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Resumo 

 

O estudo do escoamento do petróleo é essencial na logística de transporte, pois ele 

está presente em toda a cadeia de produção. Tendo em destaque a área do pré-sal 

brasileira, grande parte dos reservatórios está localizado em lamina d’água profunda 

e grandes distâncias do fundo do mar até o reservatório para a construção do poço. 

Este trabalho foca no estudo do escoamento multifásico do poço até o separador, 

fazendo uma análise de sensibilidade da perda de pressão através de uma 

simulação utilizando um software comercial, relacionando correlações de 

escoamento conhecidas na indústria. Serão apresentados dados do fluido e do 

reservatório para serem utilizadas como base na simulação. Após o estudo desses 

assuntos, foram desenvolvidos estudos de caso com as correlações de escoamento 

verticais e horizontais e a comparação dos dados de produção e diferentes cenários 

variando as características de fluido, como a razão de gás no óleo (GOR), a fração 

de água no fluido (WC) e o grau API, tendo objetivo de analisar a influência desses 

parâmetros na resposta da perda de carga. 

 

Palavras-chave: Escoamento multifásico, GOR, TPR, Simulador.  

  



 

Abstract  

 

The study of the oil production is essential in transportation logistics, as it is present 

throughout the production chain. Taking into account the Brazilian Pré-sal, most of 

the reservoirs are located in deep water and have high distances from the sea floor 

to reservoir. This work focuses on the study of the multiphase flow of the well to the 

separator, building a pressure drop sensitivity analysis through a simulation using 

commercial software, relating flow correlations known in the industry. Fluid and 

reservoir data will be presented to be used as the basis for the simulation. After the 

study of these subjects, a case study was developed with vertical and horizontal flow 

correlations and the comparison of the production data and different scenarios, 

changing fluid characteristics such as gas oil ratio (GOR), the water cut (WC) and the 

API gravity, with the objective of analyzing the influence of these parameters in the 

pressure drop result. 

 

Keywords: Multiphase flow, GOR, TPR, Simulator. 
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 Introdução Capítulo 1 - 

A grande demanda energética mundial cresceu de forma acelerada no final de 

2010 e nesta década (2010-2020), principalmente ao consumo de grandes potências 

como China, Russia e India. Segundo a IEA (International Energy Agency), a 

agência internacional de energia, houve um aumento da demanda mundial de 

consumo de petróleo do primeiro quadrimestre de 2013 até o terceiro quadrimestre 

de 2016 como se pode observar na Figura 1.1. Assim, mesmo num cenário de crise 

da indústria de petróleo e um maior incentivo a recursos não minerais e sustentáveis 

de energia, o petróleo ainda é uma fonte de energia necessária para a sociedade. 

 

 

Figura 1.1 Demanda de óleo mundial (Oil Market Report,2017) 

 

Visto isso à exploração e produção de petróleo é importantíssimo para repor as 

reservas antigas e continuar abastecendo a sociedade. Focando a produção 

nacional, se encontra majoritariamente offshore, com as bacias de campos e de 

Santos. Sendo que os últimos Campos descobertos e com alguns já em fase de 

produção, são na camada do Pré-Sal, que são reservas encontradas sob uma 

profunda camada de rocha salina, que possuem lâminas d’água profundas de 300m 
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a 1500m (984,25ft a 4921,3 ft) e ultra profundas maiores do que 1500 m (4921,3 ft). 

Tendo em mente que a operação offshore tem Capex (despesas de investimentos) e 

Opex (custos de operação) maiores que onshore, além da grande complexidade 

operacional nestas regiões de Pré-sal, foi procurado soluções para incrementar a 

qualidade das operações offshore. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

Devido à queda do preço no barril do petróleo, o orçamento das operações de 

exploração e produção foi reduzido para continuar sendo rentável para isso. Sendo 

assim foi procurado um meio de se analisar os fluxos de escoamento para melhorar 

a predição e produção de petróleo durante toda a vida do poço.  

Sendo assim o estudo de garantia de escoamento é um meio para se tornar o 

desenvolvimento de um projeto de produção bem construindo, visando a maior 

produção aliada ao custo e tempo de vida. Apesar de desejar o melhor cenário para 

produção, o ambiente exploratório no reservatório conta com condições de alta 

pressão e temperatura, acentua ainda mais a dificuldade no transporte desse óleo 

até a superfície. 

Devido a essas condições de operações, podem existir problemas de 

operação complexos, em que a experiência dos engenheiros e técnicos ajuda na 

resolução deles. Por isso é de devida importância o estudo do escoamento 

multifásico desde o reservatório até a plataforma. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar os diferentes tipos de métodos 

de escoamento multifásico e fazer uma análise nos resultados obtidos, comparando 

as diferenças dos dados analisados. 

1.2 METODOLOGIA 

Foram utilizados dados hipotéticos condizentes com a realidade como variáveis 

de entrada do programa como as características do reservatório, do fluido, do poço e 

da linha de produção. Diante dessas informações, foi criado um projeto de produção 

de petróleo e em seguida simulado os dados no software, seguindo correlações pré-

determinadas. Após a aquisição desses dados, são interpretados os resultados e 

analisados para demonstrar as diferenças nos resultados de cada modelo. 
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 Revisão Bibliográfica Capítulo 2 - 

O objetivo deste trabalho é a verificação da influência na resposta da perda 

de carga de diferentes correlações de fluxo. Para tal utilizou-se de um software 

comercial para escoamento multifásico em regime estacionário. 

 Desta forma são apresentados os conceitos de escoamento multifásico, de 

TPR (Tubing Perfomance Relationship), os parâmetros operacionais e da correlação 

de fluxo multifásico de Beggs and Brill. 

 

2.1 ESCOAMENTO MULTIFÁSICO  

O conceito do escoamento multifásico na indústria do petróleo se refere ao 

escoamento de óleo, água e gás, resultando assim num fluxo multifásico. No entanto 

trata-se de um escoamento bifásico, onde uma das fases é liquida e a outra é 

gasosa. 

No escoamento multifásico, geralmente há uma distribuição espacial das 

fases, a qual não é reconhecida a priori. Existem mudanças de padrões de 

escoamento que dependem das características físicas e operacionais do sistema. 

Estes padrões são conhecidos como os regimes de escoamento bifásico, alteram ou 

determinam os fenômenos de transferência de massa, de quantidade de movimento 

e energia entre as fases. 

2.2 EQUAÇÃO GERAL DA ENERGIA 

Uma grande preocupação nos problemas de escoamento, nas operações de 

produção de petróleo, é relacionada o cálculo da pressão ao longo do percurso do 

fluido. Especialmente em águas ultra profundas, pois há uma queda de temperatura 

significante ao longo do duto. 

 Dado que a pressão é uma forma de energia, sua variação num comprimento 

de tubulação pode ser determinada através de um balanço de energia, por unidade 

de massa, de fluido entre dois pontos da tubulação. 

 

𝑼𝒊 + 𝑷𝒊𝑽𝒊 +
𝒎𝒗𝒊

𝟐

𝟐𝒈𝒄
+

𝒎𝒈𝒛𝒊

𝒈𝒄
+ 𝑸 + 𝑾𝒔 = 𝑼𝒇 + 𝑷𝒇𝑽𝒇 +

𝒎𝒗𝒇
𝟐

𝟐𝒈𝒄
+

𝒎𝒈𝒛𝒇

𝒈𝒄
                      2. 1    
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𝑼𝒊 𝒆 𝑼𝒇 : Energia interna no ponto inicial e no ponto final. 

𝑃𝑖𝑉𝑖 𝒆 𝑃𝑓𝑉𝑓: Energia por expansão ou compressão nos pontos inicial e final (onde 

P=pressão e V= velocidade). 

𝒎𝒗𝒊
𝟐

𝟐𝒈𝒄
 𝒆 

𝑚𝑣𝑓
2

2𝑔𝑐
: Energia cinética nos pontos inicial e final (onde m= massa, V=velocidade 

e gc= constante gravitacional). 

𝑚𝑔𝑧𝑖

𝑔𝑐
 𝑒 

𝑚𝑔𝑧𝑓

𝑔𝑐
: Energia potencial nos pontos inicial e final (onde m = massa, g= 

aceleração da gravidade, zi e zf = altura nos pontos inicial e final e gc= constante 

gravitacional). 

𝑄: Calor fornecido ou removido no sistema 

𝑊𝑠: Trabalho fornecido ao sistema 

 

2.3  Inflow Performance  

A Inflow Perfomance é a capacidade de um poço para produção de fluidos. 

Segundo Gilbert (1954) “é o fluxo do reservatório ao poço”.  A capacidade do poço 

depende de fatores como o tipo de reservatório, do mecanismo de produção, da 

pressão do reservatório, da permeabilidade, das propriedades dos fluidos, danos ou 

estimulo da formação, turbulência, entre outros. 

Para que tenha fluxo do fluido ao poço é necessário um drawdown, ou seja, 

um diferencial de pressão no reservatório,𝑃𝑅
̅̅ ̅ −  𝑃𝑤𝑓. Onde 𝑃𝑅

̅̅ ̅ é a pressão média do 

reservatório e 𝑃𝑤𝑓 é a pressão no poço. 

 Lei de Darcy 2.3.1

É uma equação que descreve o fluxo de um fluido por um meio poroso. A lei 

foi formulada por Henry Darcy em 1856, baseado nos resultados experimentais pelo 

fluxo de água por leitos de areia. 

𝒒 = 𝝂𝑨 =  
𝜿𝑨

𝝁

𝒅𝑷

𝒅𝒍
                                                                                                                                  2. 2  

Onde: 

𝑞 = vazão volumétrica (cm3/s) 

𝜈 = velocidade do fluido (cm/s) 
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𝐴 = área transversal do fluxo (cm2) 

𝜅 = permeabilidade do meio poroso (D) 

𝜇 = viscosidade do fluido (cP) 

𝑑𝑃

𝑑𝑙
 = gradiente de pressão na direção do fluxo (atm/cm) 

 

 Predição de IPR 2.3.2

Os cálculos para quantificar a IPR se resultavam das equações de integração 

da lei de Darcy, em que seriam necessárias todas as variáveis para um resultado 

mais apurado. Devido à escassez desse tipo de informação, foram feitos diversos 

tipos de pesquisas para propor métodos empíricos para este propósito. 

 

 Método de Vogel 2.3.3

 Vogel (1968) utilizou um simulador numérico de reservatório para estudar o 

IPR de poços com mecanismos de produção de gás em solução. Ele considerou 

casos para 𝑃 < 𝑃𝐵, diversos valores de (�̅�𝑅 − 𝑃𝑤𝑓), fluidos, propriedades de rochas e 

dano igual a zero. 

Vogel observou que todas as curvas de IPR apresentavam a mesma forma e 

que podiam ser descritas pela equação (2.3) adimensional: 

 

𝒒𝟎

𝒒𝟎,𝒎𝒂𝒙
= 𝟏 − 𝟎, 𝟐

𝑷𝒘𝒇

𝑷𝑹
̅̅ ̅̅

− 𝟎, 𝟖 (
𝑷𝒘𝒇

�̅�𝑹

)
𝟐

                                                                                                2. 3 

 

Onde: 

𝑞0
: vazão na pressão 𝑃𝑤𝑓, STB/d 

𝑞0,𝑚𝑎𝑥: vazão máxima, STB/d 

 𝑃𝑅
̅̅ ̅: pressão média do reservatório, psig 

𝑃𝑤𝑓: pressão na boca do poço, psig 
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 Método de Fetkovich 2.3.4

 Fetkovich (1973) propôs um método para calcular a IPR de poços de óleo 

utilizando a mesma equação utilizada para analisar poços de gás. 

𝒒𝟎 = 𝑪 (𝑷𝑹
𝟐̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑷𝒘𝒇

𝟐)
𝒏

                                                                                                                   2. 4 

Onde: 

𝑞0: vazão de produção 

𝑃𝑅
̅̅ ̅: pressão média do reservatório, psig 

𝐶: coeficiente do fluxo 

𝑛: expoente (Fetkovich: 0,568-1) 

 

2.4 TUBING PERFORMANCE RELATIONSHIP 

 Para se conhecer o princípio do funcionamento do escoamento multifásico, 

será mostrado primeiro o fundamento do fluxo monofásico. 

 Fluxo Monofásico 2.4.1

Uma diferença de pressão de escoamento, dP, num comprimento de 

tubulação, dL, pode ser calculado pela equação 2.5, admitindo positivo o gradiente 

de pressão na direção do escoamento: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝐿
=

𝑔

𝑔𝑐
𝑔 sin 𝛼 +

𝜌𝑣

𝑔𝑐

𝑑𝑣

𝑑𝐿
+ (

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓
                                                                                         2.5 

 

Onde: 

𝑔

𝑔𝑐
𝑔 sin 𝛼: componente hidrostática do gradiente de pressão (elevação) 

𝜌𝑣

𝑔𝑐

𝑑𝑣

𝑑𝐿
: componente de aceleração do gradiente de aceleração (energia cinética) 

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓
: componente de fricção do gradiente de pressão 

 



16 

 

 Fluxo bifásico  2.4.2

 A adição de mais uma fase ao escoamento, aumenta a complexidade da 

análise da equação de gradiente de pressão. Segundo Beggs & Brill (1991): “O 

cálculo de gradiente de pressão requer valores de condição de fluxo como a 

velocidade e propriedades de fluidos como densidade, viscosidade e em alguns 

casos,  tensão superficial”.   

As propriedades de fluxo e dos fluidos podem ser tornar difíceis de serem 

calculadas, pois os fluidos podem se separar devido à diferença de densidades e 

escoar com velocidades diferentes. Devido a esta condição de escoamento bifásico, 

são aplicadas regras de mistura para ajuste do cálculo. 

 

2.4.2.1 Holdup líquido 

O Holdup (HL) é definido como fração de um elemento de tubulação ocupado 

pelo líquido. 

 

𝐻𝐿 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑢𝑚 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜
                                               2.6 

 

Analogamente pode ser definido o holdup de gás, HG, ou fração de vazio: 

 

𝐻𝐺 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 𝑛𝑢𝑚 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜
                                                     2.7 

 

2.4.2.2 Holdup líquido sem escorregamento 

O Holdup líquido sem escorregamento (λL) é definido como a razão entre o 

volume ocupado pela fase num segmento de tubulação e o volume total de 

segmento, admitindo que as duas fases estejam fluindo com a mesma velocidade. 

 

𝜆𝐿 =
𝑞𝐿

𝑞𝐿 + 𝑞𝐺
                                                                                                                        2.8 

 

𝜆𝐺 = 1 − 𝜆𝐿 =
𝑞𝐺

𝑞𝐿 + 𝑞𝐺
                                                                                                     2.9 
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2.4.2.3 Massa específica 

Para o escoamento de uma mistura gás e liquido é difícil avaliar esta 

propriedade devido separação gravitacional e o escorregamento. Para uma mistura 

óleo e agua, a massa especifica da mistura pode ser calculado por: 

 

𝜌𝐿 = 𝜌𝑜𝑓𝑜 + 𝜌𝑤𝑓𝑤                                                                                                        2.10 

 

Em que: 

𝑓𝑤 = 1 − 𝑓𝑜                                                                                                                 2.11 

 

Para o cálculo de massa específica de uma mistura gás/líquido existem três 

equações comumente utilizadas por diversos pesquisadores:  

 

A) Com escorregamento 

𝜌𝑆 = 𝜌𝐿𝐻𝐿 + 𝜌𝐺𝐻𝐺                                                                                                       2.12   

 

 

B) Sem escorregamento  

𝜌𝑛 = 𝜌𝐿𝑓𝐿 + 𝜌𝐺𝑓𝐺                                                                                                      2.13 

 

C) Fricção 

𝜌𝐿 =
𝜌𝐿𝜆2

𝐿

𝐻𝐿
+

𝜌𝐿𝑓𝐺

𝐻𝐺
                                                                                                  2.14  

 

2.4.2.4 Velocidade 

Várias correlações de velocidade de escoamento bifásico são baseadas na 

velocidade superficial. Isto é, a velocidade que a fase exibiria ao ocupar a área 

transversal da tubulação. 

 

𝑉𝑎𝐺 =
𝑞𝐺

𝐴
                                                                                                                            2.15 
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𝑉𝑎𝐺 =
𝑞𝐿

𝐴
                                                                                                                          2.16 

 

A velocidade de mistura pode ser calculada em função da velocidade superficial: 

 

𝑉𝑚 =
𝑞𝐿 + 𝑞𝐺

𝐴
= 𝑉𝑠𝐿 + 𝑉𝑠𝐺                                                                                           2.17 

 

2.4.2.5 Viscosidade 

Muito utilizada na determinação do número de Reynolds (NRe), diversas 

equações têm sido propostas para melhorar o calculo de viscosidade da mistura: 

𝑢𝑛 = 𝑢𝐿𝜆𝐿 + 𝑢𝐺𝜆𝐺                                                                                                      2.18 

 

2.4.2.6 Tensão superficial 

A tensão interfacial entre o gás e o óleo depende principalmente do grau API, 

temperatura e gás dissolvido, além de outras variáveis. Quando a fase líquida 

contém óleo e água, o mesmo fator de peso é utilizado para o cálculo da densidade 

e viscosidade Beggs (1991). 

 

𝜎𝐿 = 𝜎𝑂𝑓𝑂 + 𝜎𝑊𝑓𝑊                                                                                                       2.19 

 

2.5 PADRÃO DE ESCOAMENTO REGIME VERTICAL 

 O padrão de escoamento descreve a distribuição espacial das fases na 

tubulação. É baseada na observação no laboratório através do escoamento de 

fluidos em tubulações transparentes. Através desses testes de menor escala é 

possível simular estes experimentos para serem utilizados numa escala maior. 

 Existe um consenso sobre os tipos de escoamento para escoamento vertical e 

que pode ser observada na Figura 2.1: 

 Bolha 2.5.1

 Fase continua é líquida. O gás flui na forma de bolhas dispersas. As bolhas se 

movem com velocidades diversas e, exceto por sua massa específica, exercem 

pouca influência no gradiente de pressão. 
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 Golfada 2.5.2

Fase continua é liquida. O gás flui em bolhas com forma de projétil e dispersas 

no liquido alternadamente. As duas fases exercem influência no gradiente de 

pressão. 

  Caótico 2.5.3

As duas fases são descontinuas, não existem formas características. As duas 

fases exercem influência no gradiente de pressão. 

 

  Anular  2.5.4

A fase contínua é o gás, o liquido flui em forma de gotas dispersas no núcleo 

central (gás) e forma um filme aderido na parede. O gás exerce influência 

predominante no gradiente de pressão. 

 

Figura 2.1 Modelo para cálculo de velocidade real de cada fase (Beggs,1991, pág. 3 - 5) 

 

2.6 CORRELAÇÕES EMPÍRICAS NO REGIME VERTICAL 

Essas correlações tratam os problemas de escoamento multifásico como um 

fluxo de uma mistura homogênea de líquido e gás. As variáveis utilizadas nessas 

correlações incluem vazão do líquido e gás, propriedade físicas dos fluidos, 

diâmetro, inclinação, rugosidade, pressão e padrões de escoamento.  As 



20 

 

correlações empíricas são classificadas em 3 grupos para calcular a queda de 

pressão: 

 Correlação Tipo 1 2.6.1

Tem como característica não considerar escorregamento entre as fases, não 

utilizar mapas de padrão de escoamento e utilizar uma única correlação para o fator 

de fricção das duas fases. As correlações mais reconhecidas são de Poettmann e 

Carpenter, Baxendell e Thomas, Fancher e Brown para escoamento ascendente 

vertical. 

 Correlação tipo 2 2.6.2

O tipo 2 considera o escorregamento entre as fases, porém não utiliza mapas 

de padrão de escoamento. Ele utiliza as correlações para o cálculo da fração de 

líquido e fator de fricção. Pode ser citada a correlação de Hagedorn e Brown, Gray e 

Asheim. 

 

 Correlação tipo 3 2.6.3

Na correlação do tipo 3 o escoamento não é homogêneo. Ele considera os 

mapas de pressão escoamento, a fração do líquido e o fato fator de fricção. Os 

principais modelos são: Duns e Ros, Aziz,Govier & Fogarasi, Beggs & Brill e 

Mukherjee  e Brill. 

2.7 MÉTODO DE BEGGS E BRILL 

A correlação de Beggs e Brill foi desenvolvida pela obtenção de dados através 

de ensaios práticos de pequena escala. Os ensaios consistem em seções de acrílico 

de 1.0 in e 1.5 in com comprimento de 90 ft. O duto pode ser inclinado em qualquer 

angulação (BEGGS 1991). Os parâmetros estudados por Beggs e Brill e suas 

variações foram: 

1) Vazão de gás: 0 a 300 Mft3/d 

2) Vazão de liquido: 0 a 30 gal/min  

3) Pressão média do sistema: 35 a 95 Psia 

4) Hold up de líquido: 0 a 0.870 
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5) Gradiente de pressão: 0 a 0.8 Psi/ft 

6) Ângulo de inclinação: -90 a 90 graus 

7) Padrão de escoamento horizontal 

Foram utilizados água e gás como fluidos no experimento. Para cada tipo de 

tamanho de tubo, as taxas de líquido e gás foram variadas para observar os padrões 

de escoamento quando o tubo estava na horizontal. Após isso era realizados os 

testes com a inclinação dos tubos, com ângulos positivos e negativos de 5, 10, 15, 

20, 35, 55, 75 e 90 graus para assim conseguir medir o gradiente de pressão e o 

Holdup líquido. As correlações foram desenvolvidas em 584 testes. 

 Determinação do padrão de escoamento 2.7.1

Através dos testes que analisaram o comportamento do escoamento 

horizontal, preparou-se um mapa para indicar o padrão de escoamento. Foi utilizado 

o número de Froude para correlacionar os limites do padrão de transição com o 

Holdup líquido da mistura sem escoamento. 

 

𝑁𝐹𝑟 =
𝑣𝑚

2

𝑔𝑑
                                                                                                                                2.20 

𝜆𝐿 =
𝑣𝑠𝐿

𝑣𝑚
                                                                                                                                  2.21 

 

Através da equação 2.21 é possível calcular as equações para os limites de 

transição do padrão de escoamento modificado: 

 

𝐿1 = 316𝜆𝐿
−0,302   𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜                                                                                               2.22 

 

𝐿2 = 9,25𝑥10−4𝜆𝐿
−2,468      𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜                                                         2.23 

 

𝐿3 = 0,1𝜆𝐿
−1,452 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜                                                                          2.24 

 

𝐿4 = 0,5𝜆𝐿
−6,738   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜                                                                                               2.25 
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Após se calcular, é utilizado o Holdup líquido sem escorregamento, o numero 

de Freud e os limites encontrados para determinar o regime de escoamento: 

𝜆𝐿 < 0,01  𝑒  𝑁𝐹𝑟 < 𝐿1     𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜                                                                    2.26 

𝜆𝐿 ≥ 0,01  𝑒  𝑁𝐹𝑟 < 𝐿2    𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜                                                                    2.27 

0,01 ≤ 𝜆𝐿 < 0,4  𝑒 𝐿3 < 𝑁𝐹𝑟 ≤ 𝐿1     𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒                                          2.28 

𝜆𝐿 ≥ 0,4  𝑒 𝐿3 < 𝑁𝐹𝑟 ≤ 𝐿4    𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒                                                         2.29 

𝜆𝐿 < 0,4  𝑒  𝑁𝐹𝑟 ≥ 𝐿1   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜                                                                      2.30 

𝜆𝐿 ≥ 0,4  𝑒  𝑁𝐹𝑟 > 𝐿4   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜                                                                     2.31 

𝜆𝐿 ≥ 0,01  𝑒 𝐿1 ≤ 𝑁𝐹𝑟 < 𝐿3    𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜                                                            2.32 

 

Caso a tubulação esteja na horizontal, o Holdup líquido com escorregamento é 

calculado através da equação 2.33. 

𝐻𝐿(0) =
𝛼𝜆𝐿

𝑏

𝑁𝐹𝑟
𝑐                                                                                                                   2.33     

A equação 2.33 tem uma restrição que é 𝐻𝐿(0) ≥ 𝜆𝐿. Os coeficientes a, b e c são 

dados na tabela 2.1.  

 

Padrão A B c 

Segregado 0,980 0,4846 0,0868 

Intermitente 0,845 0,5351 0,0173 

Distribuído 1,065 0,5824 0,0609 

Tabela 2.1 Parâmetros de correção de Beggs e Brill (1991) 

 

O novo Holdup corrigido para um ângulo α é dado pela equação 2.34: 

𝐻𝐿(𝛼) = 𝐻𝐿(0)𝛹                                                                                                2.34 

 

Em que Ψ é dado pela equação 2.35 

 

𝛹 = 1 + 𝐶[𝑠𝑒𝑛(1,8𝛼) − 0,333𝑠𝑒𝑛3(1,8𝛼)]                                               2.35 

 

𝐶 = (1 − 𝜆𝐿) ln(𝑒𝜆𝐿
𝑓

𝑁𝐿𝑣
𝑔

𝑁𝐹𝑟
ℎ )                                                                        2.36 
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𝑁𝐿𝑣 = 1,938𝑣𝑠𝐿 √
𝜌𝐿

𝜎𝐿

4

                                                                                      2.37 

 

Com a restrição 𝐶 ≥ 0 .Os coeficientes e, f, g e h são fornecidos na tabela 2.2. E 

para α=0 utiliza-se a equação 2.38: 

𝛹 = 1 − 0,3𝑥𝐶                                                                                                   2.38 

 

 

 

 

Padrão E F G H 

Segregado (up) 0,011 -3,7680 3,5390 -1,6140 

Intermitente(up) 2,960 0,3050 -0,4473 0,0978 

Distribuído (up)  C=0 Ψ=1  

Todos (down) 4,700 -0,3962 0,1244 - 0,5056 

Tabela 2.2 Parâmetros de determinação de C (Beggs e Brill, 1991) 

  

Up para α maiores que 0 e down para α menores que 0. 

 

 Caso o regime cair na zona de transição, o hold up é calculado pela equação 

2.39. 

𝐻𝐿(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜) = 𝐴𝐻𝐿(𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜) + (1 − 𝐴)𝐻𝐿(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)                                           2.39 

 Em que:  

𝐴 =
𝐿3 − 𝑁𝐹𝑟

𝐿3 − 𝐿2
                                                                                                                        2.40 

Beggs e Brill demonstram pelo gráfico 2.1 os padrões de escoamento. 
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Figura 2.2 Regime dos Padrões de escoamento (Brill, 1991). 

 

 Fator de fricção 2.7.2

O fator de fricção das duas fases é calculado através da fórmula 2.40. 

 

𝑓 = 𝑓𝑛𝑠𝑒𝑠                                                                                                                               2.41 

 

𝑓𝑛𝑠: fator de normalização determinado, para um tubo liso através de um diagrama 

de Moody. 

 

𝑓𝑛𝑠 =
1

(2log (𝑁𝑅𝑒/(4,5223𝑁𝑅𝑒 − 3,8215)))2
                                                              2.42 

 

O expoente s é dado pela equação 2.42. 

 

𝑠 =
ln 𝑦

−0,0523 + 3,182 ln 𝑦 − 0,8725(ln 𝑦)2 + 0,01853(ln 𝑦)4
                              2.43 

𝑦 =
𝑙𝑛𝑦

2,2𝑦 − 1,2
                                                                                                                    2.44 
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2.8  MÉTODO DE AZIZ-GOVIER-FOGARASI 

Aziz,Govier e Fogarasi propuseram um método em 1972 que se baseou em 

dados experimentais. O objetivo era definir um esquema de cálculo do gradiente de 

pressão para os padrões de escoamento: Bubble e Slug.  

 

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
) =

(
𝑑𝑃
𝑑𝐿

) + (
𝑑𝑃
𝑑𝐿

)

1 − 𝐸𝑘
                                                                                                      2.45 

 

  Padrões de escoamento 2.8.1

Os autores definiram números adimensionais como visto na figura 2.3 para 

determinar o padrão de escoamento.  

 

𝑁𝑥 = 𝑣𝑠𝐺 (
𝜌𝐺

0,0764
)

1/3

[(
72

𝜎𝐿
) (

𝜌𝐿

62,4
)]

1/4

                                                              2.46 

 

𝑁𝑌 = 𝑣𝑠𝐿 [(
72

𝜎𝐿
) (

𝜌𝐿

62,4
)]

1/4

                                                                                      2.47 

 

𝜌𝐿: massa especifica do liquido (lb/ft3) 

𝜌𝐺: massa específica do gás (lb/ft3) 

𝑣𝑠𝐿: velocidade do líquido (ft/s) 

𝑣𝑠𝐺: velocidade do gás (ft/s) 

𝜎𝐿: tensão superficial do líquido (dina/cm) 
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Figura 2.3 Mapa de padrões de escoamento para Aziz et.al. (Beggs, 1991). 

 

Através da Figura 2.3, pode se distinguir os 4 padrões de escoamento. Os 

limites são definidos por: 

 

𝑁𝑥 = 0,51(100𝑁𝑦)0,172   (𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 − 𝑠𝑙𝑢𝑔)                                                                 2.48  

 

𝑁𝑥 = 8,6 + 3,8𝑁𝑦             (𝑠𝑙𝑢𝑔 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)              𝑁𝑦 ≤ 4                               2.49  

 

𝑁𝑥 = 70(100𝑁𝑦)
−0,152

   ( 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑖𝑠𝑡)            𝑁𝑦 ≤ 4                              2.50   

 

𝑁𝑥 = 26    𝑠𝑙𝑢𝑔 − 𝑚𝑖𝑠𝑡                         𝑁𝑦 > 4                                                           2.51 

 

 Escoamento Mist e Transition 2.8.2

O método de Duns e Ros foi utilizado para o escoamento em mist (névoa) 

e a interpolação de Duns e Ros foi usada para o regime de transição do 

escoamento. 
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𝑑𝑃

𝑑𝐿
= 𝐴 (

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑠𝑙𝑢𝑔
+ (1 − 𝐴) (

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑚𝑖𝑠𝑡
     2.52 

 

𝐴 =
70(100𝑁𝑦)−0,152 − 𝑁𝑥

70(100𝑁𝑦)−0,152 − (8,6 + 3,8𝑁𝑦)
   2.53 

 

2.9 MÉTODO DE HAGEDORN E BROWN 

A correlação de Hagedorn e Brown foi desenvolvida através de dados 

experimentais obtidos de um poço vertical de 1500 ft. Pressões foram medidas 

para vazão em diferentes tamanhos de tubos de 1,0 in a 1,5 in.   

O Holdup líquido não era medido, mas sim calculado para satisfazer o 

gradiente de pressão medido, depois do gradiente de pressão devido a fricção e 

a aceleração através de um pseudo holdup líquido. 

Para correlacionar os valores do pseudo holdup líquido, Hagedorn e 

Brown utilizaram 4 equações  adimensionais: 

 
Número de velocidade de líquido: 
 

𝑁𝐿𝑣 = 1,938𝑣𝑠𝐿 √
𝜌𝐿

𝜎𝐿

4

                                                                                                             2.54 

 
Número de velocidade do gás 
 

𝑁𝐺𝑣 = 1,938𝑣𝑠𝐺 √
𝜌𝐿

𝜎𝐿

4

                                                                                                              2.55 

 
 
Número de diâmetro da equação: 
 

𝑁𝑑 = 120,872𝑑 √
𝜌𝐿

𝜎𝐿

2

                                                                                                               2.56 
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Número de viscosidade do líquido: 
 

𝑁𝐿 = 0,157𝑢𝐿 √
1

𝜌𝐿𝜎𝐿
3

4

                                                                                                           2.57 

 
 
 
Onde: 

vsL - velocidade superficial do liquido (ft/s) 
vsG - velocidade superficial do gás (ft/s) 

ρL  - massa especifica do líquido (lb/ft³) 
σL  - tensão superficial do líquido (dina/cm) 
uL - viscosidade do líquido (cP). 
 

 O método de Hagedorn e Brown foi modificado para atender o regime de 

escoamento em bolha. (Economides,1994). Se existir escoamento em bolha a 

correlação utilizada é a de Griffith. 
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 Escoamento Multifásico na Horizontal Capítulo 3 - 

Serão discutidos os fluxos que seguem o regime horizontal. Além da correlação 

de Beggs e Brill, que pode ser utilizado em qualquer angulação, foram selecionados 

dois tipos de correlações para escoamento horizontal Lockhart & Martinelli e 

Oliemans.  

 

3.1  MÉTODO DE LOCKHART E MARTINELLI 

Em 1949 Lockhart e Martinelli apresentaram sua correlação que se tratava na 

predição da queda de pressão de duas fases friccionais baseadas num multiplicador 

bifásico para a fase líquida ou para a fase vapor.  

É admitido que somente uma fase estivesse escoando, para calcular as 

respectivas quedas de pressão (para o líquido e para o gás). Após isso é calculado o 

fator X através do gradiente das propriedades de temperatura e pressão das duas 

fases. É calculado o número de Reynolds para cada fase e com esses valores o 

regime de escoamento pode ser encontrado. O multiplicador X é calculado através 

da equação 3.1. 

𝑋 = √
(∆𝑃 ∆⁄ 𝐿)𝐿

(∆𝑃 ∆⁄ 𝐿)𝐺
=  √

(∆𝑃)𝑡

(∆𝑃)𝐺
                                                                                          3.1 

 

     Lockhart e Martinelli determinaram as variáveis (
∆𝑃

∆𝐿
)

𝐿
 e (

∆𝑃

∆𝐿
)

𝐺
 considerando que 

cada uma das fases ocupa toda a seção transversal e todo o volume da tubulação. 

 

3.2 MÉTODO DE OLIEMANS 

O método de Oliemans apresentou um novo conceito dando foco na predição de 

perda de pressão nos dutos de transmissão de gás. Ele postulou que o 

escorregamento do gás anteriormente líquido resulta numa acumulação de 

essencialmente liquido estático no tubo, que age para reduzir a área efetiva ou 

diâmetro disponível para o fluxo de gás e líquido. Portanto em termos de área 

fracional, 𝐻𝐺está disponível para o fluxo de gás, 𝜆𝐿 está disponível para fluxo de 
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líquido e 𝐻𝐺 − 𝜆𝐿 está preenchida com líquido estático. Desde que 𝐻𝐿 e 𝜆𝐿 variam 

durante o duto, o fluxo efetivo também varia. (Beggs, 1991) 

Durante a mudança da área efetiva, o autor demostrou uma série de equações 

para ser usada e chamou seu método como o método KLSA, representando o 

laboratório Koninklijke/Shell em Amsterdam, Holanda. Como resultado do 

escorregamento, ele propôs que a massa do fluxo (𝐺𝑇𝑃), a densidade bifásica (𝜌𝑇𝑃) 

e o diâmetro efetivo do tubo (𝑑𝑒𝑓𝑓).  

 

𝐺𝑇𝑃 =
𝑊𝑇

[1 − 𝛽𝐿]𝐴𝑃
                                                                                                      3.2 

 

Em que:         

 

𝛽𝐿 = 𝐻𝐺 − 𝜆𝐿                                                                                                                  3. 3 

 

𝑑𝑒𝑓𝑓 = √1 − 𝛽𝐿𝑑                                                                                                          3.4 

 

𝜌𝑇𝑃 =
𝜌𝐿𝜆𝐿 + 𝜌𝑔𝐻𝑔

1 − 𝛽𝐿
                                                                                                   3.5 

 

O autor não propôs nenhuma correlação nova para o Holdup líquido, mas ele 

comparou os resultados obtidos usando correlações de holdup líquido de outros 

autores para escoamento horizontal como Lockhart e Marinelli, Dukler et al, Eaton et 

al e Beggs e Brill, e nas equações de gradiente de pressão em Dukler (caso 2 e sem 

escoamento), Beggs e Brill e Lockhart-Martinelli. Perdas de pressão e recuperação 

devido à elevação foram aplicadas em todas as correlações usando o Flanigan, 

representado por cálculos híbridos que mistura o holdup líquido e as correlações de 

fator de fricção. 

Os cálculos foram comparados com dados em dois tubos próximos, dispostos na 

horizontal, com o maior diâmetro de respectivamente 17 in (0,4318m) e 20 in 

(0,508). O holdup líquido foi medido no tubo de 20 in, porém a técnica de medida 

não foi descrita. Os valores de holdup líquido medidos foram mais bem previstos 

pela correlação de Martinelli. Já nas correlações híbridas indicaram que os 
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resultados das correlações de Holdup de Martinelli com o método KSLA trabalharam 

melhor e que as outras correlações superestimaram a queda de pressão. 
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 Estudo de Caso Capítulo 4 - 

Com toda a revisão dos escoamentos vertical e horizontal nos capítulos 2 e 3, 

pode-se dar inicio a utilização do software, com o intuito de fazer um estudo do 

escoamento no sistema, visando o desenvolvimento da produção de óleo do 

reservatório e a previsão de problemas que venham ocasionar algum tipo de parada 

ou queda de fluxo na linha de produção. 

A ferramenta utilizada é um software de simulação do fluxo multifásico em 

regime permanente, o qual permite a comparação de modelos de fluxo, análise 

nodal, desempenho da elevação artificial, etc. Serão destacados os pontos principais 

da ferramenta utilizada aqui neste capítulo 4.  

 

4.1 BLACK OIL 

O programa utiliza correlações de modelos para simular as propriedades de 

pressão, volume e temperatura do fluido (água, óleo e gás). Esta correlação 

empírica trata o sistema óleo e gás como um sistema simples de dois componentes. 

O hidrocarboneto é tratado simplesmente como componente líquido e o componente 

gás é relatado em condições de estocagem na superfície. Para modelar é 

necessário um mínimo de dados de produção como o grau API do óleo, a densidade 

do gás em condições de superfície, razão gás/óleo (GOR – Gas Oil Ratio) e, se tiver 

água também no sistema, a fração de água no fluido (WC - Water Cut) e a 

densidade da água. 

A modelagem do Black Oil é apropriada para o uso de aplicações de larga 

escala e sistema de fluido com hidrocarbonetos. Como abrange a maior parte dos 

óleos existentes, as correlações básicas de Black Oil proporcionam uma precisão 

razoável na maioria das avaliações PVT de propriedades de fluido, sobre a gama de 

pressões e temperaturas, que se encontram nos sistemas de produção e de dutos. 

Uma característica deste modelo é que a pressão de saturação e a GOR são 

relativamente baixas, e a densidade do líquido é bastante alta. O óleo possui uma 

alta viscosidade e coloração mais escura que os demais tipos de fluidos de 

reservatório, por isso sua nomenclatura Black Oil (óleo escuro). 
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As correlações que foram utilizadas no programa estão citadas nos itens as 

seguir. 

 Lasater 4.1.1

Foi utilizado Lasater para correlação de gás em solução. A correlação 

desenvolvida em 1958 de 158 pontos de dados experimentais. Os pontos de dados 

abrangiam os seguintes intervalos. 

 

𝑝𝑏 (pressão no ponto de bolha): 48-5970 Psia 

𝑇𝑟 (temperatura do reservatório): 82-272 ºF 

𝑔𝐴𝑃𝐼 (grau API): 17,9 – 51,1 ºAPI 

𝑔𝑔 (Densidade do gás): 0,574 – 1,223  

𝑅𝑠𝑏 (razão de solubilidade no ponto de bolha) 3-2905 scf/STB 

 

 Chew e Connaly  4.1.2

Para predição da viscosidade do óleo cru foi utilizado Chew e Connaly. O 

método foi construído a partir do uso de 457 amostras de óleo cru dos maiores 

campos de produção dos Estados Unidos, do Canadá e da América do sul, para 

aquisição de dados. (CHEW, 1959) O intervalo dos dados analisados foi o seguinte: 

 

𝑝 (pressão): 132-5645 Psia 

𝑇 (temperatura): 72-292 ºF 

𝑅𝑠𝑏 (solubilidade do gás no ponto de bolha) 51-3544 scf/STB 

 

O óleo cru é calculado como: 

𝑚𝑂𝑏 = 𝐴𝑚𝑂𝐷
𝐵                                                                                                                              4.1   

 

Onde A e B são dados pela tabela 4.1. 
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Rs(ft³/bbl) A B 

0 1000 1000 

50 0,898 0,931 

100 0,820 0,884 

200 0,703 0,811 

300 0,621 0,761 

400 0,550 0,721 

600 0,447 0,660 

800 0,373 0,615 

1000 0,312 0,578 

1200 0,273 0,548 

1400 0,251 0,522 

1600 0,234 0,498 

Tabela 4.1 Constantes utilizadas na equação 4.1. 

 

 Beggs e Robinson  4.1.3

Beggs e Robinson (1975) desenvolveram uma correlação empírica baseada 

em 460 dados experimentais de óleo morto. Ela é função da temperatura e API. Foi 

desenvolvida também uma correlação para óleo cru, utilizando 2073 dados 

experimentais. Apesar de presente também na correlação de óleo cru no programa, 

só utilizamos neste trabalho Beggs e Robinson para o cálculo de óleo morto. A 

viscosidade é calculada conforme a equação 4.2. 

 

𝑚𝑂𝐷 = 10𝑋 − 1                                                                                                                         4.2 

 

Onde:  

𝑥 = 𝑦𝑇−1,163                                                                                                                               4.3   

 

𝑦 = 10𝑍                                                                                                                                        4.4 

 

𝑧 = 3,0324 − 0,02023𝑔𝐴𝑃𝐼                                                                                                   4.5 
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4.2 DADOS DO MODELO 

Para determinar o perfil de temperatura e pressão alguns passos básicos são 

necessários no sistema: Construir um modelo para o poço, selecionar os perfis de 

temperatura e pressão, determinar a condição limite de operação, selecionar os 

parâmetros sensitivos e simular o modelo. 

O sistema consistiu na utilização de um poço com completação vertical, um 

nó de fronteira na conexão entre o poço e o duto, uma flowline, um riser e um nó de 

fronteira na chegada ao separador.  

 Fluido 4.2.1

Foram utilizados os seguintes dados no fluido base: 

Grau API 27° 

GOR (scf/stb) 600 

Densidade Gás 0,8 

Densidade Água 1,05 

Fração de Água 25% 

Viscosidade (cP , API=27, 60ºF) 3,42 

Viscosidade (cP, API=27, 200ºF) 153,69 

Capacidade Térmica Gás 

(Btu/lb/F) 

0.55 

Capacidade Térmica Óleo 

(Btu/lb/F) 

0,45 

Capacidade Térmica Água 

(Btu/lb/F) 

1 

 

 Poço 4.2.2

Foi feito um poço com completação vertical com uma profundidade de 8000 ft. 

Para o coeficiente geotérmico foi medido a 0 ft (cabeça do poço) uma temperatura 

de 50°F e a 8000 ft (fundo do poço) medida uma temperatura de 200°F. Já o tubo 

tinha diâmetro interno de 4,0 in, uma espessura de 0,5 in e uma rugosidade de 0,001 

in. O tubo utilizado tinha um coeficiente de transferência de calor de 2,0 BTU/hr/ft. 
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 Flowline  4.2.3

Para a flowline utilizou um trecho horizontal de 3282,2 ft, com diâmetro interno 

de 8,0 in, espessura interna de 0,5 in, rugosidade de 0,001 in e um coeficiente de 

transferência de calor de 2,0 BTU/hr/ft. 

 

 Riser 4.2.4

O Riser contava com uma catenária com uma distância horizontal de 1520 ft e 

no trecho de elevação de 4921,3 ft. Possui um coeficiente de transferência de calor 

de 2 BTU/hr/ft. A temperatura no fundo do mar 39,2 °F e a temperatura ao nível do 

mar 68°F. O diâmetro interno do duto era de 8,0 in, apresentava uma espessura de 

0,5 in e com uma rugosidade de 0,001 in. 

 Somados a Flowline e o Riser comprimento total do duto é de 8662,8595 ft 

da cabeça do poço ao separador, em pode ser visto melhores detalhes no Anexo 

A.1. Já a distância total percorrida do fundo do poço até o separador é de 

16662,8595 ft. Um esquemático do modelo construído pode ser visto na figura 4.1. 
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Figura 4.1 Esquemático do modelo de escoamento 

 

4.3 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

 Caso 1: Comparação das Correlações para Fluxo Vertical 4.3.1

No primeiro caso proposto, foram utilizadas as bases de dados apresentados 

no capitulo 4.2, com a fixação da correlação do fluxo horizontal de Beggs e Brill. 

Com essas informações é possível ser feita uma análise das perdas de pressão das 

correlações utilizadas para o fluxo vertical mostradas no capitulo 3, Beggs e Brill, 

Aziz.et.al e Hagedorn e Brown. 

Definido o modelo, foi simulado esse cenário e com o resultado Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Simulação das correlações de fluxo vertical. 

 

Onde: BB- Beggs e Bril, GA – Govier Aziz( Aziz et.al) e HB – Hagedorn e Brown. 

 

Houve uma diferença considerável de perda de pressão na chegada do 

separador entre os 3 modelos, como pode também ser melhor analisado no Anexo 

A.2, em que o modelo de Beggs e Brill apresenta uma pressão de 50,18 Psi, o 

modelo de Aziz apresenta uma pressão de 125,98 Psi e o modelo de Hagedorn  

apresenta uma pressão de 220,50 Psi.  

Adotando o Hagedorn como parâmetro de comparação, o modelo de Aziz tem 

uma discrepância de 43% e o modelo de Beggs uma discrepância de 77%. Mesmo 

com essas diferenças ainda é seguro dizer que o poço ainda apresenta uma pressão 

suficiente para se produzir para todos os modelos. 

Vale ressaltar ainda que apesar da grande diferença de pressão na chegada 

ao separador, o perfil global de perda de carga apresenta uma considerável 

similaridade. 

 Caso 2: Comparação das Correlações para Fluxo Horizontal 4.3.2

Já no caso 2 foi utilizada também a base de dados do capitulo 4.2, só que 

sendo agora fixada a correlação do fluxo vertical de Hagedorn e Brown. Feito isso foi 

analisado as correlações dos fluxos horizontais para perda de pressão dos seguintes 
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modelos: Beggs e Brill, Lockhart e Martinelli e Oliemans. Criado o modelo, foi feito a 

simulação da perda de pressão e o resultado pode ser visto na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Simulação das correlações de fluxo horizontal. 

 

Onde: BB - Beggs e Brill, LO – Lockhart e Martinelli e OL - Oliemans 

 

Feita a simulação, os resultados obtidos foram similares entre os 3 modelos, 

mostrando uma boa convergência entre os 3 correlações horizontais, como também 

pode ser melhor observado no Anexo A.3. Os valores da pressão no separador 

foram: em Beggs de 220,50 Psi, em Lockhart de 223,64 e em Oilmans de 219,01 

Psi. 

Utilizando Beggs e Brill como padrão no escoamento horizontal, a correlação 

de Lockhart apresenta uma discrepância de 1% e a correlação de Oliemans 

apresenta uma discrepância menor que 1% (0,6%). 

 Caso 3: Comparação dos dados de grau API 4.3.3

No caso 3 será feita a comparação de 3 valores de grau API, utilizando as 

correlações de fluxo de Hagedorn na vertical e  Beggs e Brill na horizontal. Foram 

utilizados os dados do capitulo 4.2, com a variação do grau API do fluido para 18°, 

27° e 36°, respectivamente os cenários para petróleo pesado, médio e leve, com 
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objetivo de analisar a pressão de chegada ao separador, como pode ser observado 

na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Comparação da perda de pressão com os diferentes Graus API. 

Os valores da pressão de saída foram: Para o API de 18° de 124,833, o API 

de 27° de 220,50 Psi e o API de 36° 244,801. Os valores do da Figura 4.4 podem 

ser analisados no Anexo A.4 Comparando os 3 valores obtidos da pressão no 

separador, é aceitável possuir essa variação, pois conforme o Grau API aumenta, a 

densidade do liquido diminui, fazendo com que necessite menos pressão para o 

escoamento, uma vez que a pressão hidrostática é menor e é diretamente 

proporcional a densidade. 

  

 Caso 4: Comparação dos dados de WC 4.3.4

No caso 4 será realizado a comparação de 3 valores de frações de WC no 

reservatório, utilizando as correlações de fluxo de Hagedorn na vertical e  Beggs e 

Brill na horizontal. Foram utilizados os dados do capitulo 4.2, variando os WC em 

0%, 25% e 50%, exemplificando exemplos de poços no inicio, meio e final de 

produção.  Com esses dados foi simulada a perda de pressão e foi obtido o 

resultado que pode ser visto na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Comparação da perda de pressão com diferentes %WC. 

Os resultados da saída de pressão obtidos foram para 0% de WC 338,9318 

Psi, para 25% de WC 220,5053 Psi e para 50% de WC de 71,8967 Psi. Pode ser 

analisado melhor no anexo A.5. Os resultados demostram resultados plausíveis, já 

que com o aumento do WC, há um aumento da densidade do fluido, necessitando 

de mais pressão para a elevação.  

 

 

 Caso 5: Comparação dos dados de GOR 4.3.5

No caso 5 será realizado a comparação de 3 valores GOR no reservatório, 

usando as correlações de fluxo de Hagedorn na vertical e  Beggs e Brill na 

horizontal. Foram utilizados a base de dados do capitulo 4.2, com a variação do 

GOR em 3 cenários distintos de 300 scf/stb, 600 scf/stb e 900 scf/stb. O resultado 

obtido pode ser visto na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Comparação da perda de pressão com diferentes GOR. 

 Os resultados da pressão na simulação foram para GOR de 300 scf/stb de 0 

Psi, GOR de 600 scf/stb de 220,5053 Psi e GOR de 900 scf/stb de 422,5741 Psi. Os 

resultados obtidos podem ser analisados melhor no anexo A.6 Nessa simulação foi 

observado o primeiro caso em que não houve surgência suficiente de elevação do 

reservatório até o separador com o GOR de 300 scf/stb. Como solução, poderia ser 

utilizado um método de elevação artificial. Nos outros dos casos houve pressões que 

garantiam o escoamento até o separador, uma vez que o gás auxilia na redução da 

coluna hidrostática, gerando menores perdas de carga por elevação.  

 . 

 Caso 6: Extrapolação do GOR 4.3.6

Para fazer uma melhor análise do efeito do gás no escoamento, foi 

extrapolado o valor de GOR além dos limites para Black Oil. A razão de gás no óleo 

presente no modelo de Black Oil pode chegar até 2000 scf/STB no início de 

produção (MCCAIN,1990). Tendo essa informação foi utilizado o caso 5 com a 

adição dois valores de GOR de 3000 scf/STB e 5000 scf/STB. A figura 4.7 mostra os 

resultados obtidos na simulação. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 5000 10000 15000

P
re

ss
ão

 (
P

si
) 

Distância total (ft) 

GOR=300

GOR=600

GOR=900



43 

 

 

Figura 4.7 Comparação dos GOR, com a extrapolação do GOR em 3000 scf/stb e 5000 
scf/stb. 

Os resultados obtidos pela simulação com os valores de 300, 600 e 900 

scf/STB foram os mesmos obtidos no Caso 5, como pode ser analisado melhor no 

Anexo A.7. Focando os resultados nos GOR extrapolados, temos que a pressão de 

chegada à plataforma com GOR de 3000 scf/STB de 939,5742 Psi e com GOR de 

5000 scf/STB de 823,0359 Psi. Os resultados demostram que há um limite para que 

o aumento da razão de gás melhore a elevação escoamento, pois quando se 

aumentou de 900 scf/STB para 3000 scf/STB a pressão de saída aumentou. Porém 

com o aumento do GOR de 3000 para 5000, houve uma diminuição da pressão de 

saída. 

Esse fenômeno pode ser explicado devido ao grande aumento de gás no 

fluido, ocasionando um aumento da perda de carga por fricção no escoamento, 

demonstrando assim uma elevação da perda de carga total com o aumento do GOR.   
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  Conclusão Capítulo 5 - 

Conforme a simulação dos modelos foi observada que a escolha do modelo 

de escoamento influencia na previsão de perda de carga. Então é necessário validar 

o modelo com dados reais para calibrar e obter um modelo mais condizente com a 

realidade, construindo modelos de reservatórios no campo explorado e utilizar nos 

poços próximos. Foi mais perceptível ainda a discrepância dos resultados nas 

correlações verticais, necessitando da adequação dos modelos utilizados nos casos. 

Quanto à análise de sensibilidade dos dados de fluido, observou-se que 

existe grande variação com o WC e GOR devido à proporcionalidade de variação da 

densidade com esses dois parâmetros. Portanto para prever o melhor 

dimensionamento da coluna e flowline é necessário prever o comportamento dessas 

variáveis ao longo do tempo, utilizando vários cenários e atentando a possíveis 

mudanças no futuro para padrões não detectados nos modelos e não previstos no 

projeto do poço. 

Quanto à análise de sensibilidade com a extrapolação do GOR no Caso 6, 

pode-se observar que o gás tem um limite para auxiliar o fluido no escoamento, 

através da redução da densidade. Quanto é ultrapassado esse limite de gás no 

sistema, ele acaba atrapalhando o escoamento devido à perda de pressão por 

fricção. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Uma sugestão para trabalhos futuros é fazer estudo de elevação artificial para 

o caso em que a energia do reservatório não foi suficiente para escoar o fluido até o 

separador, como a utilização de gas lift para auxiliar na elevação do fluido no poço. 

 A segunda sugestão é na otimização do modelo de perda de carga, 

considerando os pontos importantes de perda de pressão nos conectores, como o 

choke, aumentando a precisão dos resultados. 

 

 

 

 

 



45 

 

 Bibliografia Capítulo 6 - 

BEGGS,H.D. Production Optimization Using Nodal Analysis 2nd Edition. Tulsa Oil & 

Gas Consultants International Inc.,1991. 

 

BEGGS,H.D.BRILL,J.P A Study of two-Phase in Inclined Pipes JPT. Janeiro 1991. 

 

CHEW, J. CONNALLY, C. A. Jr. “A Viscosity Correlation for Gas Saturated Crude 

Oils.” Trans. AIME, 1959, Vol. 216, p. 23–25. 

 

ECONOMIDES,M.J.et.al, Petroleum Production Systems. New Jersey: Prentice Hall 

Inc, 1994. 

 

GALHARDO,G.G. Desenvolvimento e implementação de uma ferramenta 

computacional para cálculo de pressões ao longo da coluna de produção, 

Monografia, Universidade Federal Fluminense,2013. 

 

IEA. International Energy Agency. World Oil Demand 2013-2016. Disponível em 

<https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/>. Acessado em 15/06/2017. 

 

LASATER,J.A. Bubble Point Pressure Correlation. JPT. Maio, 1958. Pp 65-67. 

 

MCCAIN,W.D.J. The Properties of Petroleum Fluids 2nd edition, PennWell Books, 

1991. 

 

SANTOS, R.D.A. Excel Aplicado a Engenharia de Petróleo: Implementação do 

modelo de Aziz, Govier e Fogarasi para o cálculo do ponto de operação de poços de 

petróleo. Monografia, Universidade Federal Fluminense, 2016. 

 

 

 

 

 



46 

 

ANEXO 1.A 

 

Dist( FT) Elev (FT) T (°F) 

0 -8000  

0 0 50 

0 0 39,2 

3282,2 0 39,2 

3673,6 164,04 39,2 

3822,8 328,08 39,2 

3930,1 492,13 39,2 

4015,7 656,17 42,8 

4087,6 820,21 42,8 

4149,6 984,25 42,8 

4204,1 1148,3 46,4 

4253 1312,3 46,4 

4297,6 1476,4 46,4 

4337,9 1640,4 50 

4375,7 1804,5 50 

4410,1 1968,5 50 

4442,6 2132,5 53,6 

4472,8 2296,6 53,6 

4501,3 2460,6 53,6 

4528,5 2624,7 53,6 

4553,8 2788,7 57,2 

4578,1 2952,8 57,2 

4601,4 3116,8 57,2 

4623,4 3280,8 57,2 

4644,4 3444,9 60,8 

4664,7 3608,9 60,8 

4684,1 3773 60,8 

4702,8 3937 64,4 

4720,8 4101 64,4 
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4738,2 4265,1 64,4 

4754,9 4429,1 64,4 

4771,3 4593,2 68 
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ANEXO A.2 

BB – Beggs e Brill, GA- Govier Aziz (Aziz et.al) e HB- Hagedorn e Brown. 

 

Dist (ft) BB( Psi) GA (Psi) HB ( Psi) 

0 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 

1000 3231,414 3231,414 3231,414 

1500 3047,509 3047,509 3047,509 

2000 2863,931 2863,93 2863,93 

3000 2502,752 2499,69 2501,579 

3500 2324,549 2319,786 2324,634 

4000 2148,327 2141,829 2150,984 

5000 1803,275 1793,439 1815,489 

5500 1635,041 1623,971 1654,814 

6000 1470,057 1458,346 1499,66 

7000 1152,107 1140,69 1208,239 

8000 863,8427 914,9473 945,3217 

8000 863,3754 914,4986 944,883 

11282,2 856,2316 907,6156 938,1419 

11706,59 815,7364 866,2445 896,279 

11928,33 776,0573 821,6745 861,5379 

12124,35 737,1377 777,9932 827,6922 

12309,38 698,9996 735,2212 794,743 

12488,49 661,6785 693,3864 762,6912 

12663,85 625,2125 652,5228 731,5396 

12836,72 589,6323 612,6606 701,2868 

13007,86 554,9769 573,8458 671,9431 

13177,91 521,2395 536,0733 643,4795 

13346,79 488,4915 499,4163 615,9264 

13515,19 456,7023 463,8531 589,2441 

13682,75 425,9454 429,4482 563,4579 
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13849,94 396,205 396,1936 538,5414 

14016,8 367,4882 364,1479 514,4698 

14183,26 339,8389 334,3479 491,2604 

14349,6 313,232 307,0827 468,8709 

14515,54 287,7164 282,3748 447,3137 

14681,43 263,2589 260,1557 426,547 

14847,07 239,8936 240,3859 406,5794 

15012,54 217,6086 222,9544 387,3803 

15177,98 196,3852 207,7259 368,9199 

15343,23 176,2405 194,5659 351,202 

15508,47 157,1404 183,2841 334,1324 

15673,54 139,0907 173,662 317,3278 

15838,52 122,0579 164,7655 300,7046 

16003,54 106,0039 156,2665 284,2594 

16168,39 90,8716 148,159 268,0178 

16333,31 76,5644 140,4171 251,9662 

16498,07 63,039 133,0346 236,1322 

16662,86 50,1814 125,9875 220,5053 
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ANEXO A.3  

BB-Beggs e Brill, LO – Lockhart e Martinelli e OL - Oliemans 

 

Distância (ft) BB (Psi) LO (Psi) OL (Psi) 

0 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 

1000 3231,414 3231,414 3231,414 

1500 3047,509 3047,509 3047,509 

2000 2863,93 2863,93 2863,93 

3000 2501,579 2501,579 2501,579 

3500 2324,634 2324,634 2324,634 

4000 2150,984 2150,984 2150,984 

5000 1815,489 1815,489 1815,489 

5500 1654,814 1654,814 1654,814 

6000 1499,66 1499,66 1499,66 

7000 1208,239 1208,239 1208,239 

8000 945,3217 945,3217 945,3217 

8000 944,883 944,883 944,883 

11282,2 938,1419 940,1019 938,4259 

11706,59 896,279 903,9333 892,6421 

11928,33 861,5379 868,9847 858 

12124,35 827,6922 834,9307 824,2537 

12309,38 794,743 801,7729 791,4041 

12488,49 762,6912 769,5126 759,4518 

12663,85 731,5396 738,153 728,3994 

12836,72 701,2868 707,6931 698,2453 

13007,86 671,9431 678,1436 668,9996 

13177,91 643,4795 649,4759 640,6333 

13346,79 615,9264 621,7209 613,1764 

13515,19 589,2441 594,8388 586,5891 

13682,75 563,4579 568,8558 560,8967 



51 

 

13849,94 538,5414 543,7454 536,0724 

14016,8 514,4698 519,4831 512,0915 

14183,26 491,2604 496,0867 488,971 

14349,6 468,8709 473,5139 466,6687 

14515,54 447,3137 451,7775 445,1968 

14681,43 426,547 430,8356 424,5132 

14847,07 406,5794 410,6973 404,6268 

15012,54 387,3803 391,332 385,5066 

15177,98 368,9199 372,7098 367,1231 

15343,23 351,202 354,8349 349,4797 

15508,47 334,1324 337,6481 332,4588 

15673,54 317,3278 320,7919 315,6788 

15838,52 300,7046 304,1165 299,0807 

16003,54 284,2594 287,618 282,6609 

16168,39 268,0178 271,3222 266,4453 

16333,31 251,9662 255,2153 250,4201 

16498,07 236,1322 239,3248 234,6131 

16662,86 220,5053 223,6401 219,0139 
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ANEXO A.4  

 

Dist (FT) API 18° API 27° API 36° 

0 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 

1000 3214,797 3231,414 3245,519 

1500 3023,944 3047,509 3068,579 

2000 2834,9 2863,93 2891,853 

3000 2465,436 2501,579 2539,106 

3500 2285,279 2324,634 2363,259 

4000 2108,795 2150,984 2189,506 

5000 1768,998 1815,489 1852,949 

5500 1606,866 1654,814 1691,391 

6000 1450,703 1499,66 1535,117 

7000 1158,494 1208,239 1241,075 

8000 890,5417 945,3217 975,6081 

8000 890,0529 944,883 975,2112 

11282,2 880,7639 938,1419 969,9342 

11706,59 838,4378 896,279 928,511 

11928,33 804,9163 861,5379 892,7028 

12124,35 772,3076 827,6922 857,8094 

12309,38 740,6069 794,743 823,8366 

12488,49 709,8114 762,6912 790,7875 

12663,85 679,9204 731,5396 758,6671 

12836,72 650,9298 701,2868 727,4752 

13007,86 622,8466 671,9431 697,2234 

13177,91 595,6405 643,4795 667,883 

13346,79 569,338 615,9264 639,4855 

13515,19 543,8985 589,2441 611,9905 

13682,75 519,309 563,4579 585,4243 

13849,94 495,029 538,5414 559,7596 
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14016,8 470,8946 514,4698 534,9708 

14183,26 446,9594 491,2604 511,0753 

14349,6 423,2229 468,8709 488,0292 

14515,54 399,7286 447,3137 465,8447 

14681,43 376,4652 426,547 444,4782 

14847,07 353,4796 406,5794 423,938 

15012,54 330,7748 387,3803 404,1919 

15177,98 308,3558 368,9199 385,2086 

15343,23 286,2732 351,202 366,9914 

15508,47 264,5248 334,1324 349,4974 

15673,54 243,1611 317,3278 332,7266 

15838,52 222,1985 300,7046 316,6467 

16003,54 201,6697 284,2594 301,2271 

16168,39 181,6397 268,0178 286,4644 

16333,31 162,1206 251,9662 272,3076 

16498,07 143,1778 236,1322 258,4679 

16662,86 124,833 220,5053 244,801 
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ANEXO A.5 

 

Dist (FT) WC (0%) WC 

(25%) 

WC 

(50%) 

0 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 

1000 3255,268 3231,414 3204,081 

1500 3083,236 3047,509 3006,524 

2000 2911,439 2863,93 2809,429 

3000 2571,779 2501,579 2420,04 

3500 2405,927 2324,634 2229,184 

4000 2243,134 2150,984 2041,827 

5000 1928,257 1815,489 1679,252 

5500 1777,071 1654,814 1505,566 

6000 1630,659 1499,66 1338,081 

7000 1353,847 1208,239 1025,318 

8000 1100,739 945,3217 747,9178 

8000 1100,295 944,883 747,4898 

11282,2 1093,368 938,1419 740,8981 

11706,59 1053,54 896,279 696,7329 

11928,33 1019,334 861,5379 661,0037 

12124,35 985,8659 827,6922 626,4474 

12309,38 953,1384 794,743 593,0688 

12488,49 921,155 762,6912 560,8711 

12663,85 889,9209 731,5396 529,8584 

12836,72 859,4369 701,2868 500,0293 

13007,86 829,7165 671,9431 471,3921 

13177,91 800,734 643,4795 443,9153 

13346,79 772,5235 615,9264 417,6234 

13515,19 745,0487 589,2441 392,4715 

13682,75 718,3404 563,4579 368,4752 
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13849,94 692,3762 538,5414 345,5996 

14016,8 667,1355 514,4698 323,8104 

14183,26 642,6424 491,2604 303,11 

14349,6 618,8581 468,8709 283,446 

14515,54 595,8023 447,3137 264,8136 

14681,43 573,437 426,547 247,159 

14847,07 551,7789 406,5794 230,4717 

15012,54 530,8022 387,3803 214,5395 

15177,98 510,4818 368,9199 198,891 

15343,23 490,8133 351,202 183,5291 

15508,47 471,3935 334,1324 168,4451 

15673,54 452,0952 317,3278 153,6673 

15838,52 432,9131 300,7046 139,1986 

16003,54 413,843 284,2594 125,0434 

16168,39 394,9125 268,0178 111,2333 

16333,31 376,1032 251,9662 97,7668 

16498,07 357,4472 236,1322 84,6788 

16662,86 338,9318 220,5053 71,8967 
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ANEXO A.6  

 

Dist (FT) GOR=300 GOR=600 GOR=900 

0 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 

1000 3210,782 3231,414 3254,629 

1500 3016,39 3047,509 3084,636 

2000 2822,141 2863,93 2916,616 

3000 2434,078 2501,579 2587,535 

3500 2240,281 2324,634 2427,058 

4000 2046,659 2150,984 2269,71 

5000 1660,05 1815,489 1965,747 

5500 1468,545 1654,814 1819,821 

6000 1282,909 1499,66 1678,376 

7000 937,931 1208,239 1410,093 

8000 638,2349 945,3217 1162,787 

8000 637,8813 944,883 1162,273 

11282,2 632,0588 938,1419 1154,748 

11706,59 587,1708 896,279 1114,725 

11928,33 548,4579 861,5379 1082,327 

12124,35 511,3875 827,6922 1050,571 

12309,38 475,9788 794,743 1019,452 

12488,49 442,2421 762,6912 988,9679 

12663,85 410,1823 731,5396 959,1221 

12836,72 379,7928 701,2868 929,9127 

13007,86 351,0714 671,9431 901,3512 

13177,91 323,9712 643,4795 873,4118 

13346,79 298,4951 615,9264 846,1271 

13515,19 274,5748 589,2441 819,4623 

13682,75 252,1956 563,4579 793,4477 

13849,94 231,2916 538,5414 768,063 
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14016,8 211,7965 514,4698 743,2894 

14183,26 193,6743 491,2604 719,1527 

14349,6 176,8397 468,8709 695,6173 

14515,54 161,1275 447,3137 672,7056 

14681,43 145,8423 426,547 650,383 

14847,07 130,9225 406,5794 628,6697 

15012,54 116,3764 387,3803 607,5438 

15177,98 102,2153 368,9199 586,9841 

15343,23 88,4806 351,202 567,0074 

15508,47 75,183 334,1324 547,5802 

15673,54 62,3693 317,3278 528,7164 

15838,52 50,052 300,7046 510,3945 

16003,54 38,0729 284,2594 492,5394 

16168,39 26,5802 268,0178 474,8644 

16333,31 15,9997 251,9662 457,3022 

16498,07 7,4852 236,1322 439,878 

16662,86 0 220,5053 422,5741 
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ANEXO A.7 

 

Distância 

total (ft) 

GOR=300 

scf/STB 

GOR=600 

scf/STB 

GOR=900 

scf/STB 

GOR=3000 

scf/STB 

GOR=5000 

scf/STB 

0 4000 4000 4000 4000 4000 

0 3600 3600 3600 3600 3600 

0 3600 3600 3600 3600 3600 

1000 3210,782 3231,414 3254,629 3328,5281 3318,0598 

1500 3016,39 3047,509 3084,636 3194,7844 3177,6506 

2000 2822,141 2863,93 2916,616 3062,446 3037,6092 

3000 2434,078 2501,579 2587,535 2802,2089 2758,712 

3500 2240,281 2324,634 2427,058 2674,2916 2619,9146 

4000 2046,659 2150,984 2269,71 2547,1335 2481,5641 

5000 1660,05 1815,489 1965,747 2294,8067 2206,2563 

5500 1468,545 1654,814 1819,821 2169,704 2069,3224 

6000 1282,909 1499,66 1678,376 2045,3518 1932,8742 

7000 937,931 1208,239 1410,093 1799,0185 1661,4203 

8000 638,2349 945,3217 1162,787 1556,0265 1391,775 

8000 637,8813 944,883 1162,273 1554,7829 1389,2484 

11282,2 632,0588 938,1419 1154,748 1539,6422 1361,0042 

11706,5855 587,1708 896,279 1114,725 1508,1078 1334,4539 

11928,3281 548,4579 861,5379 1082,327 1486,1947 1315,9113 

12124,3528 511,3875 827,6922 1050,571 1464,5576 1297,529 

12309,3838 475,9788 794,743 1019,452 1443,1647 1279,244 

12488,4892 442,2421 762,6912 988,9679 1422,0043 1261,0335 

12663,8549 410,1823 731,5396 959,1221 1401,0728 1242,8882 

12836,7209 379,7928 701,2868 929,9127 1380,3667 1224,8013 

13007,8559 351,0714 671,9431 901,3512 1359,8925 1206,7761 

13177,9088 323,9712 643,4795 873,4118 1339,6312 1188,7939 

13346,7877 298,4951 615,9264 846,1271 1319,6075 1170,8758 

13515,185 274,5748 589,2441 819,4623 1299,7962 1152,9978 

13682,754 252,1956 563,4579 793,4477 1280,2226 1135,1823 
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13849,9432 231,2916 538,5414 768,063 1260,8128 1117,4162 

14016,799 211,7965 514,4698 743,2894 1241,4492 1099,6899 

14183,257 193,6743 491,2604 719,1527 1222,1543 1082,0263 

14349,5959 176,8397 468,8709 695,6173 1202,9042 1064,4032 

14515,536 161,1275 447,3137 672,7056 1183,7217 1046,8421 

14681,4254 145,8423 426,547 650,383 1164,5835 1029,3211 

14847,0723 130,9225 406,5794 628,6697 1145,513 1011,8617 

15012,5413 116,3764 387,3803 607,5438 1126,4999 994,4529 

15177,9795 102,2153 368,9199 586,9841 1107,5337 977,0835 

15343,2311 88,4806 351,202 567,0074 1088,638 959,7744 

15508,4739 75,183 334,1324 547,5802 1069,7903 942,5049 

15673,5366 62,3693 317,3278 528,7164 1051,0132 925,2953 

15838,5214 50,052 300,7046 510,3945 1032,2958 908,1351 

16003,5413 38,0729 284,2594 492,5394 1013,6273 891,014 

16168,3894 26,5802 268,0178 474,8644 995,0299 873,9523 

16333,3069 15,9997 251,9662 457,3022 976,4807 856,9283 

16498,0662 7,4852 236,1322 439,878 958,0027 839,963 

16662,8595 0 220,5053 422,5741 939,5742 823,0359 

 


