção de Moody (f) dependerá das condições do escoamento. 

Ademais, diversas correlações foram desenvolvidas para estimar essa grandeza. Esse trabalho 

irá apresentar as equações mais utilizadas. 

O escoamento normalmente pode ser classificado em laminar ou turbulento dependendo 

do valor do número de Reynolds, calculado pela Equação 3.3. 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 =
124 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑣𝑣 ∙ 𝑑𝑑

𝜇𝜇  Equação 3.3 

Onde 

μ : é a viscosidade do fluido envolvido, cP 

ρ: massa específica do fluido, lb/ft³ 

d: diâmetro da tubulação, in 

v: velocidade do escoamento, ft/s 

 

Para casos onde Nre é menor que 2000, o escoamento pode ser considerado laminar. 

Nessas situações, utiliza-se a Equação 3.4 para definirmos o valor do fator de fricção. (GUO24, 

2007). 

24 GUO, B. LYONS, W.C. GUALAMBOR, A. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted 

Approach. Amsterdam: Elsevier Science & Technology Books, Feb 2007. p. 4/46 
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𝑑𝑑 =
64
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒

 Equação 3.4 

No caso de escoamentos considerados turbulentos, as equações apresentadas a seguir 

são frutos de um amplo estudo experimental de perfis de velocidade e gradientes de pressão. 

Todos esses estudos mostraram que esses perfis são muito sensíveis as características das 

paredes das tubulações.  

Para o caso mais simples, onde não existe rugosidade na parede da tubulação (parede 

lisa), pode-se utilizar a Equação de Drew et al (Equação 3.5) ou Blasius (Equação 3.6) para o 

cálculo do fator de fricção. 

𝑑𝑑 = 0,0056 + 0,5 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒
−0,32 Equação 3.5 

 

Onde: 3000 < 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 < 3 ∙ 106 

𝑑𝑑 = 0,316 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒
−0,25 Equação 3.6 

Onde: 3000 < 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 < 3 ∙ 105 

 

Em situações de regime turbulento, a rugosidade da tubulação pode ter um efeito 

significante no valor do fator de fricção. A rugosidade relativa, definida como a razão entre a 

rugosidade do material e o diâmetro da tubulação �𝜀𝜀
𝑑𝑑
�, dependerá do tipo de material e pode ser 

estimada através da Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Valores de rugosidade relativa para diferentes materiais 

 
Fonte: BRILL e MUKHERJEE (1999)25. 

 

Nos casos onde há rugosidade, o Diagrama de Moody (Figura 3.2) pode ser utilizado 

para estimar o valor do fator de fricção para um intervalo grande de valores do Número de 

Reynolds. 

 

 

 

 

 

 

25 BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. 
p.7. 
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Figura 3.2. Diagrama de Moody 

 

Fonte: BEGGS (1991).26 
 

Pode-se utilizar a Correlação de Nikuradse (1933)27(Equação 3.7) para o cálculo do 

fator de fricção em situações de escoamento turbulento totalmente desenvolvido e parede 

rugosa. 
1
√𝑑𝑑

= 1,74 − 2 ∙ log �2 ∙
𝜀𝜀
𝑑𝑑� Equação 3.7 

 

A correlação de Nikuradse descrita na Equação 3.7, pode ser encontrada a partir da 

Equação de Colebrook (1938)28 (Equação 3.8) que pode ser usada na região de transição ou 

parede parcialmente rugosa. (BRILL & MUKHERJEE, 1999)29 

26BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991. p.62 
27 NIKURADSE, J. Stroemungsgesetze in rauhen Rohren. Ver. Dtsch. Ing. Forsch. (361).1933.Pp 1–22.  
28 COLEBROOK, C.F. Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the 
smooth and rough pipe laws. J. Inst. Civil Eng. 11,133. 1938–1939 
29BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. 
p.7. 
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1
√𝑑𝑑

= 1,74 − 2 ∙ log�2 ∙
𝜀𝜀
𝑑𝑑 +

18,7
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 ∙ �𝑑𝑑

� Equação 3.8 

A Equação 3.8, proposta por Colebrook, necessita de um processo iterativo para o fator 

de fricção ser determinado. Zigrang & Sylvester (1982)30 apresentaram uma aproximação 

numérica explicita (Equação 3.9) para o cálculo do fator de fricção. 

1
√𝑑𝑑

= −2 ∙ log�
�2 ∙ 𝜀𝜀

𝑑𝑑
�

3,7 −
5,02
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒

∙ log�
�2 ∙ 𝜀𝜀

𝑑𝑑
�

3,7 +
13
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒

�� Equação 3.9 

Além do trabalho de Zigrang e Zylvester (1982), outros autores propuseram uma 

solução explícita para o cálculo do fator de fricção em regime turbulento, dentre eles podemos 

citar: Jain (1976)31 (Equação 3.10), Goudar e Sonnad (2006)32 (Equação 3.11) e Chen (1979)33 

(Equação 3.13). 

1
�𝑑𝑑

= 1,14 − 2 ∙ log �
𝜀𝜀
𝑑𝑑 +

21,25
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒
0,9 � Equação 3.10 

1
�𝑑𝑑

= 0,8686 ∙ ln�
0,4587 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒

(𝑆𝑆 − 0,31)
𝑆𝑆

𝑆𝑆+1

� Equação 3.11 

𝑆𝑆 = 0,124 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 ∙
𝜀𝜀
𝑑𝑑 + ln(0,4587 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒) Equação 3.12 

1
�𝑑𝑑

= −2 ∙ log �
𝜀𝜀

3,7065 ∙ 𝑑𝑑 −
5,0452
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒

∙ log �
1

2,8257 ∙ �
𝜀𝜀
𝑑𝑑�

1,1098
+

5,8506
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒
0,8981�� Equação 3.13 

3.3 Escoamento Multifásico 
 

Para o caso de escoamento multifásico de gás e óleo, diversas grandezas devem ser 

apresentadas e outras devem ser modificadas para o seu devido uso nas diversas correlações 

desenvolvidas para o cálculo do gradiente de pressão. 

 

30 ZIGRANG, D.J., SYLVESTER, N.D. Explicit approximations to the Colebrook’s friction factor. AICHE J. 
28 (3). 1982. Pp 514–515. 
31 JAIN, A.K. Accurate explicit equations for friction factor. J. Hydraul. Div. ASCE 102 (5). 1976. Pp. 674–677. 
32 SONNAD, J.R., GOUDAR, C.T. Turbulent flow friction factor calculation using a mathematically exact 
alternative to the Colebrook–White equation. J. Hydraul.Eng. ASCE 132 (8). 2006. Pp 863–867. 
33 CHEN, N.H. An explicit equation for friction factor in pipe. Ind. Eng. Chem. Fundam. 18 (3). 1979. Pp 296–
297. 
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3.3.1 Holdup Líquido  
 A grande diferença entre as propriedades de um líquido e um gás tem uma consequência 

direta em um escoamento multifásico. Por possuir uma menor viscosidade e densidade, o gás 

tende a possuir uma velocidade maior do que a obtida pela fase líquida e como resultado, o 

líquido ocupa uma fração muito maior da tubulação do que a fase gasosa. (BRILL & 

MUKHERJEE, 1999)34. 

Define-se como holdup líquido, HL, a fração da seção transversal do tubo que é ocupada 

pela fase líquida. De forma análoga, holdup da fase gás (Hg) é a parcela do tubo que é ocupado 

pelo gás. Como conseqüência, a soma dessas duas grandezas é igual a um. Ademais, em relação 

ao escorregamento entre fases, podemos definir o holdup líquido sem condições de 

escorregamento 𝜆𝜆𝑑𝑑 como a razão entre o volume ocupado pela fase em um segmento de 

tubulação e o volume total do segmento, admitindo que as duas fases estão fluindo com a 

mesma velocidade. Pode-se calcular essa grandeza através da Equação 3.14. 

𝜆𝜆𝑑𝑑 =
𝑞𝑞𝑑𝑑

𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝑞𝑞𝑔𝑔
 Equação 3.14 

Onde:  

𝑞𝑞𝑑𝑑: vazão de líquido (ft³/s)  

𝑞𝑞𝑔𝑔: vazão de gás (ft³/s)  

 

3.3.2 Velocidades 
 

No escoamento multifásico, com exceção de alguns casos onde o fluido existe como 

uma fase homogênea como em situações de fluxos muito turbulentos, fluxo de bolhas dispersas 

(dispersed-bubble-flow) ou velocidades altas, as velocidades das fases não são iguais (BRILL 

& MUKHERJEE, 1999)35. Por tal motivo, é possível definir diversos tipos de velocidades que 

são utilizadas nas correlações para o cálculo do gradiente de pressão. 

Define-se como velocidade superficial a velocidade teórica caso a fase em questão 

(líquida ou gás) ocupasse toda a seção transversal de uma tubulação. As Equações 3.15 e 3.16 

apresentam, respectivamente, a velocidade superficial do líquido (𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑) e a velocidade 

superficial do gás (𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔). 

34BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. 
Pp. 20-21 
35BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. p. 
21 
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𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑 =
𝑞𝑞𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑝𝑝

 Equação 3.15 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔 =
𝑞𝑞𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑝𝑝

 Equação 3.16 

 

Definimos a velocidade da mistura 𝑣𝑣𝑚𝑚(Equação 3.17) como a soma das velocidades 

superficiais do líquido e do gás.  

𝑣𝑣𝑚𝑚 = 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔 Equação 3.17 

Caso não existam efeitos de escorregamento entre fases, as duas fases irão escoar com 

uma velocidade igual a velocidade da mistura. Por outro lado, a velocidade da mistura é maior 

que a velocidade do líquido e menor que a do gás em ocasiões onde há o fenômeno de 

escorregamento. (BRILL & MUKHERJEE, 1999)36 

A velocidade para cada fase pode ser calculada através das Equações 3.18 e 3.19. 

𝑣𝑣𝑑𝑑 =
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑
𝐻𝐻𝑑𝑑

 Equação 3.18 

𝑣𝑣𝑔𝑔 =
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔
𝐻𝐻𝑔𝑔

=
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔

1 −𝐻𝐻𝑑𝑑
 Equação 3.19 

Onde:  

HL: Holdup líquido com condições de escorregamento 

Hg: Holdup do gás com condições de escorregamento 
 

Além disso, definimos velocidade de escorregamento (vs) como a diferença entre as 

velocidades das duas fases. 

𝑣𝑣𝑝𝑝 = 𝑣𝑣𝑔𝑔 − 𝑣𝑣𝑑𝑑 Equação 3.20 

3.3.3 Massa específica 
 

Para o cálculo da massa específica da mistura, é necessário primeiramente estimar o 

valor da massa específica do líquido, isto é, a massa específica da mistura água e óleo (𝜌𝜌𝑑𝑑).  

𝜌𝜌𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑜𝑜 ∙ 𝑑𝑑𝑜𝑜 + 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑𝑤𝑤 Equação 3.21 

 

 Onde:  

𝜌𝜌𝑑𝑑: massa específica do líquido, lb/ft³ 

𝜌𝜌𝑜𝑜: massa específica do óleo, lb/ft³ 

36Ibidem 22 
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𝜌𝜌𝑤𝑤: massa específica da água, lb/ft³ 

𝑑𝑑𝑜𝑜: fração de óleo 

𝑑𝑑𝑤𝑤: fração de água 

 

Assumindo que não há escorregamento entre as fases óleo e água, pode-se calcular a 

fração de óleo e água através das Equações 3.22 e 3.23.  

𝑑𝑑𝑜𝑜 =
𝑞𝑞𝑜𝑜

𝑞𝑞𝑜𝑜 + 𝑞𝑞𝑤𝑤
 Equação 3.22 

𝑑𝑑𝑤𝑤 =
𝑞𝑞𝑤𝑤

𝑞𝑞𝑜𝑜 + 𝑞𝑞𝑤𝑤
= 1 − 𝑑𝑑𝑜𝑜 Equação 3.23 

Em relação a massa específica da mistura, existem três tipos diferentes utilizadas nas 

correlações para o cálculo do gradiente de pressão: a massa específica com efeitos de 

escorregamento (ρm) , massa específica sem condições de escorregamento (ρns)  e massa 

específica utilizada no cálculo do termo cinético (ρk). 

𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑑𝑑 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑 + 𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻𝑔𝑔 Equação 3.24 

𝜌𝜌𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑑𝑑 ∙ 𝜆𝜆𝑑𝑑 + 𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝜆𝜆𝑔𝑔 Equação 3.25 

𝜌𝜌𝐾𝐾 =
𝜌𝜌𝑑𝑑 ∙ 𝜆𝜆𝑑𝑑2

𝐻𝐻𝑑𝑑
+
𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝜆𝜆𝑔𝑔2

𝐻𝐻𝑔𝑔
 Equação 3.26 

3.3.4 Viscosidade 
Assim como as diversas grandezas previamente apresentadas, há diversas correlações 

propostas para o cálculo da viscosidade da mistura. As Equações 3.27 e 3.28 são para o cálculo 

da viscosidade considerando o escorregamento entre fases (μs). Caso contrário, a Equação 3.29 

pode ser utilizada para a viscosidade sem condições de escorregamento (μns). 

𝜇𝜇𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑 + 𝜇𝜇𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻𝑔𝑔 Equação 3.27 

𝜇𝜇𝑝𝑝 = �𝜇𝜇𝑑𝑑
𝐻𝐻𝐿𝐿� ∙ �𝜇𝜇𝑔𝑔

(1−𝐻𝐻𝐿𝐿)� Equação 3.28 

𝜇𝜇𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝜇𝜇𝑝𝑝 ∙ 𝜆𝜆𝑑𝑑 + 𝜇𝜇𝑔𝑔 ∙ 𝜆𝜆𝑔𝑔 Equação 3.29 

 

 

3.3.5 Tensão superficial 
Nos casos onde a tensão superficial é necessária, pode-se usar a Equação 3.30 para o 

cálculo da mesma.  
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𝜎𝜎𝑑𝑑 = 𝜎𝜎𝑜𝑜 ∙ 𝑑𝑑𝑜𝑜 + 𝜎𝜎𝑤𝑤 ∙ 𝑑𝑑𝑤𝑤 Equação 3.30 

Onde: 

𝜎𝜎𝑑𝑑: tensão superficial do líquido, dina/cm 

𝜎𝜎𝑜𝑜: tensão superficial do óleo, dina/cm 

𝜎𝜎𝑤𝑤: tensão superficial da água, dina/cm 

fo: fração de óleo 

fw: fração de água 

3.3.6 Equação do Gradiente de Pressão para escoamento multifásico 
 

A Equação 3.31 apresenta o gradiente de pressão para o escoamento multifásico. A 

referida Equação possui os mesmos componentes presentes na Equação 3.1 para o escoamento 

monofásico.  

𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∙ 𝑔𝑔 ∙ sin𝜃𝜃 +

𝑑𝑑 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∙ 𝑣𝑣𝑤𝑤2

2 ∙ 𝑑𝑑 + 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∙ 𝑣𝑣𝑤𝑤 ∙
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑  Equação 3.31 

 

Onde: 

θ: ângulo do escoamento em relação à horizontal 

𝜌𝜌𝑤𝑤: massa específica da mistura que pode ser calculada de diferentes formas dependendo 

do pesquisador  

𝑣𝑣𝑤𝑤: velocidade da mistura que pode ser calculada de diferentes formas dependendo do 

pesquisador  

 

No presente trabalho, a correlação implementada utiliza, por exemplo, a massa 

específica da mistura (ρm) e a velocidade da mistura (vm) na maioria dos padrões de escoamento 

definidos para o cálculo do gradiente de elevação e fricção.  

A componente referente a fricção deve ser calculada através do fator de fricção. A queda 

de pressão causada por uma diferença na elevação é calculada usualmente através da Equação 

3.32. Na maioria dos casos, com exceção das condições de alta velocidade, a queda de pressão 

ao longo de um poço vertical é causada por essa componente. (BRILL & MUKHERJEE, 

1999)37 

37BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. p. 
23 
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�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

=
1

144 ∙ (𝜌𝜌𝑙𝑙∙𝐻𝐻𝑙𝑙 + 𝜌𝜌𝑔𝑔∙(1 −𝐻𝐻𝑙𝑙)) Equação 3.32 

 

Diversas correlações foram desenvolvidas para o cálculo do gradiente de pressão no 

escoamento multifásico. Elas diferem no modo de cálculo das três componentes existentes na 

Equação 3.1. Tendo em vista que o presente trabalho tem como objetivo a implementação da 

correlação de Aziz et al, os tipos de correlações são apresentados no subcapítulo 3.3.8 e o 

Capítulo 4 é destinado ao Método de Aziz et. al. Para a revisão de outros métodos como o de 

Hagedorn – Brown ou Beggs – Brill sugere-se a leitura da monografia de Galhardo38 (2013).  

 

3.3.7 Padrões de escoamento em um poço de petróleo 
 

As correlações desenvolvidas para o cálculo do gradiente de pressão em situações de 

escoamento multifásico dependem diretamente do tipo de padrão de escoamento desenvolvido 

ao longo do poço. Tais padrões são oriundos das diferentes interações que a fase gás e a fase 

líquida podem ter, dependendo das condições presentes na coluna. Segundo Brill & Mukherjee 

(1999)39, há um consenso que existem quatro tipos de padrões de escoamento: bolha (bubble 

flow), golfada (slug flow), caótico (churn flow) e disperso (annular flow ou mist flow). 

Usualmente, alguns pesquisadores combinam o padrão em forma de golfadas com o padrão 

caótico formando o escoamento intermitente (intermittent flow). 

O padrão de escoamento bolha (bubble flow) é caracterizado uma distribuição uniforme 

da fase gás com bolhas dispersas na fase líquida.  

Por sua vez, o padrão de escoamento de golfada (slug flow) é uma fase onde há 

alternância de bolhas de fase gás em formas de projétil e dispersas no líquido. Como 

consequência, as duas fases possuem influência no gradiente de pressão. 

Assim como no padrão de escoamento de golfada, as duas fases são importantes no 

cálculo do gradiente de pressão no padrão de escoamento caótico (churn flow). Porém, neste 

caso, não há fase contínua. 

38 GALHARDO, G. G.  Desenvolvimento e implementação de uma ferramenta computacional para cálculo de 
pressões ao longo da coluna de produção, 2013, 75p. Monografia (Graduação em Engenharia de Petróleo), 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
39Ibidem 24 
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Por último, no padrão de escoamento disperso (annular flow) há predominância da fase 

gás com a fase líquida em forma de filme aderida na parede. Consequentemente, a fase gás é 

mais importante no cálculo do gradiente de pressão. 

 

3.3.8 Tipos de correlações 
 

Segundo Brill & Mukherjee (1999)40, existem três categorias básicas de correlações 

utilizadas no cálculo do gradiente de pressão no escoamento multifásico. 

Na primeira delas, considera-se que não há escorregamento entre as fases e os padrões 

de escoamento também não são levados em conta durante os cálculos. Além disso, a densidade 

da mistura é calculada com base nos dados da razão de produção de líquido e gás. Como 

exemplo de correlações presentes nessa primeira categoria, pode-se citar: Poettmann e 

Carpenter, Baxendell e Thomas e Fancher e Brown. 

Por sua vez, os efeitos de escorregamento são considerados na segunda categoria. 

Porém, assim como na primeira categoria, os padrões de escoamento também são 

desconsiderados. 

Ademais, correlações para o cálculo do holdup líquido e fator de fricção são 

necessárias.Como exemplo, pode-se citar as seguintes correlações: Hagedorn and Brown, Gray, 

Asheim. 

Por último, a última categoria é formada pelas correlações que realizam um menor 

número de simplificações e consideram o efeito de escorregamento entre fases e os padrões de 

escoamento. Esse último necessita de um método para ser estimado pois influencia diretamente 

no cálculo do holdup líquido e fator de fricção. Por exemplo, pode-se citar as correlações de 

Duns e Ros, Aziz et al, Beggs e Brill e Mukherjee e Brill. 

40BRILL, J.P. MUKHERJEE, H. Multiphase Flow in Wells. Texas: Society of Petroleum Engineers Inc. 1999. p. 
28 

 

                                                     



 

4 Método de Aziz, Govier e Fogarasi 
 

Khalid Aziz, George W. Govier e Maria Fogarasi apresentaram um artigo em 1972 que 

propõe um modelo considerado do tipo mecanístico para o cálculo do gradiente de pressão de 

poços com produção de óleo e gás. Segundo Takács (2005)41, modelos mecanísticos são aqueles 

que os cálculos incluem a predição do tipo de padrão de escoamento baseando-se em um mapa 

de padrão de escoamento simplificado. Todos os demais parâmetros, como densidade da 

mistura, fator de fricção e o próprio gradiente de pressão são avaliados com base em equações 

que irão depender do tipo de padrão de escoamento em questão.Aziz, Govier e Fogarasi foram 

os primeiros a apresentar esta abordagem mecanística.  

A fórmula básica para o cálculo do gradiente de pressão no modelo de Aziz et al é 

apresentada na Equação 4.1. 
 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ
� =

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑ℎ
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

+ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑ℎ
�
𝑤𝑤

1 − 𝐹𝐹𝑘𝑘
 Equação 4.1 

 

Onde Ek é o termo cinético adimensional e só é significativo no escoamento disperso. 

Aziz et al. admitiram que essa parcela é uma fração da queda de pressão total. 

4.1 Determinação do padrão de escoamento 
 

Para a determinação do gradiente de pressão, deve-se primeiramente descobrir qual 

padrão de escoamento os fluidos apresentam durante a produção. Para tal, Aziz et al construíram 

um mapa (Figura 4.1) que apresenta as condições limites onde há a mudança do padrão de 

escoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.97. 
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Figura 4.1. Mapa dos padrões de escoamento proposto por Aziz et al 

 

Fonte: TAKACS (2005)42 

Analiticamente, pode-se determinar o padrão de escoamento através do cálculo dos 

valores da abscissa e ordenada (Equações 4.2 e 4.3) do mapa descrito na Figura 4.1 seguido do 

cálculo dos limites entre os tipos de escoamento (Equações 4.4 a 4.7) 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔 ∙ �
𝜌𝜌𝑔𝑔

0,0764
�
1
3
��

72
𝜎𝜎𝑙𝑙
� ∙ �

𝜌𝜌𝑙𝑙
62,4

��

1
4

 Equação 4.2 

𝑁𝑁𝑦𝑦 = 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑙𝑙 ∙ ��
72
𝜎𝜎𝑙𝑙
� ∙ �

𝜌𝜌𝑙𝑙
62,4

��

1
4

 Equação 4.3 

 

Onde: 

𝜌𝜌𝑙𝑙: densidade do líquido (lb/ft³) 

𝜌𝜌𝑔𝑔: densidade do gás (lb/ft³) 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑙𝑙: velocidade superficial do líquido (ft/s) 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔: velocidade superficial do gás (ft/s) 

𝜎𝜎𝑙𝑙: tensão superficial (dina/cm) 

 

Limite entre escoamento bolha e golfada: 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 0,51 ∙ �100 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦�
0,172

 Equação 4.4 

 

 

42 TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.99. 
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Limite entre escoamento golfada e transição: 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 8,6 + 3,8 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦 e 𝑁𝑁𝑦𝑦 ≤ 4 Equação 4.5 

Limite entre escoamento transição e disperso: 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 70 ∙ �100 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦�
−0,152

 e 𝑁𝑁𝑦𝑦 ≤ 4 Equação 4.6 

 Limite entre escoamento golfada e disperso: 

𝑁𝑁𝑚𝑚 = 26 e 𝑁𝑁𝑦𝑦 > 4 Equação 4.7 

 

Após a determinação de Nx e Ny através das Equações 4.2 e 4.3 deve-se analisar a 

posição do ponto no mapa através dos quatro limites bem definidos expressos pelas Equações 

4.4 a 4.7. 

4.2 Abordagem para o escoamento bolha 
 

A metodologia para o cálculo do gradiente total de pressão é parecida para os 

escoamentos bolha e golfada. A Figura 4.2 apresenta o diagrama de fluxo básico para os 

escoamentos bolha e golfada. 

Figura 4.2 – Diagrama de fluxo básico para o cálculo do gradiente total de pressão para o padrão de escoamento 

bolha ou golfada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Nesses dois padrões de escoamento distintos a abordagem para o cálculo do holdup 

líquido também é similar, porém com algumas diferenças. Nessa seção apenas o método para o 

escoamento bolha será explicado. 

O escorregamento da fase gás é descrito pela fórmula proposta por Zuber – Findlay 

(Equação 4.8) para o cálculo da velocidade do gás em um escoamento multifásico. 
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𝑣𝑣𝑔𝑔 = 1,2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑣𝑣𝑏𝑏 Equação 4.8 

A velocidade de surgimento das bolhas (vb) pode ser encontrada através da Equação 4.9. 

𝑣𝑣𝑏𝑏 = 1,41 ∙ �
𝑔𝑔 ∙ 𝜎𝜎𝑙𝑙 ∙ �𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔�

𝜌𝜌𝑙𝑙2
4

= 0,728 ∙ �
𝜎𝜎𝑙𝑙 ∙ (𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)

𝜌𝜌𝑙𝑙2
4

 Equação 4.9 

 

Onde:  

𝜌𝜌𝑙𝑙: densidade do líquido (lb/ft³) 

𝜌𝜌𝑔𝑔: densidade do gás (lb/ft³) 

𝜎𝜎𝑙𝑙: tensão superficial (dina/cm) 

 

A velocidade da mistura (vm) pode ser determinada através da Equação 3.17. 

O holdup líquido (HL) pode ser diretamente estimado utilizando-se a Equação 4.10. 

𝐻𝐻𝑙𝑙 = 1 −
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔

1,2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑣𝑣𝑏𝑏
 Equação 4.10 

O gradiente de pressão referente a elevação pode ser calculado através da Equação 3.32. 

 

Para calcular o fator de fricção, o número de Reynolds (Equação 3.3) deve ser calculado 

utilizando a massa específica do líquido (ρL), velocidade da mistura (vm) e viscosidade do 

líquido (μL). 

A parcela referente a fricção pode ser calculada através da Equação 4.11. 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤

= 1,294 ∙ 10−3 ∙ 𝑑𝑑 ∙
𝜌𝜌𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚2

𝑑𝑑  Equação 4.11 

O fator de fricção pode ser determinado através do Diagrama de Moody (Figura 3.2) ou 

por equações como a Equação 3.8 (Colebrook) ou suas aproximações explícitas (Equações 3.9 

– 3.13). 

Como o termo da aceleração pode ser considerado desprezível, o valor do gradiente final 

será dado pela soma das parcelas de elevação (Equação 3.32) e fricção (Equação 4.11). 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4.3 Abordagem para o escoamento de golfada 
 

4.3.1 Método 1 
 

A determinação do gradiente de pressão para o escoamento de golfada possui uma 

abordagem muito similar a utilizada no escoamento bolha. A única diferença reside na 

utilização da Equação terminal de surgimento de uma bolha Taylor (Equação 4.12) no lugar da 

Equação de surgimento das bolhas (Equação 4.9). 

𝑣𝑣𝑏𝑏 = 𝐶𝐶 ∙ �
𝑔𝑔 ∙ �𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔�

𝜌𝜌𝑙𝑙
= 1,637 ∙ 𝐶𝐶 ∙ �

𝑑𝑑 ∙ (𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)
𝜌𝜌𝑙𝑙

 Equação 4.12 

 

O cálculo do fator C pode ser feito através da Equação 4.13. 

𝐶𝐶 = 0,345 ∙ (1 − exp(0,029 ∙ 𝑁𝑁)) ∙ �1 − exp �
3,37 − 𝑁𝑁𝐹𝐹

𝑚𝑚
�� Equação 4.13 

Onde NE é o Número de Eotvos e N é número de viscosidade e podem ser calculados, 

respectivamente, utilizando-se as Equações 4.14 e 4.15. 

𝑁𝑁𝐹𝐹 = 101,4 ∙
𝑑𝑑2 ∙ (𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)

𝜎𝜎𝑙𝑙
 Equação 4.14 

𝑁𝑁 = 203 ∙
�𝑑𝑑3 ∙ 𝜌𝜌𝑙𝑙 ∙ (𝜌𝜌𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)

𝜇𝜇𝑙𝑙
 Equação 4.15 

 

Onde: 

𝜌𝜌𝑙𝑙: densidade do líquido (lb/ft³) 

𝜌𝜌𝑔𝑔: densidade do gás (lb/ft³) 

𝜎𝜎𝑙𝑙 : tensão superficial (dina/cm) 

𝜇𝜇𝑙𝑙: viscosidade do líquido (cP) 

d: diâmetro do tubo (in) 

Por sua vez, o fator m é encontrado através da Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Tabela para o cálculo de m 

N ≤ 18 18 > N > 250 ≥250 

m 25 69 ∙ 𝑁𝑁−0,35 10 

Fonte: TAKACS43 (2005) 

43 TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.101. 
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O número de Reynolds (Equação 3.3) deve, novamente, ser calculado utilizando a massa 

específica do líquido (ρL), velocidade da mistura (vm) e viscosidade do líquido (μL). 

 

Nesse caso, a parcela referente à fricção é calculada através da Equação 4.16. 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤

= 1,294 ∙ 10−3 ∙ 𝑑𝑑 ∙
𝜌𝜌𝑑𝑑 ∙ 𝐻𝐻𝑙𝑙 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚2

𝑑𝑑  Equação 4.16 

 

Onde o fator de fricção pode ser estimado através do Diagrama de Moody (Figura 2.11) 

ou por equações como as Equações 3.8 – 3.13. 

O cálculo da parcela referente à elevação pode ser calculado pela Equação 3.32 e o 

gradiente de pressão total será o somatório das duas parcelas mencionadas. 

4.3.2 Método 2 
 

Aziz, Govier e Fogarasi44 (1972) apresentaram no mesmo artigo utilizado como base 

para esse trabalho de conclusão de curso (TCC) uma abordagem alternativa para o cálculo da 

pressão devida a elevação no padrão de escoamento de golfada.  

Para esse caso, a pressão devido a elevação é calculada pela Equação 4.17. 

  

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ 

�
𝑒𝑒𝑙𝑙

=
1

144 ∙
�𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝑑𝑑𝑏𝑏 + 𝜌𝜌𝑆𝑆 ∙ 𝑑𝑑𝑆𝑆� ∙

1
𝑑𝑑𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑆𝑆

 Equação 4.17 

 
Onde:  

𝜌𝜌𝑆𝑆 = 𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑 ∙ 𝜌𝜌𝑔𝑔 + (1 − 𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑) ∙ 𝜌𝜌𝑑𝑑 Equação 4.18 

𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑 = (1 −𝐻𝐻𝑑𝑑)1,8 Equação 4.19 

𝑑𝑑𝑆𝑆 = 10 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼 Equação 4.20 

𝑑𝑑𝑏𝑏 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∙
7,5 ∙ �𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑 − (1 −𝐻𝐻𝑑𝑑)� − 0,526

(1 −𝐻𝐻𝑑𝑑) − 0,913  
Equação 4.21 

 

O holdup líquido (HL) e a pressão devido a fricção são calculados pelo mesmo 

procedimento apresentado na seção 4.3.1. (Método 1). Nesse trabalho de conclusão de curso o 

44 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. Pp. 40-41 
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método 1 será implementado como método padrão para o cálculo da pressão da coluna para o 

padrão de escoamento de golfada. 

4.4 Abordagem para os escoamentos transição ou disperso 
 

Aziz, Govier e Fogarasi consideraram que os escoamentos bolha e golfada são os mais 

importantes e não propuseram métodos de cálculo para os outros padrões de escoamento. 

Segundo Takács(2005)45 o modelo proposto por Duns e Ros pode ser aplicado, 

alternativamente, para os escoamentos transição ou disperso. 

 

4.4.1 Abordagem para o escoamento disperso 
 

Duns e Ros46 (1963) propuseram uma abordagem para o cálculo do gradiente de pressão 

para o padrão de escoamento disperso. A Figura 4.3 apresenta o diagrama de fluxo básico para 

o método proposto pelos autores. 

Figura 4.3 - Diagrama de fluxo básico para o padrão de escoamento disperso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Nesse modelo o gradiente de pressão referente a elevação (Equação 4.22) é calculado 

considerando a massa específica da mistura sem condições de escorregamento (ρns). 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ
�
𝑒𝑒𝑙𝑙

=
1

144 ∙
�𝜌𝜌𝑙𝑙 ∙ 𝜆𝜆𝑙𝑙 + 𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝜆𝜆𝑔𝑔� Equação 4.22 

 

45 TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.101. 
46 DUNS, H Jr, ROS, J C J. “Vertical Flow of Gas and Liquid Mixtures in Wells.” Proc. 6th World Petroleum 
Congress. Frankfurt. 1963. Pp. 451 – 465. 
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A componente referente a fricção e o número de Reynolds são calculados utilizando as 

váriaveis referentes ao gás (massa específica, velocidade superficial do gás). Além disso, a 

rugosidade relativa no caso do escoamento disperso possui uma abordagem diferenciada. No 

trabalho, duas váriaveis adimensionais são apresentadas: o número de Weber (Equação 4.24) e 

Número da viscosidade (Equação 4.25). 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑒𝑒 = 124 ∙
𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔 ∙ 𝑑𝑑

𝜇𝜇𝑔𝑔
 Equação 4.23 

𝑁𝑁𝑤𝑤𝑒𝑒 =
𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔2 ∙ 𝜀𝜀

𝜎𝜎𝑙𝑙
 Equação 4.24 

𝑁𝑁𝜇𝜇 =
𝜇𝜇𝑙𝑙2

𝜌𝜌𝑙𝑙 ∙ 𝜎𝜎𝑙𝑙 ∙ 𝜀𝜀
 Equação 4.25 

 

A rugosidade relativa das ondas de líquido (k) substitui a rugosidade relativa 

normalmente utilizada no cálculo do fator de fricção e pode ser calculada através das Equações 

4.26 e 4.27. 

𝑘𝑘 = 0,0749∙𝜎𝜎𝐿𝐿
𝜌𝜌𝑔𝑔∙𝑣𝑣𝑠𝑠𝑔𝑔2 ∙𝑑𝑑

 para 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑒𝑒 ∙ 𝑁𝑁𝜇𝜇 ≤ 0,005 Equação 4.26 

𝑘𝑘 = 0,3731∙𝜎𝜎𝐿𝐿
𝜌𝜌𝑔𝑔∙𝑣𝑣𝑠𝑠𝑔𝑔2 ∙𝑑𝑑

∙ �𝑁𝑁𝑤𝑤𝑒𝑒 ∙ 𝑁𝑁𝜇𝜇�
0,302

 para 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑒𝑒 ∙ 𝑁𝑁𝜇𝜇 > 0,005 Equação 4.27 

 

Para o caso em que a rugosidade calculada seja maior que 0,05, a Equação 4.28 deve 

ser aplicada no lugar das soluções explicítas para a Equação de Colebrook.  

𝑑𝑑 = 4 ∙ �
1

[4 ∙ log(0,27 ∙ 𝑘𝑘)]2 + 0,067 ∙ 𝑘𝑘1,73� Equação 4.28 

A componente referente a fricção é calculada através da Equação 4.29. 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑤𝑤

= 1,294 ∙ 10−3 ∙ 𝑑𝑑 ∙
𝜌𝜌𝑔𝑔 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔2

𝑑𝑑  Equação 4.29 

 

 Diferentemente dos outros padrões de escoamento, o termo cinético (Ek) é relevante no 

escoamento disperso e foi definido por diversos autores. Nesse trabalho, ele será calculado pela 

equação proposta por Beggs e Brill47 (Equação 4.30). 

𝐹𝐹𝐾𝐾 = 2,16 ∙ 10−4 ∙
𝑣𝑣𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔 ∙ 𝜌𝜌𝑚𝑚 

𝑝𝑝  Equação 4.30 

 

47 BEGGS, H. D. BRILL, J. P. “A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes”. JPT. May 1973. Pp. 608 
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Por último, o gradiente de pressão total é calculado pela Equação 4.1. 

4.4.2 Abordagem para o escoamento de transição 
 

Segundo Takács (2005)48, neste caso o modelo de Duns-Ros pode ser usado porém, é 

necessário uma modificação na fórmula proposta pois os limites entre os diversos padrões de 

escoamento difere entre dois modelos. 

Para os limites apresentados por Aziz et al, o gradiente de pressão total pode ser 

calculado através das Equações 4.31 e 4.32. Na Equação 4.31 o gradiente do padrão de 

escoamento disperso é calculado pelo modelo de Duns e Ros abordado na seção 4.4.1 e o 

gradiente referente ao escoamento de golfada pelo método de Aziz et Al descrito na seção 4.3. 

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ
� = 𝐵𝐵 ∙ �

𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ
�
𝑝𝑝𝑙𝑙𝑠𝑠𝑔𝑔

+ (1 + 𝐵𝐵) ∙ �
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ℎ
�
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡

 Equação 4.31 

𝐵𝐵 =
70 ∙ �100 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦�

−0,152 − 𝑁𝑁𝑚𝑚
70 ∙ �100 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦�

−0,152
− (8,6 + 3,8 ∙ 𝑁𝑁𝑦𝑦)

 Equação 4.32 

 

4.5 Determinação do perfil de pressão 
 

Para todas as correlações existentes para o cálculo do gradiente de pressão, é necessário 

que o cálculo seja feito com pequenos intervalos de comprimento. Caso contrário, há um erro 

muito significativo.  

Portanto, o fluxograma utilizado para o estabelecimento do perfil de pressões na coluna 

de produção (TPR) necessita realizar o cálculo do gradiente de pressão com uma diferença de 

comprimento reduzida e, a partir do resultado obtido em um ponto, refazer o processo 

utilizando-se os resultados obtidos no passo anterior. 

Aziz, Govier e Fogarasi (1972)49 descreveram uma sequência de passos para a 

realização do cálculo do perfil de pressões no mesmo artigo que apresentaram o modelo 

mecanístico descrito no Capítulo 4 dessa monografia. 

 

1 – Estabelecer o intervalo de comprimento Δz como a décima parte do comprimento 

total da coluna de produção. 

48TAKACS, Gábor. Gas Lift Manual. Tulsa: PennWell Corporation, 2005. p.101. 
49 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. p. 41 
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2 – Utilizar 100 psi como estimativa inicial para o diferencial de pressão ΔP 

3 –Calcular o valor da profundidade (z), P e T para o ponto médio da metade do primeiro 

intervalo através das Equações 4.33, 4.34 e 4.35. 

𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝐻𝐻 + 0,5 ∙ ∆𝑧𝑧 Equação 4.33 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐻𝐻 + 0,5 ∙ ∆𝑃𝑃 Equação 4.34 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐻𝐻 +
(𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝐻𝐻) ∙ 𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑆𝑆
 Equação 4.35 

Onde:  

𝑇𝑇𝐻𝐻: temperatura na cabeça do poço, °F 

𝑧𝑧𝑆𝑆: profundidade total do poço, ft 

𝑇𝑇𝑆𝑆: temperatura no fundo do poço, °F 

𝑧𝑧: profundidade do ponto médio do intervalo, ft 

𝑧𝑧𝐻𝐻: profundidade da cabeça do poço, ft 

𝑃𝑃𝐻𝐻: pressão na cabeça do poço, psi 
 

4 - Utilizando o valor da pressão e temperatura no ponto médio, calcular a razão de 

solubilidade (Rs) através da Correlação de Standing (Equação 4.36), fator volume formação do 

óleo (Bo) através da correlação de Standing (Equação 4.37), fator de compressibilidade (Z) 

através do gráfico de Standing-Katz (Figura 4.4) ou pela Equação de Papay (Equação 4.38). 

Além disso, valores da densidade do líquido (ρL) e densidade do gás (ρg) devem ser calculados 

através da razão entre o fluxo mássico de líquido (ML) ou gás (Mg) e a vazão volumétrica de 

líquido (QL) ou gás (Qg). Por fim, a viscosidade do óleo pode ser calculada pela Correlação de 

Chew e Connally (Equações 4.53 a 4.58) e a viscosidade do gás pela Correlação de Lee et al 

(Equação 4.61). 

5 – Determinar o tipo de escoamento através das Equações 4.4 a 4.7. 

6 – Calcular a densidade da mistura e o fração de gás utilizando as equações do padrão 

de escoamento em questão. 

7 – Calcular a componente de fricção do gradiente de pressão. 

8 – Calcular a componente de elevação do gradiente de pressão e somar com o resultado 

do passo 7 para encontrar o gradiente final. 

9 – O ΔP calculado é comparado com o valor assumido. Se o ΔP < 100 psi e a diferença 

entre o valor assumido e o calculado é menor que 0,10 psi, o cálculo procede para o próximo 

passo. Caso contrário, se ΔP > 100 psi, o incremento de comprimento deve ser dividido por 2 e 

os passos de 1 ao 8 devem ser repetidos. Se a diferença entre o valor assumido e o calculado do 
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ΔP não for menor que 0,10 psi, o valor assumido deve ser substituído pelo ΔP calculado e os 

passos 1 ao 8 devem ser repetidos. 

10 – Valor é adicionado na planilha. 

11 – Os passos 1 ao 10 são repetidos até o somatório de Δz atingir o comprimento total 

da coluna. 

 

4.6 Correlações para propriedades dos fluidos 
Conforme mencionado no algoritmo, a razão de solubilidade (Rs) e o fator volume 

formação do óleo podem ser calculados, respectivamente, através das Equações 4.36 e 4.37. 

 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 𝛾𝛾𝑔𝑔 ∙ ��
𝑃𝑃

18,2 + 1,4� ∙ 100,0125∙𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴−0,00091∙𝑆𝑆�
1,2048

 Equação 4.36 

𝐵𝐵𝑜𝑜 = 0,9759 + 0,00012 ∙ �𝑅𝑅𝑝𝑝 ∙ �
𝛾𝛾𝑔𝑔
𝛾𝛾𝑜𝑜
�
0,5

+ 1,25 ∙ 𝑇𝑇�
1,2

 Equação 4.37 

Onde: 

T: temperatura (°F) 

Rs: razão de solubilidade (scf/STB) 

Bo: fator volume formação do óleo (bbl/STB) 
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Figura 4.4. Gráfico de Standing – Katz para o cálculo do fator de compressibilidade 

 
Fonte: ROSA ET AL (2006)50 

𝑍𝑍 = 1 −
3,53 ∙ 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟

100,9813∙𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 +
0,274 ∙ 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟2

100,8157∙𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝
 Equação 4.38 

 

A Equação 4.38 exibe erros menores que 20% para 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟 ≤ 10 

 

Onde: 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟: pressão reduzida 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑟𝑟: temperatura pseudo reduzida 

50 ROSA, A. J. CARVALHO, R. S. XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Rio de Janeiro: 
Interciencia: PETROBRAS, 2006. p. 32 
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𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟  e 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑟𝑟 podem ser calculados, respectivamente, pelas Equações 4.39 e 4.40. 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟 =
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑐𝑐

 Equação 4.39 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑟𝑟 =
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑐𝑐

 Equação 4.40 

 

Onde: 

𝑃𝑃𝑐𝑐: pressão crítica do gás 

𝑇𝑇𝑐𝑐: temperatura crítica do gás 

 

Para o cálculo da pressão crítica e temperatura crítica, pode-se utilizar a correlação de 

Brown et al (Equações 4.41 a 4.44). 

 

Para gás seco (𝛾𝛾𝑔𝑔 ≤ 0.75) : 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 168 + 325 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 − 12,5 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔2 Equação 4.41 

𝑃𝑃𝑐𝑐 = 677 + 15 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 − 37,5 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔2 Equação 4.42 

 

Para gás úmido (𝛾𝛾𝑔𝑔 > 0.75): 

𝑃𝑃𝑐𝑐 = 706 − 51,7 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 − 11,1 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔2 Equação 4.43 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 187 + 330 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 − 71,5 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔2 Equação 4.44 

 

 

 

As Equações 4.45 e 4.46 podem aplicadas, respectivamente, para o cálculo das vazões 

de líquido e gás. 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 6,49 ∙ 10−5 ∙ 𝑄𝑄𝑜𝑜 ∙ (𝐵𝐵𝑜𝑜 + 𝑊𝑊𝐹𝐹𝑅𝑅) Equação 4.45 

𝑄𝑄𝑔𝑔 = 3,27 ∙ 10−7 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝑄𝑄𝑜𝑜 ∙ (𝐺𝐺𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑝𝑝) ∙
𝑇𝑇 + 460

𝑃𝑃  Equação 4.46 

 

Onde: 

Z: Fator de compressibilidade do gás 

Qo: vazão de óleo (STB/d) 

GOR: razão de produção gás – óleo (SCF/STB) 
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Rs: Razão de solubilidade (SCF/STB) 

T : temperatura (°F) 

WOR: Razão de produção água – óleo (STB/STB) 

 

A vazão mássica de líquido ou gás pode ser calculada através das Equações 4.47 e 4.48. 

𝑀𝑀𝑑𝑑 = 4,05 ∙ 10−3 ∙ (𝛾𝛾𝑔𝑔 + 𝛾𝛾𝑤𝑤 ∙ 𝑊𝑊𝐹𝐹𝑅𝑅) + 8,85 ∙ 10−7 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝 Equação 4.47 

𝑀𝑀𝑔𝑔 = 8,85 ∙ 10−7 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 ∙ 𝑄𝑄𝑜𝑜 ∙ (𝐺𝐺𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑝𝑝) Equação 4.48 

 

Onde:  

𝑀𝑀𝑑𝑑: vazão mássica de líquido (lb/s) 

𝑀𝑀𝑔𝑔: vazão mássica de gás (lb/s) 

 

Alternativamente, as massas específicas do óleo e do gás podem ser calculados pelas 

Equações 4.49 e 4.50. 

𝜌𝜌𝑜𝑜 =
350,4 ∙ 𝛾𝛾𝑜𝑜 + 0,0764 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝

5,615 ∙ 𝐵𝐵𝑜𝑜
 Equação 4.49 

𝜌𝜌𝑔𝑔 =
2,7 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 ∙ 𝑃𝑃

𝑍𝑍 ∙ (𝑇𝑇 + 460) Equação 4.50 

 

Onde: 

𝜌𝜌𝑜𝑜: massa específica do óleo (lb/ft3) 

𝜌𝜌𝑔𝑔: massa específica do gás (lb/ft3) 

Z: Fator de compressibilidade do gás 

P: pressão, psi 

𝛾𝛾𝑜𝑜: densidade relativa do óleo 

𝛾𝛾𝑔𝑔: densidade relativa do gás 

T: temperatura, °F 

Rs: Razão de solubilidade, SCF/STB 

Bo: fator volume formação do óleo, bbl/STB 
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Para a viscosidade do óleo as seguintes correlações são utilizadas: Beggs e Robinson 

(1975)51 (Equações 4.51 e 4.52) para o cálculo da viscosidade do óleo morto, Chew e Connally 

(1959)52 (Equações 4.53 a 4.58) para a viscosidade do óleo saturado e Vasquez e Beggs (1980)53 

(Equações 4.59 e 4.60) para a viscosidade do óleo subsaturado. 

𝐴𝐴 = 103,0324−0,02023∙𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴 Equação 4.51 

𝜇𝜇𝑜𝑜𝑑𝑑 = 10𝐴𝐴∙𝑆𝑆−1,163 − 1.0 Equação 4.52 

𝜇𝜇𝑜𝑜𝑏𝑏 = 10𝑚𝑚 ∙ 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑑𝑑𝑏𝑏  Equação 4.53 

𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑝𝑝 ∙ (2,2 ∙ 10−7 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝 − 7,4 ∙ 10−4) Equação 4.54 

𝑏𝑏 = 0,68 ∙ 10𝑐𝑐 + 0,25 ∙ 10𝑑𝑑 + 0,062 ∙ 10𝑒𝑒 Equação 4.55 

𝑑𝑑 = −8,62 ∙ 10−5 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝 Equação 4.56 

𝑑𝑑 = −1,1 ∙ 10−3 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝 Equação 4.57 

𝑑𝑑 = −3,74 ∙ 10−3 ∙ 𝑅𝑅𝑝𝑝 Equação 4.58 

𝑚𝑚 = 2,6 ∙ 𝑃𝑃1,187 ∙ exp(−11,513 − 8,95 ∙ 10−5 ∙ 𝑃𝑃) Equação 4.59 

𝜇𝜇𝑜𝑜 = 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑏𝑏 ∙ �
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑏𝑏
�
𝑚𝑚

 Equação 4.60 

 

Onde: 

T: temperatura (°F) 

𝜇𝜇𝑜𝑜𝑑𝑑: viscosidade de óleo morto (cP)  

𝜇𝜇𝑜𝑜𝑏𝑏: Viscosidade do óleo abaixo do ponto de bolha (cP) 

𝑅𝑅𝑝𝑝: razão de solubilidade (SCF/STB) 

𝜇𝜇𝑜𝑜: Viscosidade do óleo subsaturado (cP) 

 

A Correlação de Lee et al. (1996)54 (Equação 4.61) pode ser usada para o cálculo da 

viscosidade do gás. 

51 BEGGS, H.D., ROBINSON, J.F.: "Estimating the Viscosity of Crude Oil Systems," 1. Pel. Tech. (Sept. 1975) 
Pp. 1140-1141. 
52 CHEW, J., CONNALLY, C.A. Jr.: "A Viscosity Correlation for Gas Saturated Crude Oils," Trans., AIME 
(1959) 216 Pp.,23-25. 
53 VASQUEZ, M., BEGGS, H.D."Correlation for Fluid Physical Property Predictions".JPT. 1980.pp. 968-970. 
 
54 LEE, A.L, GONZALEZ, M.H, and EAKIN, B.E.”The Viscosity of Natural Gases”. JPT. 1996. Pp. 997-1000 
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𝜇𝜇𝑔𝑔 = 𝐾𝐾1 ∙ exp �𝑋𝑋 ∙ �0,0160184634 ∙ 𝜌𝜌𝑔𝑔�
𝑌𝑌
� Equação 4.61 

𝐾𝐾1 =
(0,00094 + 2 ∙ 10−6 ∙ 𝑀𝑀𝑔𝑔) ∙ 𝑇𝑇1,5

(209 + 19 ∙ 𝑀𝑀𝑔𝑔 + 𝑇𝑇 + 460)  Equação 4.62 

𝑋𝑋 = 3.5 +
986

𝑇𝑇 + 460 + 0,01 ∙ 𝑀𝑀𝑔𝑔 Equação 4.63 

𝑌𝑌 = 2,4 − 0,2 ∙ 𝑋𝑋 Equação 4.64 

𝑀𝑀𝑔𝑔 = 28,967 ∙ 𝛾𝛾𝑔𝑔 Equação 4.65 

 

Onde: 

𝜇𝜇𝑔𝑔: viscosidade do gás (cP) 

𝜌𝜌𝑔𝑔: massa específica do gás (lb/ft³) 

𝑀𝑀𝑔𝑔: massa molar do gás (g/mol) 

T: temperatura (°F) 

 

 

 

 



 

5 Implementação dos modelos 

5.1 Descrição do programa 
 

Visual Basic for Applications (VBA) para Excel foi a linguagem de programação escolhida para 

o desenvolvimento do trabalho. Uma planilha de Excel foi construída e através do código 

implementado possui as seguintes funcionalidades: 
 

• Permite uma análise de sensibilidade pois diversas curvas podem ser adicionadas em 

um único estudo de caso 

• Quatro modelos de IPR foram implementados: IPR Linear, Vogel, Fetkovich e Linear 

modificado com Vogel para pressões abaixo da pressão de bolha. 

• Para construção das curvas de IPR, o usuário pode fornecer os valores dos parâmetros 

diretamente ou dados de testes para o cálculo dos mesmos. 

• A curva TPR é criada a partir do modelo proposto por Aziz et al. 

• Além das curvas, um dashboard interativo para o caso base é apresentado como 

resultado para uma análise mais aprofundada dos valores calculados. 

5.2 Funções para a construção da IPR 
 

5.2.1 Funções para o IPR Linear 
 

A Figura 5.1 apresenta o código da função utilizada para calcular o IP (Equação 2.5) 

quando o usuário fornece as propriedades referentes ao reservatório. 
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Figura 5.1 – Função para o cálculo do IP quando as propriedades do reservatório são fornecidas  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Quando valores de testes são utilizados, a função descrita na Figura 5.2 é aplicada para 

o cálculo do IP e da pressão do reservatório PR. Neste caso, é assumido que não há danos ou 

estímulos no reservatório quando os valores foram medidos, isto é, o fator de película é 

considerado igual a zero. Ademais, o IP calculado é corrigido caso o usuário tenha fornecido 

algum fator de película para corrigir a IPR descrita pelos testes apresentados.  

 

Figura 5.2 - Função para o cálculo do IP a partir de dados de testes  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Quando o IP e a pressão do reservatório (PR) são fornecidos, a função apresentada na 

Figura 5.3 corrige o índice de produtividade para o fator de película final.  Assim como no caso 

anterior, é assumido que não há fator de película para o IP original.  

 

Figura 5.3 - Função para corrigir o IP para fatores de película diferentes de zero  

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Por último, a função descrita na Figura 5.4 é aplicada para criar a curva IPR para o caso 

Linear. 

Figura 5.4 - Função para o cálculo da vazão no caso da IPR Linear 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

5.2.2 Funções para a Equação de Vogel 
 

Para o caso onde dados de testes são inseridos pelo usuário, a função apresentada na 

Figura 5.5 é utilizada para calcular a vazão máxima (AOF) e a pressão do reservatório (PR). 
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Figura 5.5 - Função para o cálculo dos parâmetros da Equação de Vogel quando dados de testes são fornecidos  

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

Quando o fator de película é inserido pelo usuário ou calculado pelas correlações de 

Prats ou Karakas & Tariq, a eficiência de fluxo é calculada pela função descrita na Figura 5.6. 
 

Figura 5.6 - Função para o cálculo da eficiência  

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

Ademais, a curva IPR criada pela Equação de Vogel é calculada pela função da Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Função para o cálculo da vazão pela Equação de Vogel  

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

5.2.3 Funções para a Equação de Fetkovich 
 

Para a Equação de Fetkovich, a especificação ou cálculo do fator de película não é uma 

opção disponível para o usuário, isto é, a eficiência é sempre considerada igual a um. 

Para o cálculo dos parâmetros da equação quando valores de testes são inseridos, a 

função apresentada na Figura 5.8 é aplicada.  
 

Figura 5.8 - Função para o cálculo dos parâmetros da Equação de Fetkovich 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Por fim, a Figura 5.9 apresenta a função utilizada para criar a curva IPR de Fetkovich. 
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Figura 5.9 - Função para o cálculo da vazão aplicando a Equação de Fetkovich 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
 

5.2.4 Funções para a IPR Linear modificada com a Equação de Vogel 
 

Quando a IPR Linear modificada com a Equação de Vogel para pressões abaixo da 

pressão de bolha é escolhida como o modelo a ser aplicado, as funções apresentadas nas Figuras 

5.10 a 5.12 são utilizadas. 

Figura 5.10 - Função para o cálculo do IP quando a pressão do teste é menor que a pressão de bolha 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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Figura 5.11 -  Função para o cálculo do IP quando a pressão do teste é maior que a pressão de bolha 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Figura 5.12 - Função para o cálculo da vazão pelo caso da IPR Linear modificada com a Equação de Vogel 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As funções mencionadas possuem a pressão de bolha (Pb) como parâmetro. Para estimar 

o valor da pressão de bolha o valor do grau API do óleo também é necessário. As Figuras 5.13 

e 5.14 apresentam as funções para a pressão de bolha e o grau API, respectivamente. 

 

Figura 5.13 - Função para estimar a pressão de bolha (Correlação de Standing) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.14 - Função para o cálculo do grau API do óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ademais, as funções para o cálculo da eficiência (Figura 5.6) e IPR Linear (Figura 5.4) 

também são utilizadas nesse caso. 

5.2.5 Funções para o cálculo do fator de película 
 

5.2.5.1 Funções para o Modelo de Prats 
 

As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam, repectivamente, as funções para o cálculo do fator 

de película e da variável rwD.  
 

Figura 5.15 - Função para estimar o fator de película pelo Modelo de Prats 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.16 - Função para estimar o valor do parâmetro a 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.2.5.2 Funções para o Modelo de Karakas & Tariq 
A função descrita na Figura 5.17 é aplicada para o calculo do fator de película pelo 

Modelo de Karakas & Tariq. Outra função presente no programa denominada KarakasTables 

possui os valores das tabelas necessárias para o modelo. 
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Figura 5.17 - Função para estimar o fator de película pelo Modelo de Karakas e Tariq 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.3 Funções para a construção da TPR 
 

Para determinar o padrão de escoamento, os valores da abscissa e ordenada do mapa de 

padrões de escoamento do Modelo de Aziz et al são calculados, respectivamente, pelas funções 

das Figuras 5.18 e 5.19. Ademais, a função Pattern (Figura 5.20) é aplicada para definir o 

padrão de escoamento. 

Figura 5.18 - Função para o cálculo do parâmetro Nx 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.19 - Função para o cálculo do parâmetro Ny 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.20 - Função para determinar o padrão de escoamento do intervalo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Independentemente do padrão de escoamento, as funções descritas nas Figuras 5.21 a 

5.24 são utilizadas no cálculo do perfil de pressão na coluna de produção e apresentam, 

respectivamente, o código para o cálculo da temperatura, Número de Reynolds, área interna da 

tubulação e fator de fricção. 
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Figura 5.21 - Função para determinar a temperatura do intervalo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.22 - Função para o cálculo do Número de Reynolds 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.23 - Função para o cálculo da área do tubo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.24 - Função para estimar o fator de fricção (Correlação de Goudar-Sonnad) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.3.1 Funções para propriedades dos fluidos 
 

Conforme discutido no capítulo 4, diversas correlações para as propriedades dos fluidos 

são necessárias para o cálculo do gradiente de pressão total de cada intervalo da coluna de 

produção. Nesse tópico serão apresentadas as funções básicas para as propriedades do líquido, 

gás e da mistura gás-líquido. 

As Figuras 5.25, 5.26 e 5.27 apresentam, respectivamente, as funções para o cálculo do 

fator volume formação do óleo (Correlação de Standing), viscosidade do óleo (Correlações de 

Chew & Conally, Vasquez & Beggs e Beggs & Robinson) e massa específica de óleo. 

 

Figura 5.25 - Função para estimar o fator volume formação do Óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.26 - Função para estimar a viscosidade do óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.27 - Função para o cálculo da massa específica do óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para a fase gás, as Figuras 5.28 a 5.34 descrevem, respectivamente, as funções para a 

razão de solubilidade (correlação de Standing), fator de compressibilidade (correlação de 

Papay), temperatura crítica (correlação de Brown), pressão crítica (correlação de Brown), 

viscosidade do gás (correlação de Lee), vazão volumétrica de gás e vazão mássica de gás. 
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Figura 5.28 - Função para a razão de solubilidade do gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.29 - Função para estimar o fator de compressibilidade pela Equação de Papay 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.30 - Função para o cálculo da temperatura crítica do gás (Correlação de Brown) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.31 - Função para o cálculo da pressão crítica do gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.32 - Função para o cálculo da viscosidade do gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.33 - Função para o cálculo da vazão de gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.34 - Função para o cálculo da vazão mássica de gás 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para a mistura líquida composta por água e óleo as funções Func_fo (Figura 5.35), 

Func_fw (Figura 5.36), Liquid_rate (Figura 5.37), Func_Mass_Liquid (Figura 5.38), 

Func_Sigma_L (Figura 5.39) e Func_mu_L (Figura 5.40) são responsáveis, respectivamente, 

pelo cálculo da fração de óleo, fração de água, vazão volumétrica de líquido, vazão mássica de 

líquido, tensão superficial do líquido e viscosidade do líquido. 
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Figura 5.35 - Função para o cálculo da fração de óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.36 - Função para o cálculo da fração de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.37 - Função para o cálculo da vazão volumétrica de líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.38 - Função para o cálculo da vazão mássica de líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.39 - Função para o cálculo da tensão superficial do líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.40 - Função para o cálculo da viscosidade do líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para a mistura líquida ou fase gás, a velocidade superficial é calculada pela função 

Func_vel_mixture (Figura 5.41). Ademais, a Figura 5.42 apresenta a função Func_rho para o 

cálculo da massa específica do líquido (mistura água-óleo) ou fase gás. 
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Figura 5.41 - Função para o cálculo da velocidade superficial do gás ou líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.42 - Função para o cálculo da massa específica do gás ou líquido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme explicitado no capítulo 3 existem diversas equações para a massa específica 

da mistura. As funções rho_m (Figura 5.43) e Func_rho_ns (Figura 5.44) são aplicadas, 

respectivamente, para o cálculo da massa específica com condições de escorregamento e sem 

condições de escorregamento. 
 

Figura 5.43 - Função para o cálculo da massa específica da mistura com condições de escorregamento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.44 - Função para o cálculo da massa específica da mistura sem condições de escorregamento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 5.45 apresenta a função para o cálculo da velocidade da mistura (vm). 
 

Figura 5.45 - Função para o cálculo da velocidade da mistura 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.3.2 Funções para o padrão de escoamento bolha 
O código base presente na subrotina principal do programa, referente ao escoamento 

bolha está descrito na Figura 5.46. 

Figura 5.46 - Código base da subrotina principal para o escoamento bolha 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As funções para a massa específica, número de Reynolds e fator de fricção já foram 

apresentadas nas seções anteriores pois são aplicadas em mais de um tipo de escoamento. 
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A função Func_HoldUp_Líquido (Figura 5.47), utilizada para o cálculo do holdup 

líquido, é aplicada em três dos quatro tipos de escoamento multifásico: bolha, golfada e 

transição. 
 

Figura 5.47 - Função para o cálculo do Holdup Líquido para o escoamento bolha, golfada e transição. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As Figuras 5.48 e 5.49 apresentam, respectivamente, as funções para o cálculo da 

velocidade de bolhas e velocidade do gás. 

 

Figura 5.48 - Função para o cálculo da velocidade da bolha no escoamento bolha. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.49 - Função para o cálculo da velocidade do gás no escoamento bolha. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As funções para o cálculo do gradiente de pressão por fricção, por elevação e total são, 

respectivamente, descritas nas Figuras 5.50 a 5.52. 

Figura 5.50 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por fricção 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.51 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por elevação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.52 - Função para o cálculo do gradiente de pressão total 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.3.3 Funções para o padrão de escoamento de golfada 
O código base presente na subrotina principal do programa, referente ao escoamento de 

golfada está descrito na Figura 5.53. 

Figura 5.53 - Código base da subrotina principal para o escoamento de golfada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As funções para o cálculo do gradiente de pressão total, gradiente de pressão por 

elevação, holdup líquido, número de reynolds, massa específica da mistura, fator de fricção e 

velocidade do gás são as mesmas utilizadas no escoamento bolha. 

Os parâmetros n, m, Número de Eotvos e C são calculados, respectivamente, pelas 

funções descritas nas Figuras 5.54 a 5.57. 

Figura 5.54 - Função para o cálculo do parâmetro N 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.55 - Função para o cálculo do parâmetro m 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.56 - Função para o cálculo do Número de Eotvos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.57 - Função para o cálculo do parâmetro C 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ademais, apesar dos gradientes de pressão total e por elevação serem calculados pelas 

mesmas funções do escoamento bolha, o gradiente de pressão por fricção (Figura 5.58) possui 

uma modificação na equação conforme foi explicitado no capítulo 4. 
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Figura 5.58 - Função para o cálculo do gradiente de pressão por fricção para o padrão de escoamento de golfada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.3.4 Funções para o padrão de escoamento disperso 
O código base presente na subrotina principal do programa, referente ao escoamento 

disperso está descrito na Figura 5.59. 

 

Figura 5.59 - Código base da subrotina principal para o padrão de escoamento disperso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As Figuras 5.60 e 5.61 apresentam, respectivamente, as funções para o cálculo do 

Número de Weber (Nwe) e Número de viscosidade (Nμ). 
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Figura 5.60 - Função para o cálculo do Número de Weber. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 5.61 - Função para o cálculo do número de viscosidade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Conforme discutido no capítulo 4, a rugosidade relativa no escoamento disperso não é 

a mesma utilizada nos outros padrões de escoamento. Para o cálculo dessa variável, a função 

Roughness_mist (Figura 5.62) é aplicada. 
 

Figura 5.62 - Função para o cálculo da rugosidade relativa do padrão de escoamento disperso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Caso a rugosidade calculada exceda o valor da rugosidade relativa máxima presente no 

Diagrama de Moody (0,05), a função Friction_factor_mist (Figura 5.63), que é uma 

extrapolação das curvas do diagrama de moody proposta por Duns e Ros, calcula o fator de 

fricção resultante. 
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Figura 5.63 - Função para o cálculo do fator de fricção quando a rugosidade relativa é maior que 0,05 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Além disso, como o termo cinético (Ek) não é mais desprezível, a função Kinetic_Term 

(Figura 5.64) calcula o valor de Ek necessário para o cálculo do gradiente de pressão total. 

Conforme foi mencionado no capítulo 4, o termo cinético só é relevante e levado em 

consideração no escoamento disperso e, consequentemente, no escoamento de transição que 

tem seu gradiente de pressão total calculado através de uma média ponderada entre o 

escoamento de golfada e o diperso. Após o cálculo dessa variável, o gradiente de pressão total 

é calculado pela mesma função aplicada para os padrões de escoamento bolha e golfada (Figura 

5.52). 

Figura 5.64 - Função para o cálculo do termo cinético Ek 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O gradiente de pressão por elevação também deve ser calculado por uma função 

diferente dos demais padrões de escoamento pois, nesse caso, o holdup líquido sem 

escorregamento (λL) substitui o holdup líquido com condições de escorregamento (HL) no 

cálculo da pressão causada pela coluna da mistura líquido – gás. 
 

Figura 5.65 - Função para o cálculo do gradiente de elevação para o padrão de escoamento disperso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A massa específica da mistura sem condições de escorregamento (ρns) e o gradiente de 

pressão total são calculados pelas funções previamente apresentadas nos escoamentos bolha e 

golfada. 

5.3.5 Funções para o padrão de escoamento transição 
 

Conforme discutido no capítulo 4, o gradiente de pressão total no escoamento de 

transição é uma média ponderada dos gradientes do escoamento de golfada e disperso. Portanto, 

as funções utilizadas são as mesmas apresentadas na seção 5.3.3 e 5.3.4. 

Para realizar a média ponderada, a função dpdh_transition (Figura 5.66) é aplicada. 
 

Figura 5.66 - Função para o cálculo do gradiente de pressão total para o padrão de escoamento transição 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.3.6 Funções para o caso monofásico 
 

Todas as funções para o caso monofásico (mistura líquida (água e óleo)) já foram 

apresentadas nas seções anteriores e elas são aplicadas considerando o holdup líquido (HL) igual 

a um. A estrutura base do código para o caso monofásico é apresentado na Figura 5.67. 
 

Figura 5.67 - Código base da subrotina principal para o caso monofásico 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.4 Interface do programa 
 

Além das planilhas do Microsoft Excel, a interface básica do programa conta com um 

conjunto de formulários que são utilizados para receber os dados do usuário. Portanto, a 

interface é composta dos seguintes itens: 

• Planilhas: input, curvas e dashboard 

• Formulário para selecionar o número de casos 

• Formulário para inserção dos valores 

• Formulário para verificar os resultados numéricos para uma dada vazão selecionada 

 

A planilha input contém o botão para iniciar os formulários. É uma planilha simples 

com o único intuito de ser o ponto inicial do programa. 

As planilhas curvas e dashboard são as planilhas que apresentam os principais 

resultados da simulação. Na planilha curvas são apresentados as variáveis mais importantes 

para as curvas IPR e TPR que foram fornecidas pelo usuário. Além disso, o gráfico com as 

curvas, o ponto de operação aproximado e os valores de pressão e vazão calculados para as 

curvas IPR e TPR fazem parte da planilha. 

A planilha dashboard é uma planilha interativa. O usuário tem a possibilidade de 

selecionar as vazões utilizadas para construir a curva TPR e como resultado, a maioria das 

propriedades relevantes para o escoamento são apresentadas em forma gráfica. Caso o usuário 

queira consultar os valores numéricos das propriedades, o mesmo apenas necessita clicar em 

uma opção (“Ver Dados”) para um formulário ser aberto com todos os valores relevantes 

calculados pela simulação para a curva TPR. 

As Figuras 5.68 a 5.70 apresentam, respectivamente, as planilhas “Curvas”, 

“dashboard” e o formulário que contém os dados completos da simulação para a curva TPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 5.68 - Aparência da planilha "Curvas" 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Onde: 

WHD: profundidade da cabeça do poço, ft 

BHD: profundidade do fundo do poço, ft 

WHT: temperatura na cabeça do poço, ºF 

BHT: temperatura no fundo do poço, ºF 

T. ID: diâmetro da tubulação, in 

WHP: pressão na cabeça do poço, psi 

WOR: razão água – óleo 

GOR: razão gás – óleo, SCF/STB 

μw: viscosidade da água, cP 

γo: densidade relativa do óleo 

γw: densidade relativa do água 

ε/D : rugosidade relativa 

ε: rugosidade (in) 
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Figura 5.69 - Aparência da planilha "Dashboard" 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.70 - Aparência do formulário para consultar os resultados numéricos da simulação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As Figura 5.71 e 5.72 apresentam o formulário criado para o usuário inserir os valores 

iniciais para  a simulação. 
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Figura 5.71 - Formulário para a entrada de dados para a curva IPR e TPR (Imagem 1) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 5.72 - Formulário para a entrada de dados para as curvas IPR e TPR (Imagem 2) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 



 

6 Resultados 
 

6.1 IPR Linear 
 

6.1.1 IP especificado 
 

Para o caso onde o índice de produtividade (IP) é especificado, os dados da Tabela 6.1 

foram utilizados para o teste da ferramenta. 

Tabela 6.1 - Dados para criar a curva IPR pelo método Linear 

IP [STB/(d-psi)] 0,5 
PR (psi) 3200 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.1 apresenta a curva IPR gerada com os dados da Tabela 6.1. A Tabela 6.2 

apresenta o resumo dos valores de pressão e vazão para a IPR gerada. 

Figura 6.1 - Curva IPR gerada pela ferramenta (Caso Linear) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 6.2 -  Resumo dos valores de pressão e vazão da curva IPR (Caso Linear) 

IPR 
Pwf (psi) Q(STB/d) 

3200 0 
3000 100 
2800 200 
2600 300 
2400 400 
2200 500 
2000 600 
1800 700 
1600 800 
1400 900 
1200 1000 
1000 1100 
800 1200 
600 1300 
400 1400 
200 1500 

0 1600 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

6.1.2 Propriedades do reservatório especificadas 
Para testar se o programa é capaz de calcular o IP corretamente a partir das propriedades 

de reservatório, os dados de um exemplo resolvido de Guo55(2007) foram inseridos na 

ferramenta (Tabela 6.3). 

Tabela 6.3 - Dados do exemplo resolvido na bibliografia para o caso Linear 

h(ft) 53 

ko (mD) 8,2 

μo (cP) 1,7 

Bo 1,1 

re (ft) 2980 

rw (ft) 0,328 

Fonte: Guo 56(2007) 

55 GUO, B. LYONS, W.C. GUALAMBOR, A. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted 
Approach. Amsterdam: Elsevier Science & Technology Books, Feb 2007. p. 3/33 
56 Idem 55 
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Além dos dados da tabela, para criar a curva IPR, é necessário especificar um valor para 

a pressão do reservatório (PR) que nesse caso foi considera igual a 3200. 

As Figuras 6.2 e 6.3 apresentam, respectivamente, a curva IPR gerada e o resumo dos 

parâmetros calculados pelo programa. Pode-se notar que o IP gerado (0,19678) corresponde ao 

mesmo resultado (arredondado) calculado por Guo57 (2007). 

 

Figura 6.2 - Curva IPR gerada quando propriedades do reservatório são fornecidas (IPR Linear) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Figura 6.3 - Resumo dos parâmetros da curva IPR gerada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

6.1.3 Dados de testes fornecidos 
 

Para testar se a ferramenta é capaz de calcular o índice de produtividade e a pressão do 

reservatório a partir de dados de dois testes, dois valores do resultado da seção 6.1.2 foram 

utilizados. A Tabela 6.4 contém o conjunto de pressões e vazões inseridos no programa. 

 

57 Idem 56  
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Tabela 6.4 - Conjunto de pressões e vazões inseridos como dados de testes (Caso Linear) 

Pwf (psi) Qo (STB/d) 
2840 70,840 
1540 326,652 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 A ferramenta, como esperado, produziu a mesma curva IPR e os mesmos parâmetros 

para a mesma, respectivamente, apresentados nas Figuras 6.2 e 6.3 (Seção 6.1.2). 

 

6.2 Equação de Vogel 
 

6.2.1 Vazão máxima especificada 
 

No intuito de testar se o programa está corretamente calculando os resultados pela 

equação de Vogel quando a vazão máxima e a pressão média do reservatório são fornercidos, 

dados de um exemplo resolvido por Beggs58(1991) foram inseridos. Os referidos dados são 

apresentados na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5 - Parâmetros utilizados para criar a IPR ( Equação de Vogel) 

AOF (STB/d) 1097 

PR (psi) 2085 

Fonte: BEGGS59 (1991) 

 A Figura 6.4 apresenta a comparação entre a curva gerada pelo programa e os pontos 

presentes no exemplo resolvido encontrado na bibliografia60. Eventuais pequenos desvios 

encontrados são consequência do número de pontos utilizados para criar cada uma das curvas. 

Enquanto o programa utilizou 106 pontos (incremento de pressão de 20 psi), o exemplo 

resolvido possui apenas 9. 

 

 

 

 

58 BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 

International Inc, 1991. p. 24 
59 Idem 58 
60 Idem 58 
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Figura 6.4 - IPR gerada pela ferramenta (Equação de Vogel) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.2.2 Dados de testes fornecidos pelo usuário 
 

A mesma metodologia da seção 6.1.3 foi utilizada no caso de dados de testes para Vogel. 

Dois pontos da curva previamente gerada foram selecionados (Tabela 6.6) e a ferramenta 

calculou a vazão máxima e a pressão do reservatório. 

 

 

Tabela 6.6 - Dados de testes inseridos na ferramenta para criar a IPR (Equação de Vogel) 

Pwf (psi) Qo (STB/d) 
1805 249,347 
905 836,427 

Fonte: Elaborada por autor 

A ferramenta retornou como resultados a mesma curva da Figura 6.4, um valor de vazão 

máxima igual a 1096,999 STB/d (aproximadamente 1097 STB/d) e uma pressão média igual a 

2085 psi. 
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6.3 Equação de Fetkovich 
 

6.3.1 Paramêtros especificados 
 

Para o caso onde os parâmetros C, n e a pressão do reservatório (PR) são especificados, 

os resultados de um exemplo resolvido (Tabela 6.7) de Beggs61(1991) foram utilizados para 

testar o programa. 

Tabela 6.7 - Parâmetros fornecidos para criar a IPR (Equação de Fetkovich)  

C [STB/(day-psia1,71)] 0,00079 
n 0,854 

PR (psi) 3600 
 

Fonte: BEGGS62 (1991) 

A Figura 6.5 apresenta os resultados encontrados. Novamente, é notável o impacto da 

diferença do número de pontos utilizados para criar cada uma das curvas. Além disso, há um 

desvio grande e evidente em uma das vazões calculadas na bibliografia (quando Pwf = 2500 

psi). A vazão para esta pressão foi calculada manualmente utilizando os valores da Tabela 6.7 

e o resultado encontrado é o mesmo fornecido pela ferramenta (Qo = 534 STB/d). 

𝑄𝑄𝑜𝑜 = 0,00079 ∙ (36002 − 25002)0,854 ≅ 534 STB/d 

Figura 6.5 - IPR gerada pela ferramenta a partir dos parâmetros da Equação de Fetkovich 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

61 BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 

International Inc, 1991. pp. 32,33 
62 Idem 61 
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6.3.2 Dados de testes fornecidos pelo usuário  
 

Para o caso de dados de testes fornecidos pelo usuário, o mesmo exemplo utilizado na 

seção anterior foi inserido na ferramenta. Porém, desta vez foram utilizadas o conjunto de 

pressões e vazões (Tabela 6.8) que o autor empregou para calcular os parâmetros n, m e PR  

utilizados como ponto de partida na seção 6.3.1. 

 

Tabela 6.8 - Dados de testes para criar a IPR (Equação de Fetkovich) – Caso 1 

Pwf (psia) Qo (STB/d) 
3170 263 
2897 383 
2440 497 
2150 640 

Fonte: BEGGS63 (1991) 

A Figura 6.6 apresenta a comparação entre a curva IPR criada a partir dos dados de 

testes da Tabela 6.8 e a curva da bibliografia. Ademais, a Figura 6.7 contém os parâmetros 

calculados pela ferramenta. 

 

Figura 6.6 - IPR gerada pelo programa a partir de dados de testes (Equação de Fetkovich) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

63 BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991.p. 32. 
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Figura 6.7 - Resumo dos parâmetros calculados para a Equação de Fetkovich a partir de dados de testes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pode-se notar uma clara diferença entre os parâmetros C e n. O termo R2 que reflete a 

qualidade do ajuste mostra que a reta ajustada possui um pequeno desvio de um ou mais pontos 

do conjunto utilizado. A Figura 6.8 apresenta a comparação entre o ajuste feito pelo Excel (que 

é o que a ferramenta utiliza) e o ajuste feito por Beggs. É evidente que Beggs desprezou um dos 

pontos ao traçar a reta pois esse claramente destoa dos demais.  

 

Figura 6.8 - Comparação do ajuste feito na bibliografia e pela ferramenta 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Portanto, uma limitação da ferramenta proposta foi identificada nesse caso. Ao utilizar 

o método de mínimos quadrados (método estatístico aplicado pelo Excel para definir a melhor 
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reta), o programa fica suscetível a produzir uma reta que um engenheiro nesta situação talvez 

optaria por traça-la de forma diferente.  

Outro teste foi realizado assumindo um caso ideal (onde não há pontos destoantes que 

nem no exemplo presente na bibliografia). Quatro pontos da curva da Figura 6.5 foram 

selecionados para testar se a ferramenta iria fornecer os valores corretos de n, C e um R2 mais 

proxímo de um. A Tabela 6.9 apresenta os pontos escolhidos. Para essa simulação, a pressão 

do reservatório foi considera igual a 3600 psia. 
 

Tabela 6.9 - Dados de testes para criar a IPR (Equação de Fetkovich) - Caso 2 

Pwf (psia) Qo (STB/d) 
3440 116,352 
3080 304,406 
2080 662,422 
920 884,591 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A ferramenta neste caso, como esperado, calculou o valor de n e C corretamente (0,854 

e 0,00079, respectivamente). 

6.4 IPR Linear com modificação para Vogel abaixo da pressão de bolha 
 

Para este último caso de IPR, os valores presentes na Tabela 6.10 foram inseridos no 

programa para o cálculo da pressão de bolha. 

 

Tabela 6.10 - Dados para estimar a pressão de bolha 

GOR (SCF/STB) 572 

γg 0,599 
γo 0,801 

T (°F) 151 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Além disso, dados de um exemplo resolvido de Beggs64(1991), presentes na Tabela 

6.11, também foram necessários. 

 

 

64 BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991.p. 29. 
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Tabela 6.11 - Dados da bibliografia para criar a curva IPR (Caso Linear modificado com Vogel) 

PR (psig) 4000 

Pwf (psig) 1200 

qo (STB/d) 378 
FE 0,7 

Fonte: BEGGS65 (1991) 

 As Figuras 6.9 e 6.10 apresentam, respectivamente, a curva IPR gerada e o 

resumo dos parâmetros calculados pela ferramenta. 

Figura 6.9 - Curva IPR gerada pelo programa (Caso Linear modificado com Vogel) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 6.10 - Resumo dos parâmetros calculados para a curva IPR (Caso Linear modificado com Vogel) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Neste exemplo, Beggs66(1991) apenas calcula o IP resultante dos valores do teste 

apresentados na Tabela 6.11. Novamente a ferramenta convergiu para o mesmo valor 

encontrado na bibliografia (IP = 0,14). 

65 Idem 64  
66 BEGGS, H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis. 2nd Edition. Tulsa: Oil & Gas Consultants 
International Inc, 1991.p. 29. 
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 Para um exemplo resolvido em Guo67 (2007) os seguintes valores (Tabela 6.12) para o 

cálculo da pressão de bolha serão utilizados. 

Tabela 6.12 - Dados para estimar a pressão de bolha - Caso 2 

GOR (SCF/STB) 800 

γg 0,602 

γo 0,815 

T (°F) 170 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Os valores da bibliografia que foram inseridos na ferramenta são apresentados na Tabela 

6.13.  

Tabela 6.13 - Dados da bibliografia para criar a curva IPR ( Caso Linear modificado com Vogel) 

PR (psig) 5000 

Pwf - Poço A (psig) 4000 

qo - Poço A (STB/d) 300 
FE 1 

Pwf - Poço B (psig) 2000 

qo - Poço B (STB/d) 900 

Fonte : GUO68 (2007) 

A Figura 6.11 apresenta a comparação entre as curvas apresentadas na bibliografia e o 

resultado encontrado na ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 GUO, B. LYONS, W.C. GUALAMBOR, A. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted 
Approach. Amsterdam: Elsevier Science & Technology Books, Feb 2007. p. 3/36 
 
68 Idem 67 
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Figura 6.11 - Comparação entre as curvas IPR geradas pelo programa e os resultados da bibliografia (Caso 

Linear modificada com Vogel) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

6.5 Modelos para fator de película 
 

6.5.1 Modelo de Prats 
Para testar a implementação do Modelo de Prats, um exemplo de Economides69 (2000) 

foi utilizado. A Tabela 6.14 apresenta os dados do exemplo. 
 

Tabela 6.14 - Dados para o cálculo do fator de película pelo Modelo de Prats 

xf(ft) 500 

rw (ft) 0,328 

cfD 500 
 

Fonte: ECONOMIDES70 (2000) 

Como a ferramenta criada não trabalha com valores de CfD e a mesma necessita de 

variáveis para o cálculo do parâmetro a, os dados da Tabela 6.15 foram inseridos no programa 

para o cálculo de a de uma forma que o CfD resultante fosse igual a 500. Ademais, a relação 

entre a e CfD é a seguinte: 

𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝜋𝜋

2 ∙ 𝑑𝑑 

 

69 ECONOMIDES, M.J. NOLTE, K.G. Reservoir Stimulation. 3rd Edition. England: John Wiley & Sons Ltd. 
2000. p. 1-17 
70 Idem 69 

 

                                                     



109 
 

Tabela 6.15 - Dados adicionais para calcular o parâmetro a 

kf(mD) 10000 

k (mD) 0,1 

w (ft) 0,025 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 A Figura 6.12 apresenta o resultado da simulação. 

Figura 6.12 - Fator de película calculado pela ferramenta para o Modelo de Prats 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
O erro relativo entre o valor encontrado (-6,35) e o calculado na bibliografia (-6,40) é 

de 0,78%. 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 = 100 ∙
|−6,35 − (−6,4)|

|−6,4| = 0,78% 

6.5.2 Modelo de Karakas e Tariq  
Para testar a implementação do modelo de Karakas e Tariq, um exemplo resolvido de 

Economides71(1994) foi utilizado. A Tabela 6.16 resume os dados de entrada desse exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 ECONOMIDES, M.J. HILL, A.D. Petroleum Production Systems. New Jersey: Prentice Hall. 1994. pp. 98-99 
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Tabela 6.16 - Dados do exemplo resolvido encontrado na bibliografia para o modelo de Karakas e Tariq 

lp (in) 8 
rw (ft) 0,328 
h (in) 6 

rperf (in) 0,25 
kh (mD) 10 
kv (mD) 1 
Graus 180 

Fonte: ECONOMIDES72(1994) 

A Figura 6.13 apresenta os resultados da simulação feita pela ferramenta. 

Figura 6.13 - Fator de película calculado pela ferramenta para o Modelo de Karakas e Tariq 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

O erro relativo entre a simulação (3,998) e o calculado na bibliografia (4) é de apenas 

0,05%.  

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 = 100 ∙
|3,998 − 4|

4 = 0,05% 

 

 

 

 

72 idem 71 
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6.6 Modelo de Aziz, Govier e Fogarasi 
 

A metodologia utilizada para testar a curva TPR foi um pouco diferente dos modelos de 

IPR. Muitas correlações distintas são utilizadas durante o cálculo do perfil de pressões da 

coluna, e por esse motivo, há uma propagação de erros que influencia significantemente os 

resultados finais. Como exemplo, pode-se citar as correlações para viscosidade do óleo. O 

programa criado utiliza as correlações de Vasquez e Beggs, Chew e Connally e Beggs e 

Robinson para estimar a viscosidade do óleo. Por outro lado, o programa desenvolvido e 

apresentado por Aziz et al conta com diferentes correlações para a viscosidade do óleo morto e 

a viscosidade do óleo saturado. 

 Para demonstrar a influencia de algumas variáveis, os seguintes resultados serão 

demonstrados para a curva TPR: 

• Resultado original do programa 

• Resultado do programa modificado com a equação para a viscosidade do óleo morto 

utilizada por Aziz et al 

• Resultado do programa com as correlações originais (apresentadas na Seção 4.6) para a 

viscosidade do óleo e a abordagem alternativa proposta por Aziz et al para o padrão de 

escoamento de golfada (Método 2 – Seção 4.3.2). 

• Resultado do programa com a equação para a viscosidade do óleo morto utilizada por 

Aziz et al e a abordagem alternativa para o padrão de escoamento de golfada (Método 

2 – Seção 4.3.2). 

6.6.1 Teste de Validação 1 
 

O primeiro exemplo utilizado para testar a ferramenta é o Poço 24 descrito no artigo de 

Aziz et al (1972)73. Os dados da Tabela 6.17 resumem as propriedades desse poço. 

 

 

 

 

 

 

 

73 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. p. 42. 
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Tabela 6.17 - Dados do artigo para o poço 24 

qo (STB/d) 1850 

γo 0,942 

γg 0,75 
GOR (SCF/STB) 575 

Profundidade (ft) 3890 
ID (ft) 0,249 

Pressão na cabeça (psi) 670 
T. Na cabeça (°F) 126 

T. no reservatório (°F) 150 

μo (cP) @ 100 °F 89 

μo (cP) @ 210 °F 8,8 

Fonte: AZIZ ET AL (1972)74 

Os dados de viscosidade do óleo não foram utilizados no programa original criado pois 

essa variável é estimada pelas correlações previamente mencionadas. 

Além dos dados presentes no artigo, alguns dados (Tabela 6.18) devem ser estimados 

pois não foram especificados na bibliografia consultada e eles são obrigatórios para o modelo 

implementado. 

Tabela 6.18 - Dados adicionais para o Teste de Validação 1 

WOR 0 

σL (dina/cm) 29,9376 
ε/D 0,0008 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.14 apresenta a curva TPR gerada pelo programa (original) baseada nos dados 

da Tabela 6.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. p. 42. 
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Figura 6.14 - Curva TPR gerada pelo programa original (Teste de Validação 1) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O erro relativo (Equação 6.1) entre o valor simulado (1763,39 psi) e o valor presente no 

artigo (1722 psi) é igual a 2,40%. 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 = 100 ∙
|1763,39 − 1722|

1722 = 2,40% 
Equação 6.1 

Para esse caso, o padrão de escoamento calculado pelo programa em todos os intervalos 

foi, assim como apresentado no artigo, o escoamento de golfada. A Figura 6.15 apresenta um 

resumo dos dados para Qo = 1850 STB/d. 
 

Figura 6.15 - Dados numéricos gerados pela ferramenta (Teste de Validação 1) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As Figuras 6.16 a 6.19 apresentam os gráficos quando Qo = 1850 STB/d. 
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Figura 6.16 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 6.17 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para a vazão mencionada, somente há escoamento de golfada ao longo de toda a 

tubulação. O escoamento multifásico também pode ser confirmado comparando as curvas de 

pressão e pressão de bolha. Como a curva de pressão nunca intercepta a curva de pressão de 

bolha, o escoamento multifásico novamente é confirmado através desse gráfico. Além disso, a 

diferença de temperatura entre a cabeça e o fundo do poço impacta significantemente a 

viscosidade do óleo que aumenta consideravelmente até um valor de aproximadamente 23cP 

na cabeça do poço.  
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O holdup líquido varia entre 50% e 80% e há uma diminuição do fator de fricção com 

o aumento da profundidade. Essas duas varíaveis apresentam um comportamento quase que 

linear nesse caso. 

 

Figura 6.18 - Gráficos gerados pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 3 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Conforme mencionado no Capítulo 3, a parcela de elevação pode ser muito significativa. 

Nesse exemplo, a elevação é responsável por mais de 90% do gradiente total. Para uma 

profundidade de 778ft, por exemplo, o gradiente de elevação compõe 92% do gradiente total. 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Figura 6.19 - Gráfico gerado pela ferramenta para o Teste de Validação 1 - Parte 4 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O modelo de viscosidade utilizado no artigo que foi aplicado no lugar da correlação de 

Beggs e Robinson possui a estrutura da Equação 6.2. Essa equação pode ser linearizada para a 

Equação 6.3. 

𝜇𝜇𝑜𝑜 = 𝑑𝑑 ∙ �
100
𝑇𝑇
�
𝑏𝑏

 Equação 6.2 

ln (𝜇𝜇𝑜𝑜) = ln(𝑑𝑑) + 𝑏𝑏 ∙ �
100
𝑇𝑇
� Equação 6.3 

 

A partir dos dados de viscosidade da Tabela 6.17 pode-se construir o gráfico da Figura 6.20. 

Figura 6.20 - Linerização do modelo para a viscosidade do óleo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Portanto, a partir da reta ajustada da Figura 6.20, os parâmetros a e b da Equação 6.2 

são os seguintes:  b = 3,1187 e a = 89 

Logo, o modelo que foi aplicado para testar a influência da viscosidade nesse exemplo 

é a Equação 6.4. 

𝜇𝜇𝑜𝑜 = 89 ∙ �
100
𝑇𝑇
�
3,1187

 Equação 6.4 

 

A Figura 6.21 apresenta o resultado encontrado pelo programa com o modelo de 

viscosidade do óleo morto descrito na Equação 6.4. 

Figura 6.21 - Curva TPR gerada pela ferramenta com o modelo de viscosidade alterado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pode-se notar que não houve variação significativa na pressão de fundo. O erro relativo 

(Equação 6.5) passou de 2,40% para 2,50%. 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 = 100 ∙
1765,18 − 1722

1722 = 2,5% Equação 6.5 

A Figura 6.22 apresenta a comparação entre a correlação original para a viscosidade do 

óleo morto (Beggs e Robinson) e a correlação do artigo. 
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Figura 6.22 - Comparação entre o modelo de viscosidade original e o modelo presente no artigo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para a abordagem alternativa para o padrão de escoamento de golfada (Seção 4.3.2) a  

Figura 6.23 apresenta os resultados. 

Figura 6.23 - Curva TPR gerada para os dados do Exemplo 1 quando a abordagem alternativa para o padrão de 

escoamento de golfada foi implementada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O erro relativo (Equação 6.6) para esse caso é praticamente nulo (0,03%) 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 = 100 ∙
1721,5 − 1722

1722 = 0,03% Equação 6.6 

A Figura 6.24 apresenta os resultados para os quatro casos.  
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Figura 6.24 - Comparação entre os quatro casos – Teste de Validação 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para esse exemplo, a utilização de uma correlação de viscosidade para óleo morto 

diferente da usada no artigo não teve um impacto significativo nos resultados finais. No entanto, 

é evidente a diferença dos resultados oriundos dos dois diferentes métodos apresentados para o 

cálculo da pressão por elevação no padrão de escoamento de golfada. A diferença das duas 

abordagens nesse exemplo foi de aproximadamente 40 psi de pressão. 

6.6.2 Teste de Validação 2 
 

O segundo exemplo para teste do programa é o Poço 17 do artigo cujo as propriedades 

podem ser resumidas na Tabela 6.19. 

Tabela 6.19 - Dados do artigo para o poço 17 

WOR 0,231 
σL (dina/cm) 29,9376 

ε/D 0,0008 
γo 0,806 
γg 0,78 

GOR (SCF/STB) 572 
Profundidade (ft) 12453 

ID (ft) 0,198 
Pressão na cabeça (psi) 425 

T. Na cabeça (°F) 100 
T. no reservatório (°F) 192 

Par. a (eq. 4.2) 2 
Par. b (eq. 4.2) 1,72 

Qo (STB/d) 130 

Fonte: AZIZ ET AL (1972)75 

75 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. p. 42. 
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A Figura 6.25 apresenta as curvas TPR para as mesmas situações analisadas no Teste 

de Validação 1. 

Figura 6.25 - Comparação entre os quatro casos – Teste de Validação 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O menor erro relativo (0,22%) foi encontrado quando a correlação de viscosidade usada 

no artigo e a abordagem alternativa para o padrão de escoamento de golfada foram 

implementadas. Isto era esperado a partir do momento que essas foram as equações utilizadas 

no artigo. Novamente, a viscosidade do óleo não teve um impacto significativo nos resultados 

finais. 

Para o caso onde a correlação de viscosidade do artigo e a abordagem alternativa para o 

padrão de escoamento de golfada foram utilizadas, as Figuras 6.26 e 6.27 apresentam os 

comparativos entre os resultados do artigo e os da ferramenta para o holdup líquido e a pressão 

em cada intervalo, respectivamente. 
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Figura 6.26 - Holdup Líquido calculado pela ferramenta com a abordagem alternativa implementada e a 

viscosidade alterada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 6.27 - Perfil de pressão calculado pela ferramenta com a abordagem alternativa para o padrão de 

escoamento de golfada e a viscosidade alterada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por último, as Figuras 6.28 e 6.29 apresentam a comparação entre os resultados do 

programa original e do artigo para o holdup líquido e o perfil de pressões quando Qo = 130 

STB/d. 
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Figura 6.28 - Comparação do holdup líquido calculado pelo programa original e o resultado do artigo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 6.29 - Comparação entre o perfil de pressões calculado pelo programa original e o resultado do artigo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Neste exemplo, novamente, não há diferença significativa entre os resultados do 

programa e do artigo original. 
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6.6.3 Análise de Sensibilidade 
 

O terceiro exemplo para o teste do modelo da curva TPR é uma análise de sensibilidade 

do Teste de validação 2. As Tabelas 6.20 e 6.21 apresentam, respectivamente, os casos bases 

para as curvas TPR e IPR. 

Tabela 6.20 - Caso base para a curva TPR – Análise de Sensibiildade 

WOR 0,231 
σL (dina/cm) 29,9376 

ε/D 0,0008 
γo 0,806 
γg 0,78 

GOR (SCF/STB) 572 
Profundidade (ft) 12453 

ID (ft) 0,198 
Pressão na cabeça (psi) 425 

T. Na cabeça (°F) 100 
T. no reservatório (°F) 192 

Par. a (eq. 4.2) 2 
Par. b (eq. 4.2) 1,72 

 

Fonte: AZIZ ET AL (1972) 76 

Tabela 6.21 - Caso base para a curva IPR – Análise de Sensibilidade 

Tipo de IPR Vogel 

AOF (STB/d) 400 
PR (psig) 7000 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.22 apresenta os casos que foram estudados para a razão água-óleo. 

Tabela 6.22 - Casos para a razão água-óleo (qo = 249,8 STB/d) 

 
Caso 
Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

WOR 0,231 0,5 0,75 1 1,5 
ΔP_el (psi)     3799,98 4022,19 4179,19 4303,10 4487,50 
ΔP_f (psi)           7,75 10,24 12,88 15,80 22,53 
ΔP_t (psi)            3807,73 4032,43 4192,07 4318,90 4510,03 

Fonte: Elaborada pelo autor  

A Figura 6.30 apresenta os cinco casos para a razão água – óleo. Como era esperado, 

uma maior razão água – óleo desloca a curva TPR para cima e consequentemente diminui a 

76 AZIZ, K. GOVIER, G.W. FOGARASI, M. Pressure Drop in Wells Producing oil and gas. Canada: Petroleum 
Society of Canada., 1972. p. 42. 
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vazão do ponto de operação pois a água aumenta a massa específica da mistura ocasionando 

um maior gradiente de pressão por elevação. A Tabela 6.22 apresenta, como exemplo, as duas 

parcelas de pressão (elevação e fricção) e o ΔP total para cada um dos casos quando qo = 249,8 

STB/d. Pode-se notar claramente o aumento das duas parcelas quando a razão água-óleo cresce. 

Figura 6.30 -  Curva TPR gerada para diversas WOR 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.23 apresenta os valores de diâmetro estudados. 

Tabela 6.23-  Valores de diâmetro analisados 

 Caso Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

ID (in) 2,376 3 4 5 2 1,5 1 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.31 apresenta os resultados para os diferentes diâmetros estudados. Pode-se 

notar que, no exemplo utilizado, o diâmetro possui pouca influência na vazão de operação desde 

que não se escolha um valor muito restritivo como o caso sete onde o diâmetro foi considerado 

igual a 1 polegada. Nessa situação, a alta velocidade favorece a formação do padrão de 

escoamento disperso que é completamente distinto dos padrões bolha e de golfada. 
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Figura 6.31 - Curva TPR gerada para diversos valores de diâmetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.32 apresenta os padrões de escoamento dentro do poço para o caso sete 

quando Qo = 400 STB/d. Conforme mencionado anteriormente, a alta velocidade dentro da 

tubulação favorece a formação do escoamento disperso que influencia drasticamente o perfil de 

pressões. 

Figura 6.32 - Padrões de escoamento vs profundidade (Qo = 400 STB/d) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 6.33 apresenta os padrões de escoamento dentro do poço para o caso sete 

quando Qo = 210 STB/d. Nesta situação ainda não há formação do escoamento disperso pois 

não há velocidade suficiente dentro da tubulação e, consequentemente, a pressão de fundo até 

este valor de vazão se comporta basicamente igual as curvas dos outros casos estudados. 
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Figura 6.33 - Padrões de escoamento vs profundidade (Qo = 210 STB/d) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A grande diferença entre os padrões de escoamento definidos por Aziz et al acaba 

gerando em algumas ocasiões o comportamento apresentado pelo caso sete estudado 

anteriormente. Essas situações encorajaram o estudo da influência do incremento de pressão 

utilizado para criar a curva TPR na aparência da mesma. Por padrão, a curva IPR é gerada a 

partir de um incremento de -20 psi a partir da pressão do reservatório. A curva TPR, por sua 

vez, é criada a partir das vazões calculadas anteriormente para a curva IPR. 

A Figura 6.34 apresenta o formato da curva TPR para o caso sete quando um incremento 

de -100 psi foi aplicado para gerar a curva IPR. Apesar da descontinuidade continuar presente, 

algo que não pode ser removido, a transição ficou um pouco mais suave. 

Figura 6.34 - Curva TPR suavizada gerada para ID = 1 in 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.24 apresenta os casos estudados para a rugosidade relativa. 
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Tabela 6.24 - Valores de rugosidade relativa estudados 

 Caso Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

ε/D 0,0008 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,01 0,0002 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A Figura 6.35 apresenta os resultados para os casos da Tabela 6.24. Nesse exemplo 

assim como em muitos outros, a pressão referente a fricção possui uma influência muito menor 

do que a parcela referente a elevação. 

Figura 6.35 - Curva TPR gerada para diferentes valores de rugosidade relativa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.25 apresenta os casos para a razão de produção  gás – óleo (GOR). 

Tabela 6.25 - Valores de GOR estudados (qo = 249,8 STB/d) 

 Caso Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

GOR 572 400 300 200 50 15 700 

ΔP_el (psi)           3799,98 4019,06 4141,48 4255,62 4378,47 4378,47 3639,63 

ΔP_f (psi)                7,75 6,62 6,22 6,08 6,62 6,62 8,92 

ΔP_t (psi)               3807,73 4025,68 4147,70 4261,70 4385,08 4385,08 3648,55 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.36 apresenta os resultados das simulações para as diferentes razões gás – 

óleo estudadas. A razão gás – óleo influenciou a curva TPR de forma oposta a influencia 

causada pela razão água – óleo, ou seja, quanto maior a razão gás-óleo, menor será a densidade 
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da mistura e, por conseguinte, menor será o gradiente de pressão por elevação. A Tabela 6.25 

também apresenta os dois termos de pressão (elevação e fricção) para qo = 249,8 STB/d. 

Figura 6.36- Curva TPR gerada para diferentes valores de GOR 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.26 apresenta os casos para a pressão na cabeça do poço e os valores das 

parcelas de elevação e fricção além do ΔP total para qo = 249,8 STB/d. 

Tabela 6.26 - Valores da pressão de cabeça estudados (qo = 249,8 STB/d) 

 
Caso 
Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Pwh (psi) 425 100 150 200 80 

ΔP_el (psi)           3799,98 3398,02 3536,63 3605,98 3351,46 

ΔP_f (psi)                7,75 12,16 13,39 11,36 13,55 

ΔP_t (psi)                3807,73 3410,19 3550,02 3617,34 3365,01 

 Fonte: Elaborada pelo autor  

A Figura 6.37 apresenta o gráfico com os resultados dos cálculos para as diferentes 

pressões na cabeça do poço. Conforme esperado, uma menor pressão na cabeça possibilita uma 

maior vazão de operação pois a pressão inicial da simulação é a pressão na cabeça e, por 

conseguinte, quanto menor essa pressão, o simulador tende a convergir para pressões menores 

de fundo. Por sua vez, o reservatório tende a ser mais produtivo quando um drawdown (PR – 

Pwf) maior é aplicado. 
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Figura 6.37 - Curva TPR gerada para diversos valores de Pwh 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 6.27 apresenta os diferentes casos para os fatores de película da curva IPR. 

Tabela 6.27 - Valores de fator de película estudados 

 Caso Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

s 0 -3 -2 1 1,5 2,5 3 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.38 apresenta os resultados para os casos da Tabela 6.27. Conforme esperado, 

o fator de película mantém a mesma pressão do reservatório, porém modifica a inclinação da 

curva. Para fatores de película grandes (como os casos 6 e 7), a curva IPR não é criada até Pwf 

= 0 pois nesses casos a restrição imposta pela Equação 2.20 deve ser satisfeita.  
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Figura 6.38 - Curva IPR gerada para diversos valores de fator de película 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Por último, duas váriaveis serão modificadas simultaneamente. A Tabela 6.28 apresenta 

os diferentes casos para a pressão do reservatório e a vazão máxima (AOF, qo,max).  

Tabela 6.28 - Valores de pressão do reservatório analisados 

 Caso Base Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

PR (psi) 7000 6500 6000 5000 4500 4000 3500 
qo,max 

(STB/d) 400 371,4 342,9 285,7 257,1 228,6 200 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 6.39 apresenta os resultados dos casos da Tabela 6.28. Para os casos simulados 

onde a pressão do reservatório é menor que 4500 psi não há ponto de operação viável para a 

TPR gerada pelos dados do caso base. 
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Figura 6.39 - Curva TPR gerada para diversos valores de PR e qo,max  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 



 

7 Conclusão e sugestão para trabalhos futuros 
 

Pode-se afirmar que o objetivo do trabalho de conclusão de curso foi atingido pois uma 

ferramenta construída em um software de relativa fácil aquisição com um certo grau de 

flexibilidade para criação de curvas IPR e TPR foi desenvolvida e testada com sucesso. As 

facilidades gráficas contribuem para o melhor entendimento dos efeitos presentes no processo 

estudado.  

 Apesar do modelo de Aziz, Govier e Fogarasi ser uma correlação interessante e 

considerar diversos padrões de escoamento, esse peca por não ter desenvolvido suas próprias 

equações para os padrões do tipo transição e disperso. Além disso, embora os padrões bolha e 

golfada serem considerados os mais comuns durante a produção de um poço, em diversas 

simulações o escoamento disperso esteve presente, principalmente em poços muito produtivos 

com vazões muito altas onde há a incidência de altas velocidades ao longo da coluna de 

produção. 

A proposta de um mapa para padrões de escoamento possibilita a diferenciação das 

diversas interações distintas entre a fase líquida e a fase gás, porém também acrescenta 

complexibilidade e problemas de convergência. Durante o teste e o desenvolvimento da 

ferramenta, alguns casos não convergiram para vazões específicas. Posteriormente, foi chegada 

a conclusão que tais vazões se posicionavam no limite entre os padrões de escoamento 

(principalmente entre os padrões bolha e golfada) e por conta disso, a ferramenta não conseguia 

convergir. Ademais, a grande diferença entre a abordagem para o escoamento disperso e os 

demais provoca discontinuidades na curva TPR resultante e tal evento foi relatado durante o 

teste da ferramenta no Capítulo 6. 

Embora Aziz, Govier e Fogarasi terem fornecidos dois métodos distintos para o cálculo 

da pressão devido a elevação no padrão de escoamento de golfada, foi constatado que há uma 

pequena diferença entre os resultados fornecidos pelos métodos. 

A possibilidade de incluir diversos casos em uma mesma simulação permite ao usuário 

do programa realizar diversas análises importantes do ponto de vista da engenharia de produção 

como a análise de sensibilidade realizada no terceiro exemplo apresentado no Capítulo 6. 

Sugere-se para trabalhos futuros, a continuação do presente trabalho com o acréscimo 

de outros equipamentos de um sistema de produção como a válvula choke e o separador 

multifásico. Além disso, outras correlações mecanísticas podem ser implementadas como a 

Correlação de Orkiszewski. 
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