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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo elaborar um modelo para simulação em regime 

permanente dos efeitos de escoamento para a operação de injeção de água em 

múltiplos poços injetores, com propósito de monitoramento de valores de pressão e 

vazão de injeção nos poços. Para tal foram utilizados dados reais de uma malha de 

injeção em um campo brasileiro de poços de petróleo como base para gerar o modelo. 

O processo de implementação deste modelo envolveu o uso da ferramenta 

computacional PIPESIM, realizando simulações estacionárias de injeção de água em 

poços e comparando resultados com dados de campo provenientes de medições 

realizadas por sensores ao longo da malha de injeção. Os resultados obtidos foram 

apresentados sob forma de tabelas e gráficos de comparação e análise de erros 

absolutos, realizando observações e tomando conclusões a respeito da confiabilidade 

e versatilidade do uso do modelo implementado. 

 

 

Palavras-chave: Modelo, simulações, injeção de água, ferramenta computacional  



 

 

ABSTRACT 

This work aims to elaborate a steady-state simulation model for the flow effects 

at a water injection process at multiple injection wells, with the purpose of monitoring 

the values of depth pressure and injection flow at the wells. For such it was used a real 

operating injection network at a Brazilian oil field as a template. The model 

implementation process evolved the usage of the computational tool PIPESIM, 

performing steady state simulations of water injection at the wells and comparing 

results with the field data provided by measurements performed by sensors located at 

the injection network. The obtained results were presented via tables, comparison 

graphs and absolute errors analysis, making observations and taking conclusions 

about the reliability and efficiency on the usage of the implemented model.  

 

 

Key words: Model, simulations, water injection, computational tools 
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1. Introdução  

1.1 Introdução 

Obter uma maior eficiência na recuperação de óleo e uma aceleração do 

processo de produção em uma plataforma, representa um fator importante para a 

indústria petrolífera, levando em conta os constantes custos agregados em operações 

de produção. 

A dificuldade em se obter um maior rendimento na produção de petróleo em 

um reservatório, está relacionada ao efeito da queda de pressão de fluidos contidos 

no reservatório ao longo da fase produtiva e à outras resistências ao escoamento dos 

fluidos relacionadas à viscosidade e a permeabilidade presente no meio poroso. 

O processo de produção de óleo está relacionado ao uso de energia, que pode 

se originar de fontes naturais ou de fontes artificiais, portanto o efeito de depleção da 

pressão do reservatório resulta em uma redução dos níveis de energia contidos neste, 

para minorar os efeitos nocivos da redução de pressão, é necessário transferir energia 

para a jazida em produção através da injeção artificial de fluidos nesta, utilizando 

mecanismos denominados métodos de recuperação secundária. 

Os métodos de recuperação secundária envolvem a injeção artificial de energia 

no reservatório permitindo assim uma maior eficiência na recuperação de óleo neste.              

Os métodos mais conhecidos na indústria de petróleo são a injeção de água ou gás. 

A escolha do fluido a ser utilizado depende dos fluidos contidos do reservatório, com 

a injeção de água sendo mais amplamente utilizada (Rosa, 2006).  

De modo a antecipar possíveis riscos e problemas que podem ocorrer durante 

a fase de injeção de fluidos no reservatório, torna-se necessário o uso de simulações 

computacionais dos efeitos da injeção de fluidos, utilizando ferramentas apropriadas 

para isso. 

Este trabalho apresenta um estudo que envolveu a representação de uma 

malha real de injeção de água em múltiplos poços produtores através do uso de uma 

ferramenta computacional capaz de realizar simulações dos efeitos que governam o 

escoamento monofásico em linhas submarinas. Tais efeitos englobam a perda de 

carga por fricção, a perda de carga localizada e gravitacional.  
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A relevância na elaboração deste modelo está relacionada à possibilidade da 

realização de simulações em regime permanente para diversos casos hipotéticos que 

envolvam possíveis mudanças em fatores numéricos, como a pressão de descarga 

da bomba, grau de abertura de válvulas, pressão estática do reservatório e índice de 

injetividade de água dos poços e observando possíveis consequências nestas 

mudanças, como mudanças no valor de pressão de fundo e injeção de água nos 

poços. 

1.2 Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo geral simular os fenômenos que 

governam o escoamento monofásico em uma operação de injeção de água para 

múltiplos poços de petróleo. 

Nesse contexto este trabalho teve como objetivos específicos: 

 Realizar um estudo com uma malha de um campo petrolífero real, e 

comparar resultados obtidos de simulações com dados de campo, 

analisando a eficácia e confiabilidade do uso de ferramentas 

computacionais para simulações de processos em plataformas de 

petróleo; 

 Elaborar um modelo para simulações estacionárias de escoamento de 

água em linhas submarinas.  

1.3 Organização do Texto 

Os próximos capítulos se apresentam organizados da seguinte maneira.  

No capítulo 2 consta uma revisão bibliográfica a respeito dos métodos de 

recuperação secundária, suas principais características e fatores que influenciam em 

seu desempenho, equipamentos utilizados, modelos de equações que governam o 

escoamento monofásico e informações úteis sobre o software empregado. 

No capítulo 3, foi apresentada a análise da estrutura da malha implementada 

em um campo de petróleo real e a metodologia para montagem, elaboração e 

validação da malha de injeção em PIPESIM. 

No capítulo 4, foram realizadas análises dos resultados obtidos nas simulações 

realizadas durante o processo de validação do modelo, de perfis numéricos de 

variáveis relacionadas ao escoamento e de gráficos comparativos entre resultados e 

dados de campo. 
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Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões obtidas.  
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2. Revisão Bibliográfica  

Neste capítulo são abordados aspectos teóricos referentes aos métodos de 

recuperação secundária, com uma ênfase maior na injeção de água. Também são 

abordados os aspectos operacionais relacionados a estes, equipamentos e 

componentes que constituem a estrutura do sistema de injeção, equações e fórmulas 

matemáticas que fundamentam o escoamento monofásico em linhas submarinas. 

2.1 Mecanismos de recuperação de óleo 

Reservas de petróleo possuem desde a época de sua descoberta uma 

quantidade inicial de energia denominada energia primária. A quantidade de energia 

primária ali contida é definida pelo volume e pela natureza de fluidos presentes e 

também por valores de temperatura e pressão predominantes na reserva.  

Durante a fase produtiva, a energia primária tende a se dissipar em virtude da 

depleção dos volumes de petróleo contido no reservatório, acarretando numa queda 

de pressão do ambiente e consequentemente uma redução da produção de óleo 

(Rosa, 2006). 

A recuperação primária do reservatório está relacionada ao volume de 

hidrocarbonetos produzido a partir da energia primária contida no reservatório, sem a 

necessidade da injeção de fluidos neste. A eficiência desta costuma ser baixa, 

geralmente em torno de 10%, dependendo das características do reservatório, dos 

fluidos ali acumulados e do sistema de produção. 

Os métodos de recuperação secundária visam manter a produção de petróleo 

em níveis favoráveis através do controle ou o aumento da energia primária. Estes 

métodos consistem na melhoria do deslocamento do petróleo com a introdução 

artificial de fluidos no reservatório, estes fluidos podendo ser gás ou água, sendo a 

água mais utilizada pela indústria do petróleo. 

Em processos de recuperação secundária bem-sucedidos, a eficiência costuma 

atingir níveis de 30-50%, gerando uma antecipação do fluxo de caixa esperado do 

projeto, consequentemente melhorando a economicidade relacionada a explotação do 

reservatório e a atratividade para realização de pesquisas para futuros projetos de 

recuperação secundária. (Rosa, 2006) 
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2.1.1 Injeção de Água 

Adotado como principal método de recuperação secundário em todo o mundo, 

a injeção de água foi utilizada pela primeira vez em Bradford nos EUA no início do 

século XX. 

A estrutura de um sistema de injeção de água é constituída por: 

 Um sistema de captação de água, cuja fonte pode variar entre 

aquíferos, poços ou rios e mares; 

 Um sistema de tratamento químico da água a ser injetada; 

 Um sistema de bombeamento; 

 Um sistema de distribuição de água para injeção. 

O comportamento desejável para a água como fluido de injeção é 

deslocamento do tipo pistão, onde não há a mistura da água injetada com o óleo 

presente no reservatório, desta forma a água atua como um agente de transporte 

mecânico, realizando a expulsão do volume de petróleo, como pode ser observado na 

figura 2.1. (Júnior, 2016). 

 

Figura 2.1.Esquema de injeção de água 

                          

Fonte: (Júnior, 2016) 
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2.2 Fatores operacionais em um projeto de injeção de água 

Conforme foi descrito anteriormente, o mecanismo de injeção de água tem 

como finalidade aumentar a produção de um poço ao realizar o deslocamento das 

acumulações de óleo dentro do reservatório. 

Dependendo das características e das condições operacionais do reservatório, 

pode-se optar pela repressurização ou simplesmente pela manutenção de seus níveis 

de pressão, portanto é importante que se tenha noção de certos fatores que podem 

influenciar na produtividade do reservatório. 

Um projeto para injeção de água em um reservatório é sempre único, pois ele 

depende das características próprias do reservatório em questão (mecanismos de 

produção, tipo de rocha, propriedades dos fluidos) podendo vir a determinar as 

características do projeto de injeção, tais como: tipo de malha, tipo de água de injeção, 

número de poços (Rosa, 2006). Tais características são comentadas a seguir:  

 2.2.1 Mecanismos de produção do reservatório 

Caso o reservatório apresente um forte influxo natural de água, será necessária 

uma vazão de injeção reduzida e talvez até nula. Geralmente o balanço de materiais 

do reservatório irá determinar a vazão e o volume de água a serem utilizados. (Rosa, 

2006) 

2.2.2. Características das rochas 

Propriedades físicas e químicas de formações rochosas podem vir a causar 

determinadas dificuldades ou benefícios para o escoamento de água de injeção em 

seu interior, destas propriedades (Rosa, 2006) podem-se citar: 

Permeabilidade: formações rochosas que apresentem boa permeabilidade 

irão exigir menor pressão de injeção e uma menor potência de bomba. 

Porosidade: O tamanho de poros influencia na qualidade de tratamento 

utilizado para a água de injeção, pois poros menores tem maior chance de sofrerem 

tamponamento por bactérias, portanto exigem um tratamento de água de injeção mais 

eficiente. 

Presença de argila: argila na rocha pode resultar no inchamento, portanto isso 

irá exigir uma água de injeção com um nível de salinidade compatível com a água de 

formação. 
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2.2.3 Propriedades do fluido de injeção 

A água utilizada para injeção no poço deve apresentar características químicas 

compatíveis com o reservatório, de forma a prevenir possíveis formações de 

precipitados. (Rosa, 2006)  

2.2.4 Profundidade do reservatório 

 A profundidade do reservatório representa um parâmetro importante na 

determinação da pressão de poros e também da pressão de fratura do reservatório, 

logo a profundidade deve ser levada em consideração na hora de modelar a pressão 

que será utilizada para a injeção de fluidos no reservatório (Rosa, 2006). 

2.3 Componentes de um sistema de injeção de água 

Ao possuir as informações a respeito das características estruturais do 

reservatório, define-se o tipo ideal de água a ser injetado no reservatório, e após isso 

inicia-se a fase da projeção do sistema de injeção de água, que é constituído 

basicamente pelas seguintes etapas: captação, adução, tancagem, tratamento, 

conjunto bomba-motor, rede de distribuição e poços. Um reservatório é único em suas 

características e dependendo de suas peculiaridades uma ou mais das etapas 

mencionadas poderão vir a ser suprimidas (Rosa, 2006).   

2.3.1 Captação 

As fontes de água para injeção mais utilizadas pela indústria do petróleo são: 

Água marinha: de fácil obtenção, possui um elevado grau de salinidade, em 

torno de 30000 ppm, ao se misturar com a água de formação pode vir a gerar 

incrustrações devido à deposição de sais solúveis e insolúveis. (Patrício, 2006) 

Água lacustre ou de rios: não apresenta risco de formação de ácido, 

entretanto requer um tratamento, envolvendo a remoção de sólidos e oxigênio 

dissolvidos. (Rosa, 2006) 

Água de produção: subproduto relacionado a produção de petróleo, também 

denominada como água conata, estando presente no reservatório desde a sua 

formação, esta pode vir a apresentar altas concentrações de bário, estrôncio e cálcio. 

Seu tratamento é difícil por conta da presença de óleo residual dissolvido nesta e por 

conta de sua salinidade. (Patrício, 2006) 
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2.3.2 Adução 

As adutoras são responsáveis pelo transporte da água não tratada, estas 

deverão ser construídas utilizando material resistente a corrosão pela água (Rosa, 

2006). 

2.3.3 Tancagem 

Esta etapa irá ser responsável pelo armazenamento da água de injeção, 

dependendo da agressividade do tipo de água contido, isso pode implicar em 

características nos tanques a serem utilizados (Rosa, 2006). 

2.3.4. Tratamento 

A água de injeção dependendo de sua fonte de captação, pode apresentar 

diversas impurezas tais como a presença de uma elevada salinidade, presença de 

sólidos dissolvidos e bactérias.  

Esta etapa será responsável pela remoção de sólidos, controle bacteriológico 

e remoção de sulfatos contidos na água para injeção (Rosa, 2006).  

Para o tratamento da água de produção a ser reinjetada no reservatório, o 

tratamento conta com uma etapa para remoção de sólidos grosseiros em suspensão, 

através do uso de peneiras e grades e depois com um separador trifásico que realiza 

a separação da mistura óleo, gás e água. (Borges, 2017) 

2.3.5 Conjunto Motor-Bomba 

Geralmente apenas dois tipos de bomba são utilizados: 

 

Bomba centrífuga: geralmente utilizadas em condições de pressão menos 

elevada. 

 

Bomba alternativa: comumente utilizada em sistemas de alta pressão, estas 

possuem um custo maior, porém requerem manutenção reduzida.  

2.3.6 Rede de distribuição 

Sistema de linhas submarinas interligadas entre si, responsável por conduzir o 

fluido de injeção até os poços, sua complexidade pode variar de um ou múltiplos 
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poços, podendo incluir ou não o uso de outros equipamentos submarinos como o 

manifold. (Noguchi, 2014) 

Os tipos mais comuns para uma rede de distribuição são: 

Distribuição em marcha: também conhecido popularmente como: “espinha de 

peixe”, este formato não faz uso de manifolds, portanto a distribuição dos poços não 

é centralizada, este formato oferece uma maior economicidade no comprimento das 

linhas, como pode ser observado na figura 2.2: 

 

Figura 2.2. Distribuição em Marcha (espinha de peixe) 

 

Fonte: (Rosa, 2006) 

 

Distribuição por manifold: também conhecida popularmente como: “pé de 

galinha”, este formato utiliza manifolds, o que permite a simplificação e 

compartilhamento do sistema injetor, aonde todas as linhas de injeção nos poços 

saem de um ponto em comum, como pode ser observado na figura 2.3: 

 

Figura 2.3. Distribuição por Manifold (pé de galinha) 

 

Fonte: (Rosa, 2006) 
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2.4 Equipamentos submarinos 

A seguir se descreveram alguns dos equipamentos submarinos empregados 

para operar os poços, tais como válvulas choke, Árvores de Natal Molhada, Manifold, 

Pipeline End Termination (PLETs), Pipeline End Manifold (PLEMs).  

2.4.1 Válvula choke 

Podem ser consideradas como restrições em linhas de escoamento, utilizadas 

tanto para produção quanto para injeção. Sua função principal é regular ou estrangular 

o fluxo de produção de óleo e de injeção de fluidos. Esta válvula pode se encontrar 

em instalações submarinas nas seguintes formas: (Buffa, 2017) 

 

Tipo positivo: Válvulas que apresentam diâmetro com valor fixo e não 

ajustável, possuem uma manutenção mecânica relativamente mais simples, 

entretanto estas não são capazes de realizar um controle muito eficiente de vazão 

mássica. A figura 2.4 exemplifica uma válvula choke tipo positivo. 

 

Figura 2.4 Válvula choke tipo positivo 

 

Fonte: (Buffa, 2017) 

 

Tipo ajustável: Válvulas com diâmetro controlável, podendo ser do tipo agulha 

ou multioríficio. Em função de seu diâmetro ajustável esta permite um controle mais 

eficiente da vazão mássica, entretanto seu custo de manutenção costuma ser mais 

elevado. A figura 2.5 exemplifica uma válvula choke tipo ajustável. 
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Figura 2.5 Válvula choke tipo ajustável 

 

Fonte: (Buffa, 2017) 

2.4.2. Arvore de Natal Molhada  

Uma Arvore de Natal Molhada (ANM) corresponde a um conjunto de válvulas 

que podem ser instaladas tanto em poços de produção com em poços de injeção. 

Sendo constituídas por válvulas gaveta, painel de controle para ROV (Remotely 

Operated Vehicle) e sistemas de conexões entre linhas. 

As funções de uma ANM de injeção são: controlar a pressão e a vazão do fluido 

a ser injetado e conectar o poço a linha. 

As ANMs submarinas podem apresentar configuração vertical também 

conhecida como convencional ou horizontal, conforme demonstra a figura 2.6: 

(Silva,2015) 
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Figura 2.6 Comparação entre ANMs horizontais e verticais 

 

Fonte: (Silva, 2015) 

2.4.3. Manifold 

Podendo estar presente ou não no arranjo submarino de injeção, um manifold 

representa um equipamento constituído por válvulas, que permitem a junção das 

correntes de fluido em uma rede submarina, possibilitando assim a conjugação das 

linhas de injeção, realizando uma simplificação da rede submarina de injeção. 

(Noguchi, 2014) 

Figura 2.7 Instalação de manifold submarino 

 

Figura 2.7 Instalação de manifold submarino 

Fonte: (Noguchi, 2014) 
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2.4.4. PLEM  

Um PLEM (do inglês Pipeline End Manifold) representa uma variação mais 

simples de um manifold, que é inserida ao fim de uma linha submarina, realizando a 

conexão esta linha com um outro equipamento ou componente do sistema submarino 

como uma ANM ou outro manifold.  

Este mesmo equipamento, também é conhecido por PLET (Pipeline End 

Termination), quando este é instalado com o propósito de prover suporte à uma 

válvula ou conexão vertical. 

Este equipamento figura como uma conexão mais simples entre linhas 

submarinas e outros equipamentos subsea, sendo úteis na instalação e orientação 

adequada de equipamentos em linhas submarinas (Silva, 2015). 

 

Figura 2.8 Configuração comum em um PLEM 

 

Fonte: (Silva, 2015) 

 

2.5 Acompanhamento da injeção de água 

Durante o processo de injeção de água em campos de petróleo , diversos testes 

periódicos podem ser realizados para acompanhamento do processo (Rosa, 2006).  A 

seguir são descritos os principais testes empregados no acompanhamento de poços 

injetores de água: 
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2.5.1Teste de injeção 

Trata-se de um teste de rotina que tem como objetivo acompanhar o valor de 

pressão de injeção utilizado e a vazão, sendo capaz de fornecer uma ideia do 

comportamento do poço. (Rosa, 2006) 

2.5.2 Teste Step Rate  

Consiste na injeção de água utilizando pressões variadas, medindo as 

respectivas vazões e é utilizado para realizar o cálculo da pressão de fraturamento e 

da estimativa do índice de Injetividade. (Rosa, 2006) 

2.5.3 Teste Fall Off 

Teste realizado para verificar se há a presença de dano ou estímulo em uma 

determinada formação, este teste é realizado através do cálculo do fator de película 

(s). (Rosa, 2006) 

2.5.4 Cálculo do índice de Injetividade 

O índice de injetividade define a capacidade de injeção em um determinado 

poço. Este pode ser estimado através da realização de um teste step rate, de injeção 

ou fall off. 

Seu cálculo está explícito na equação 2.1: 

 

𝐼𝐼 = 𝑄/(𝑃𝑊𝐹 − 𝑃𝑅) (2.1) 

 

Onde: 

Q é a vazão de injeção 

Pwf é a pressão no fundo da coluna 

PR é a pressão de reservatório 

 

2.6  Escoamento monofásico 

Tipo de escoamento onde ocorre somente a presença da fase líquida, em 

função do objetivo deste trabalho tratar somente com escoamento de água, são 

analisadas as equações que caracterizam o comportamento do escoamento 

estacionário para fluido newtoniano (NASCIMENTO, 2013): 
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2.6.1 Lei da conservação da massa 

Esta lei dita que a taxa de armazenamento e acumulação de massa no interior 

de um determinado volume de controle é igual ao fluxo mássico que entra neste, 

menos o fluxo mássico que sai 

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑑∀𝑣𝑐 + ∫ 𝜌𝑣𝑑𝐴𝑠𝑐 = 0  (2.2) 

 

Onde vc e sc referem-se ao volume de controle e superfície de controle, 

respectivamente. 

 

Para um regime de escoamento permanente, não há variação no tempo para 

volume de controle, então: 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0                (2.3) 

 

Logo para um escoamento permanente e unidirecional em uma seção circular 

transversal constante a lei da conservação de massa se apresenta da seguinte forma: 

 

𝜕𝜌𝑣

𝜕𝐿
= 0                  (2.4) 

 

Onde v representa a velocidade de escoamento do fluido e L o comprimento do 

duto. 

 

2.6.2 Lei da conservação do momento 

Esta lei dita que a soma das intensidades das forças que atuam em um 

determinado volume de controle equivale a quantidade acumulada de momento linear, 

este conceito pode ser aplicado na imagem a seguir: 
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Figura 2.9 Volume de Controle 

 

Fonte: (NASCIMENTO, 2013)   

 

O gradiente de pressão corresponde ao decréscimo de pressão ao longo do 

comprimento da tubulação. Este fator pode ser dividido em perda de carga por fricção, 

por elevação e por aceleração: 

Perda de carga por fricção: perda de pressão por conta do atrito do contato 

do fluido com as paredes do duto, este componente depende do valor de diâmetro da 

tubulação do duto e de sua rugosidade, em seu cálculo é utilizado o coeficiente de 

fricção de Moody (f). 

Perda de carga por elevação: perda de pressão relacionada ao peso da 

coluna hidrostática, este componente representa a maior parte da perda de carga em 

tubulações verticais. 

Perda de carga por aceleração: perda de pressão por conta da variação de 

velocidade de escoamento dentro da tubulação, geralmente é um fator desprezível, 

sendo importante apenas para escoamentos que apresentem fluidos compressíveis e 

pressões baixas. 

A equação para o cálculo do gradiente de pressão pode ser descrita como: 

 

𝜕𝑝

𝜕𝑙
= − 

𝑓𝜌𝑣2

2𝑑
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛∅ − 𝜌𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑙
                 (2.5) 

 

Esta equação também pode ser reescrita da seguinte forma: 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑙
=

𝜕𝑝

𝜕𝑙 𝑓𝑟𝑖𝑐çã𝑜
+

𝜕𝑝

𝜕𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎çã𝑜
+

𝜕𝑝

𝜕𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
                 (2.6) 
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2.6.3 Modelos de Fluidos 

Black Oil: modelo mais comumente utilizado em ferramentas computacionais 

para simulação de escoamento, sendo constituído por três componentes (óleo, gás e 

água), podendo ser dividido em quatro fluidos diferentes: óleo morto, gás livre, óleo 

com gás dissolvido ou água pura, característico por representar uma fase líquida com 

gás dissolvido. (Benther, 2014) Este modelo permite a análise de solubilidade de gás 

em fase líquida e também análises do comportamento de fluidos em função de 

pressão e de temperatura. (Mahumadi, 2013) 

 

Composicional: utilizado para representar fluidos multifásicos mais 

complexos, este modelo leva em consideração as características físicas e químicas 

de cada componente do fluido para escoamento. (Benther, 2014) As propriedades 

físicas do fluido devem ser avaliadas em torno de pressão, temperatura e composição 

química de todos os componentes no fluido. Este modelo possui um maior valor 

agregado em comparação com o modelo black oil em termos computacionais. 

(Mahumadi, 2013) 

2.6.4 Correlação para o fator de atrito 

A perda de carga por atrito pode corresponder a uma faixa de 5 a 20% da perda 

total de pressão em dutos verticais ou inclinados, ocorrendo em função do diâmetro 

dos dutos, da rugosidade interna destes e das características próprias do fluido. 

(Benther, 2014) 

Para realizar uma estimativa do fator de atrito em um escoamento de fluido 

newtoniano através de tubulações, pode ser utilizado o diagrama de Moody, para tal 

é necessário o cálculo do número de Reynolds, que representa a razão entre a força 

inercial e a força viscosa (Guedes, 2015), seu cálculo é representado pela equação 

2.7: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜇
                 (2.7) 

Onde: 

ρ é a densidade do fluido 

v é a velocidade de escoamento do fluido 

d é o diâmetro interno da tubulação 

µ é a viscosidade do fluido 
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E da rugosidade relativa do duto, pela equação 2.8: 

 

휀𝑟 =
휀

𝑑
                 (2.8) 

 

Onde: 

Ɛ é a rugosidade absoluta 

d é o diâmetro interno 

Caso não haja conhecimento a respeito de dados necessários para o cálculo 

do número de Reynolds, a seleção da rugosidade da tubulação pode ser complicada, 

neste caso é recomendado o uso do valor de rugosidade absoluta padrão para colunas 

de injeção (0,0006 pol) (Guiteras, 2003), conforme pode ser observado na tabela 2.1: 

 

Tabela 2.1. Valores de rugosidade absoluta 

MATERIAL DE TUBULAÇÃO  e (in)  

Vidro – bronze  0.00006  

     Coluna de Produção/Injeção  0.0006  

Alumínio  0.0002  

Plástico  0.0002 – 0.0003  

Aço Comercial  0.0018  

Ferro Preto  0.0048  

Ferro Galvanizado  0.006    

Ferro Doce  0.0102  

Revestimento de Cimento  0.012 – 0.12    

Riveted Steel  0.036 – 0.36  

  

                                         Fonte: Adaptado de (Guiteras, 2003) 

 

Caso haja conhecimento dos dados necessários para o cálculo do número de 

Reynolds, o fator de atrito pode ser estimado através do diagrama de Moody, 

conforme demonstra a figura 2.10: 
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Figura 2.10 Diagrama de Moody-fatores de atrito em escoamento 

 

Fonte: (Benther, 2014) 

 

O fator de atrito também pode ser calculado pelo uso de equações, cujo uso é 

definido pelo tipo de escoamento presente, para escoamento laminar (Re<2400), a 

equação se apresenta da seguinte forma: 

 

𝑓 =
64𝜇

𝜌𝑣𝑑
=

64

𝑅𝑒
                 (2.9) 

 

Para escoamento turbulento (Re>2400), existe uma variedade maior de 

equações que podem expressar o fator de atrito em tubulações algumas implícitas e 

outras explícitas, aplicáveis para determinadas faixas de valor de número de Reynolds 

e rugosidades relativas. (Guedes, 2015) 

Dentre os modelos implícitos é possível destacar o de Colebrook, sendo um 

dos mais utilizados em geral, conforme pode ser descrito pela equação 2.10: 

 

1

√𝑓
= 2𝐿𝑜𝑔 (

휀

3,7𝑑
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
)                 (2.10) 
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2.6.5 Correlações de perda de carga em restrições 

A vazão de fluxo para poços é controlada através do uso de uma válvula choke 

(vide item 2.4.1) inserida na cabeça do poço, estas representam os dispositivos de 

restrição mais comumente utilizados em linhas submarinas, sendo usadas para 

controlar a vazão ou promover uma queda na pressão de fluxo. 

O fluxo através de uma válvula choke divide-se em dois regimes: fluxo crítico e 

subcrítico: 

Fluxo subcrítico: este regime ocorre quando a velocidade de escoamento do 

fluido for inferior a velocidade do som; 

Fluxo crítico: este regime ocorre quando a velocidade de escoamento do fluido 

for superior a velocidade do som. 

 Neste trabalho, o único fluido levado em consideração será água para injeção, 

portanto o regime de fluido adotado será o subcrítico, nestas condições o PIPESIM 

conta com duas correlações distintas para queda de pressão em restrições  

(SCHLUMBERGER, 2017): 

 

Correlação mecanicista: 

Nesta equação a queda de pressão é dada pela média de peso da fase líquida 

e gasosa, assim como descreve a equação 2.11: 

∆𝑃 = 𝜆𝐿∆𝑝𝐿 + 𝜆𝐺∆𝑝𝐺                 (2.11) 

 

Onde: 

λL representa a fração líquida do fluxo 

λG representa a fração gasosa do fluxo 

ΔpL representa a queda de pressão em fluxo líquido 

ΔpG representa a queda de pressão em fluxo gasoso 

 

Levando em conta que estamos lidando com um fluido monofásico, então λG=0, 

logo a equação de perda de carga mecanicista se resume à: 

 

∆𝑝𝑙 =
𝜌

2𝑐
(

𝑣

𝐶𝑣𝐿 . 𝑍𝐿
)

2

                 (2.12) 

 

Onde: 
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ρ representa a densidade do fluido  

c representa um fator de conversão para unidades de engenharia 

(144glb/(ft. s2)/psi 

v representa a velocidade de escoamento 

ZL representa a compressibilidade do líquido 

CVL representa o coeficiente de fluxo da fase líquida, podendo ser 

calculado pela equação 2.13: 

 

𝐶𝑣 =
𝐶𝑑

√1 − 𝛿4
                 (2.13) 

 

Onde: 

Cd representa o coeficiente de descarga  

δ representa a relação entre o diâmetro da válvula e o diâmetro da 

tubulação superior, como pode ser observado na equação 2.14: 

𝛿 =
𝑑𝑏𝑒𝑎𝑛

𝑑𝑢𝑝
                 (2.14) 

 

Correlação API14b: 

Esta correlação é representada pela equação 2.12, entretanto o coeficiente de 

descarga se apresenta com um valor constante de 0,85 (SCHLUMBERGER, 2017). 

2.6.6 Transferência de calor em linhas submarinas 

A transferência de calor em um sistema submarino para produção/injeção é 

relativa a diferença de temperatura entre o fluido no interior da coluna e o ambiente 

externo, esta pode ser determinada, possuindo conhecimentos relacionados ao perfil 

geométrico do poço, o coeficiente de transferência de calor e o diferencial de 

temperatura entre o fluido e o ambiente externo (Benther, 2014). Um exemplo de troca 

térmica em uma coluna de produção pode ser observado na figura 2.11: 
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Figura 2.11 Esquema de transferência de calor do fluido para a formação 

 

Fonte: (Benther, 2014) 

 

Vale ressaltar que a figura 2.11 representa a troca térmica para uma coluna de 

produção, entretanto neste trabalho o foco será um sistema de linhas de injeção, logo 

a troca térmica ocorrerá da seguinte forma: 

 

Riser de injeção e flowlines: 

A troca térmica no interior do riser e das flowlines que compõem o sistema 

ocorreriam por convecção. De acordo com (Benther, 2014), tal fenômeno pode ser 

definido pela equação 2.15: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑟𝑡𝑖ℎ𝑓(𝑇𝑓 − 𝑇𝑟𝑖)                 (2.15) 

 

Onde: 

Tf é a temperatura do fluido de injeção 

Tri é a temperatura na parede interna do duto 

 hf é o coeficiente de transferência de calor por convecção.  
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A troca térmica no exterior dos dutos em contato com o meio externo ocorre 

por convecção, podendo ocorrer de forma natural ou forçada dependendo da 

intensidade da corrente. De acordo com (Benther, 2014) este fenômeno pode ser 

expresso como: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑟𝑡𝑖ℎ𝑓(𝑇𝑟𝑒 − 𝑇𝐹)                 (2.16) 

 

Onde: 

Tre representa a temperatura da parede externa do duto 

TF representa a temperatura do fluido no ambiente externo (água do 

mar) 

 

Coluna de injeção: 

 

A troca térmica no interior da coluna de injeção ocorre por convecção conforme 

explicado anteriormente. A troca térmica para o ambiente exterior ocorre por meio de 

condução: na parede da coluna, no revestimento, no cimento e na formação e por 

convecção no espaço anular. De acordo com (Benther, 2014), a condução de calor 

pode ser explicitada através da equação de Fourier expressada por coordenadas 

cilíndricas, conforme mostra a equação 2.17: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑘𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑟
∆𝐿                 (2.17) 

 

Ao integrar a equação 2.17, obtêm-se as seguintes equações, tomando os dados da 

figura 2.11 como referência: 

 

Para a parede da coluna: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑘𝑡

(𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑟𝑜). ∆𝐿

𝑙𝑛
𝑟𝑡𝑜

𝑟𝑡𝑖

                 (2.18) 
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Onde: 

Tri é a temperatura na parede interna da tubulação 

Tro é a temperatura na parede externa da tubulação 

 

Para a parede do revestimento: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑘𝑐

(𝑇𝑐𝑖 − 𝑇𝑐𝑜). ∆𝐿

𝑙𝑛
𝑟𝑐𝑜

𝑟𝑐𝑖

                 (2.19) 

 

Onde: 

Tci é a temperatura na parede interna do revestimento 

Tco é a temperatura na parede externa do revestimento 

 

Para a camada de cimento: 

 

𝑄 = 2𝜋𝑘𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

(𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑤). ∆𝐿

𝑙𝑛
𝑟𝑟𝑤

𝑟𝑐𝑜

                 (2.20) 

 

Onde: 

Tco é a temperatura na parede externa do revestimento 

Tw é a temperatura na camada rochosa 

Convecção no anular: 

 

No espaço anular, há a presença de transferência térmica por convecção e 

radiação, entretanto o componente de maior importância é a convecção. 

De acordo com (Benther, 2014), a transferência de calor por convecção no 

espaço anular pode ser representada como: 

𝑄 = 2𝜋𝑟𝑡𝑜ℎ𝑎𝑛(𝑇𝑟𝑜 − 𝑇𝑐𝑖)                 (2.21) 

 

Onde: 

han representa o coeficiente de transferência de calor no anular 
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Condução na formação rochosa 

 

A estrutura rochosa do reservatório por ser considerada infinita são feitas 

aproximações para definir os parâmetros que constituem a equação de troca térmica. 

Nesta região a troca de calor é definida pelo fenômeno da condução. 

2.7 Uso de ferramentas computacionais para simulação de escoamento 

Para obter um grau de segurança maior na implementação de um sistema 

submarino, é necessário que se realize um planejamento prévio deste por meio de 

simulações em ferramentas computacionais apropriadas que sejam capazes de 

simular os efeitos do escoamento entre linhas, tais como perdas de carga ao longo 

das tubulações e ganhos de pressão hidrostática. (NASCIMENTO, 2013) 

Dentre as ferramentas computacionais mais comumente utilizadas para 

simulações de efeitos de escoamento, podem-se citar sumariamente como exemplos:  

MARLIM: (Multiphase Flow and Artificial Lift Modeling), simulador desenvolvido 

pela PETROBRAS, teve como motivo para seu desenvolvimento, a implementação de 

elevação artificial para melhorar a produção em poços de petróleo. (Villela, 2004) 

Prosper: Simulador para escoamento multifásico e garantia de escoamento 

desenvolvido pela Petroleum Experts, comercializado nos anos 90, oferece variadas 

soluções para engenharia de produção e reservatórios relacionadas a comportamento 

de hidráulica e temperatura. (Petex, 2018) 

PIPESIM: simulador de escoamento multifásico estacionário comercializado 

pela SchlumbergerTM. Por ser a ferramenta computacional empregada neste trabalho, 

será descrito mais adiante.  

Wellflo: simulador para escoamento multifásico comercializado pela 

Weatherford. 

Tendo em vista que a função destas simulações é determinar possíveis 

mudanças na velocidade, pressão ou temperatura dos fluidos no interior das 

tubulações, estas ferramentas utilizam como base matemática as leis de conservação 

de massa, momento e energia. (NASCIMENTO, 2013) 

2.7.1 O software PIPESIM 

O PIPESIM é uma ferramenta computacional para simulação em escoamentos 

multifásicos e monofásicos em regime permanente. Engloba correlações empíricas e 
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modelos mecanicistas padrões na indústria do petróleo. Sendo amplamente utilizado 

pela indústria de petróleo em geral, incorporando as três áreas de modelagem de 

fluxo: fluxo multifásico, transferência de calor e comportamento de fluidos. 

(NASCIMENTO, 2013) 

Utilizado para prevenir possíveis riscos operacionais relacionados ao transporte 

de fluidos, tais como: instabilidades de fluxo, corrosão e degradação das tubulações 

e formação de sólidos que podem causar obstruções no fluxo, o PIPESIM permite a 

garantia de fluxo em um sistema submarino projetado. 

Esta ferramenta possui vários módulos de simulação, dentre os principais pode-

se citar: 

System Analysis – análise de sensibilidade para uma determinada operação 

no poço; 

Pressure and temperature profile – nesta operação é possível gerar curvas 

de pressão e temperatura em determinados trechos do sistema; 

Flow correlation comparison – realização de comparações entre correlações 

de escoamento multifásico, permitindo ao usuário determinar qual correlação é 

melhor; 

Nodal Analysis – operação que envolve a inserção de pontos nodais num 

sistema de produção/injeção, com o objetivo de determinar as condições de fluxo no 

determinado ponto (SCHLUMBERGER, 2017). 

Com este programa é possível realizar o dimensionamento de instalações 

submarinas, com a definição de parâmetros numéricos como: comprimento, diâmetro, 

revestimento externo e rugosidade interna das paredes dos dutos, bem como 

equipamentos utilizados em sistemas submarinos como bombas, compressores e 

válvulas choke. 

O uso de simulações durante a fase de projeto de linhas submarinas permite 

identificar possíveis falhas na integridade do sistema de dutos, tais como: identificar 

seções de dutos com maior probabilidade de erosão e corrosão, identificar potencial 

para formação de sólidos e obstruções em linhas e evitar atingir pressão máxima de 

ruptura nos reservatórios (SCHLUMBERGER, 2017). 
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3. Modelo e Estudo de Caso 

A metodologia deste trabalho, envolveu o processo de montagem e modelagem 

da estrutura da malha de injeção através do uso da ferramenta computacional 

PIPESIM, e a realização da validação adequada deste modelo de simulações até que 

o modelo esteja suficientemente confiável. 

3.1 Estudo de caso 

Neste trabalho utilizou-se o layout de uma malha de injeção de água funcional 

em um campo de petróleo típico com uma lâmina d’água aproximada de 1800 metros, 

constituída por um único riser para injeção e operando com quatros poços injetores, 

conforme apresentado na figura 3.1. A distribuição de linhas desta malha apresenta 

uma configuração similar à espinha de peixe, (vide figura 2.2), ou seja, não há a 

presença de uma centralização do escoamento por meio do uso de manifolds. As 

linhas de injeção se apresentam ramificadas e conectadas através do uso de PLETs 

(vide figura 2.8). Esta malha possui quatros válvulas choke do tipo ajustável (vide 

figura 2.5), assentadas nas ANMs para cada poço injetor.  

 

Figura 3.1 Layout da malha de quatro poços injetores 

 

Fonte: Autor   

 

Em virtude desta malha fazer uso de válvulas de orifício ajustável, isto daria 

ampla liberdade para o usuário alterar o grau de abertura das válvulas e observar as 

consequências nos resultados envolvendo a medição das pressões de fundo e dos 

valores de vazão de injeção nos poços, portanto seria de grande importância a 
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elaboração de um modelo que permitisse realizar simulações envolvendo mudanças 

na operação da malha de injeção. 

3.2 Implementação da malha no simulador PIPESIM 

Se empregou o pacote computacional para análise de sistemas de 

escoamentos em regimes estacionários, o PIPESIM versão 2017.  

Este software, por possuir componentes com características de objetos, facilita 

o processo da simulação em sua interface de trabalho. Neste trabalho, foram 

selecionados os componentes que constituem a malha de injeção em questão, 

conforme apresentado na figura 3.2: 

 

Figura 3.2 Componentes utilizados para a montagem do modelo 

 

Fonte: PIPESIM 

 

 A partir da seleção dos componentes necessários, monta-se o layout desejado 

para o arranjo submarino em questão, inserindo objeto por objeto, a figura 3.3 

demonstra um exemplo de um trecho simples para injeção em um poço (single 

branch): 
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Figura 3.3 Exemplo de um layout para um trecho de injeção 

 

Fonte: PIPESIM 

 

Neste trabalho realizou-se a montagem do layout da malha de injeção 

exemplificada (vide figura 3.1), portanto o layout apresentou uma estrutura mais 

complexa que o da figura 3.3, apresentando múltiplos trechos para injeção. No 

processo de montagem desta foram inseridos parâmetros numéricos referentes aos 

objetos inseridos: 

Riser: (diâmetro, comprimento, altura) 

Flowline: (diâmetro, comprimento, elevação) 

Choke: (grau de abertura) 

Coluna de injeção: (comprimento, diâmetro, elevação) 

Poço de injeção: (índice de injetividade, pressão de reservatório) 

 

Os parâmetros mencionados foram retirados da base de dados fornecida pela 

fonte. 

3.3 Modelo de fluido utilizado 

Para a definição do fluido liquido de operação (água de injeção), para tal foi 

selecionado o modelo de fluido “black oil” (vide item 2.6.3) com as devidas 

configurações para que representasse água pura própria para injeção sem a presença 

de quaisquer contaminantes, como pode ser observado na figura 3.4: 
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Figura 3.4 Propriedades do fluido de injeção em ambiente PIPESIM 

Fonte: PIPESIM 

3.4 Validação do modelo em PIPESIM 

Visando obter uma validação mais aprimorada do modelo, foi adotada uma 

metodologia de discretização da malha de injeção em diferentes nós (nodal points), 

com a finalidade de facilitar as análises comparativas dos resultados obtidos, tais 

como a pressão e temperatura nestes nós, confrontando-os com os dados de campo 

apresentados na tabela 3.1. O grau de exatidão é expresso em termo do erro absoluto.  

A estrutura modelada no simulador, foi discretizada em três trechos, conforme 

mostrado na figura 3.5, a seguir: 

 Topo do riser-montante da choke 

 Montante choke-jusante choke 

 Jusante choke-sensor de pressão no fundo (PDG) 
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Figura 3.5 Discretização da linha de injeção de água em nós 

Fonte: Autor 

 

Tabela 3.1. Dados de campo 

Posição 

 

Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço 4 

P(bara) T(ºC) P(bara) T(ºC) P(bara) T(ºC) P(bara) T(ºC) 

Topo do 

riser 
59,125 25 59,125 25 59,125 25 59,125 25 

Montante 

da choke 
198 7 198 7 196 5 197 6 

Jusante da 

choke 
186 8 187 8 187 6 169 6 

PDG 292 9 293 9 299 7 287 9 

Vazão de 

injeção 

(m3/h) 

120 132 120 42 

 

A seguir apresenta-se a metodologia da validação implementada em cada um 

dos trechos. 

3.4.1  Trecho topo do riser até montante da choke 

Nesta primeira etapa, a malha de injeção foi projetada apenas em um trecho 

que vai do topo do riser até a montante da válvula choke assentada sobre o primeiro 

poço injetor como pode ser observado na figura 3.6, a metodologia desta simulação 
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envolveu utilizar como dados de entrada: a pressão medida no topo do riser e a vazão 

total de injeção de água conforme dito nos dados de campo, e obteve-se como retorno 

a pressão e a temperatura a montante da choke.   

 

Figura 3.6 Segmento do topo do riser até a montante da válvula choke do poço 1 

  

Fonte: PIPESIM 

 

Como pode ser observado na figura 3.6, esta possui uma fonte chamada de 

FPSO, um riser de injeção e pontos conectores entre as linhas denominados junctions 

(j1, j2, j12 e j13) conectando as linhas para condução da água até o ponto de interesse 

representado pela sink denominada como “Montante choke 1”, pode-se notar também 

a presença de uma estrutura denominada “MA” como demonstra no desenho, tal 

estrutura tem como função fazer uma correção no valor de vazão de injeção de água 

que escoa pela flowline, levando em consideração que é utilizado como fator de 

entrada a vazão total nos quatro poços (414m3/h), em MA há a subtração no valor de 

294m3/h para que a vazão de injeção de entrada no poço 1 seja de 120 m3/h, como 

descreve nos dados de campo (vide tabela 3.1). 

A respeito da rugosidade relativa dos dutos presentes na malha de injeção, foi 

feita uma estimativa de seu valor através de uma análise de sensibilidade para valores 

calculados de pressão, ao realizar variações no parâmetro da rugosidade interna dos 

dutos. 

Conforme Moody (vide figura 2.10), o valor padrão para rugosidade interna de 

uma tubulação para aço comercial é de 0,045 mm (0,002 pol). Entretanto vale ressaltar 

que para o PIPESIM o valor padrão de rugosidade interna das tubulações é de 0,001 
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pol, portanto foi realizada uma análise de sensibilidade para  três valores distintos de 

rugosidade interna dos dutos, levando em consideração o tempo de atuação da malha 

de injeção em campo, foi considerada a possibilidade da ocorrência de corrosões e 

incrustrações nas tubulações, acarretando em um aumento no valor da rugosidade 

interna das tubulações, portanto o terceiro valor adotado para análise foi de 0,003 pol. 

Foram modelados em PIPESIM outros 3 trechos, de forma que o ponto onde 

fossem obtidos os valores simulados de pressão e temperatura fossem os valores a 

montante da válvula choke em cada poço, como demonstram a seguir as figuras 3.7, 

3.8 e 3.9 para os trechos a montante das chokes dos poços 2, 3 e 4 respectivamente: 

 

Figura 3.7 Segmento do topo do riser até a montante da válvula choke do poço 2 

 

Fonte: PIPESIM 

 

A figura 3.7 representa o trecho discretizado do sistema do topo do riser até a 

montante da válvula choke assentada sobre o poço 2, como pode ser observado neste 

esquema há a presença de flowlines conectadas por junctions e duas estruturas para 

correção de vazão de injeção, visto que a primeira está localizada no ponto onde há 

a ramificação para o poço injetor 1, portanto é descontado nesta o valor de injeção de 

água no poço 1 (120 m3/h) e há a presença de uma segunda estrutura para fazer a 

correção final necessária (-162 m3/h). 
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Figura 3.8 Segmento do topo do riser até a válvula choke do poço 3 

Fonte: PIPESIM 

 

A figura 3.8 representa a malha discretizada do topo do riser até a montante da 

válvula choke assentada sobre o poço 3, nesta há a presença de três estruturas para 

correção de vazão de injeção, a primeira (MA) desconta a vazão de 120 m3/h, a 

segunda (MA1) a vazão de 132 m3/h e a última (MA2) desconta a vazão de 42 m3/h, 

permitindo que o valor que entre no poço 3 seja de fato o valor de vazão como previsto 

nos dados de campo (120 m3/h). 

 

Figura 3.9 Segmento do topo do riser até a válvula choke do poço 4 

 

Fonte: PIPESIM 

 

A figura 3.9 representa o trecho do topo do riser até a válvula choke assentada 

sobre o poço 4. Nesta há a presença de três estruturas para redução de vazão de 
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injeção, a primeira (MA) reduz em 120 m3/h; a segunda (MA1) em 132 m3/h; e a 

terceira (MA2) em 120 m3/h de forma que a vazão que entre efetivamente no poço 4 

seja de 42 m3/h. 

3.4.2 Trecho através da válvula choke 

Na segunda etapa foi projetado somente o trecho a montante da válvula choke 

até a sua jusante, realizando simulações para o efeito de queda de pressão da água 

ao escoar pelas válvulas chokes presentes na malha de injeção. 

Tendo em vista as correlações para fluxo subcrítico mencionadas (vide item 

2.6.6), foi feita uma análise de sensibilidade para ambas, na etapa de simulações que 

envolvem a validação do segmento da válvula choke, como pode ser descrito na figura 

3.10: 

Figura 3.10 Segmento montante a jusante da válvula choke 

 

Fonte: PIPESIM 

 

Para esta simulação utilizou-se como dados de entrada a pressão á montante 

da choke conforme mostrado na tabela 3.1, e foi analisada a pressão a jusante, 

fazendo uma análise de sensibilidade para as duas correlações de fluxo subcrítico 

mencionadas anteriormente. 

3.4.3 Trecho da jusante da choke até o PDG 

Nesta etapa final ou trecho, foi realizada uma simulação do segmento que 

envolve o ponto entre a jusante da válvula choke até o sensor de pressão de fundo de 

cada poço injetor, como pode ser observado na figura 3.11. Para esta fase da 

simulação, também foi realizada uma análise de sensibilidade para 3 valores distintos 

de rugosidade interna para a coluna de injeção, levando em consideração o valor 

padrão para colunas de poços (vide tabela 2.1) de 0,0006 pol, e também utilizando o 

valor padrão empregado pelo PIPESIM de 0,001 pol e adotando-se um valor de 0,002 

pol 
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Figura 3.11 Segmento jusante da choke até PDG na coluna de injeção 

 

Fonte: PIPESIM 

 

3.5 Cálculo do Índice de Injetividade (II) 

Com o transporte da pressão no PDG para o fundo do poço, foram calculados 

os índices de injetividade dos poços, utilizando o valor de pressão de fundo com a 

simulação, a vazão de injeção no poço e a pressão de reservatório deste, aplicando a 

equação 1.0. 

3.6  Implementação do modelo em PIPESIM 

Finalizada a etapa de validação do modelo, foi possível a modelagem final 

deste, montando assim a malha completa para injeção de água em quatro poços 

distintos, apresentando uma margem de erro reduzida para medição de pressão e 

vazão de injeção de cada poço, como pode ser observado na figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Modelo de injeção de água em 4 poços em PIPESIM 

 

 

Fonte: PIPESIM 

 

A estrutura final do modelo para injeção de água nos quatro poços, foi 

estabelecida determinando os valores fixos das pressões de reservatório dos 4 poços 
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e os índices de injetividade de cada poço, esta opera ao receber como dados de 

entrada a pressão no topo do riser de injeção, e o grau de abertura das válvulas 

chokes, fornecendo como resposta a pressão no fundo dos poços e as vazões de 

injeção em cada um deles. Foram realizadas simulações do perfil de queda de pressão 

ao longo da malha envolvendo a malha completa e posteriormente comparados com 

os dados de campo, com o objetivo de validar o modelo final em relação aos dados 

de campo. 

3.7 Integração do PIPESIM com EXCEL 

Visando obter uma validação mais eficiente, foi empregado o uso da 

ferramenta: “PIPESIM toolkit”, permitindo ao usuário a exportação do modelo 

matemático do PIPESIM através do uso da linguagem PYTHON, para o Excel. 
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4. Resultados e Discussão 

Foram realizadas análises individuais para cada seção conforme mencionado 

no processo de validação do modelo, utilizando a opção “network simulation” para 

cada uma delas, analisando a seguir os resultados numéricos obtidos e comparando-

os com os dados de campo.  

4.1 Análise simulações trecho topo do riser até montante da choke 

A análise da primeira seção do modelo (topo do riser – montante choke), 

constituiu-se da realização de três simulações para cada um dos valores de 

rugosidade interna considerados, conforme mencionado acima, para cada uma das 

simulações obteve-se um valor de pressão e temperatura no ponto nodal (montante 

da choke), estes foram comparados com os dados de campo, analisando o erro 

absoluto para cada uma das simulações e decidindo qual valor de rugosidade melhor 

se aproxima dos valores reais, conforme pode ser observado nas tabelas 4.1, 4.2, 4.3 

e 4.4: 

 

Tabela 4.1 Resultados simulação montante da choke poço 1 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

(%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

198 7 

V
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d
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e
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a
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s
 d

e
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g

o
s
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a
d

e
s
 

0,001 202,63 2,34 5,05 27,79 

0,002 200,88 1,45 5,08 27,43 

0,003 199,4 0,7 5,1 27,14 

Fonte: Autor 
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Tabela 4.2 Resultados simulação montante da choke poço 2 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

198 7 

V
a

lo
re

s
 s

im
u

la
d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
 v

a
lo

re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,001 202,42 2,26 5,06 27,71 

0,002 200,72 1,37 5,09 27,29 

0,003 199,24 0,63 5,1 27,14 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4.3 Resultados simulação montante da choke poço 3 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

196 6 

V
a

lo
re

s
 s

im
u
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d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
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a
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re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,001 200,37 2,23 5,06 18,58 

0,002 198,58 1,32 5,09 15,17 

0,003 197,07 0,55 5,03 28,14 

Fonte: Autor 
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Tabela 4.4 Resultados simulação montante da choke poço 4 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

197 7 

V
a

lo
re

s
 s

im
u

la
d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
 v

a
lo

re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,001 200,42 1,74 5,00 28,57 

0,002 198,63 0,83 5,01 28,42 

0,003 197,12 0,06 5,03 28,14 

Fonte: Autor 

 

Após a análise dos resultados obtidos nestas tabelas, verifica-se que as 

simulações de pressão e temperatura que envolvem o valor de rugosidade de 0,003 

pol apresentaram um erro absoluto reduzido em relação ás outras, portanto o valor de 

0,003 pol apresentou o valor mais adequado a ser utilizado neste modelo, diferindo 

assim do valor de rugosidade interna indicado por Moody para tubulações comerciais, 

indicando assim a possível existência de corrosão ou incrustrações nas tubulações 

4.2 Análise simulação no trecho através da restrição 

A análise da segunda seção do modelo constituiu da realização de simulações 

para cada um dos trechos envolvendo as 4 válvulas chokes presentes nas malhas, 

para cada trecho foram realizadas duas simulações, uma utilizando a correlação 

Mecanicista e outra com a correlação API14b, obtendo como retorno valores de 

pressão e temperatura e comparando-os com os dados de campo, conforme pode ser 

observado na tabela 4.5: 
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Tabela 4.5 Resultados simulação para perda de carga na choke 

Poço Dados de campo Simulações 

P(bar) T(C) Correlação Mecanicista Correlação API14b 

P(bar) E(%) T(C) E(%) P(bar) E(%) T(C) E(%) 

1 186 8 183,8 1,18 7,3 8,75 190,9 2,63 7,2 10 

2 187 8 185,2 0,96 7,1 11,25 192 2,67 7,1 11,25 

3 187 6 185,42 0,84 5,1 15 190,72 1,99 5,1 15 

4 169 6 148,34 12,22 6,6 10 172,7 2,19 6,6 10 

Fonte: Autor 

 

Analisando os resultados apresentados na tabela 4.5 é possível perceber que 

a correlação Mecanicista apresentou resultados mais favoráveis, para os 3 primeiros 

poços e a correlação API14b apresentou resultados mais favoráveis somente para a 

queda de pressão no poço 4, em função destes resultados, a correlação mecanicista 

foi adotada para as chokes dos poços 1,2 e 3 e para a choke do poço 4 foi utilizada a 

correlação API14b, entretanto após completar a malha foram realizadas outras 

análises. 

4.3 Análise simulação trecho da jusante da choke até o PDG 

A análise da terceira seção do modelo (jusante choke - PDG), constituiu-se da 

realização de 3 simulações para cada um dos valores de rugosidade interna 

considerados, conforme mencionado acima, para cada uma das simulações obteve-

se um valor de pressão e temperatura no ponto final (PDG), estes foram comparados 

com os dados de campo, analisando o erro absoluto para cada uma das simulações 

e decidindo qual valor de rugosidade melhor se aproxima dos valores reais, conforme 

pode ser observado nas tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9: 
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Tabela 4.6 Resultados simulação PDG poço 1 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

292 9 

V
a
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s
 s

im
u
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d

o
s
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ra

 

d
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e
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n
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s
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a
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s
 d

e
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g

o
s
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a
d

e
s
 

0,0006 284,06 2,71 10,86 20,67 

0,001 283,42 2,94 10,9 20,9 

0,002 282,08 3,4 10,9 27,14 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4.7 Resultados simulação PDG poço 2 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

294 9 

V
a

lo
re

s
 s

im
u

la
d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
 v

a
lo

re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,0006 290,77 1,1 9,7 7,78 

0,001 290,31 1,26 9,71 7,89 

0,002 289,32 1,59 9,73 8,11 

Fonte: Autor 
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Tabela 4.8 Resultados simulação PDG poço 3 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

299 7 

V
a

lo
re

s
 s

im
u

la
d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
 v

a
lo

re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,0006 291,18 2,62 8,22 17,43 

0,001 290,72 2,77 8,23 17,6 

0,002 289,7 3,1 8,25 17,9 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4.9 Resultados simulação PDG poço 4 

Dados de campo 
Resultado 

pressão 

(bar) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

Resultado 

temperatura(ºC) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

 (%) 

P(bar) T(ºC) 

287 9 

V
a

lo
re

s
 s

im
u

la
d

o
s
 p

a
ra

 

d
if
e

re
n

te
s
 v

a
lo

re
s
 d

e
 

ru
g

o
s
id

a
d

e
s
 

0,0006 288,46 0,51 10,4 15,56 

0,001 288,43 0,51 10,4 17,6 

0,002 288,37 0,48 10,4 15,6 

Fonte: Autor 

 

Após realizar uma análise da simulação nesta etapa do sistema, é possível 

verificar que as simulações realizadas para um valor de rugosidade interna de 0,0006 

pol para a coluna de injeção apresentaram um erro absoluto menor em relação ás 
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simulações para outros valores, portanto o valor de 0,0006 pol apresenta um valor 

mais apropriado para ser utilizada no modelo. 

4.4 Análise de resultados para a malha implementada 

Após observar os resultados das simulações realizadas durante o processo de 

validação do modelo, foi implementado o modelo final para simulações, adicionando 

todos os segmentos mencionados anteriormente e adotando os valores para 

rugosidade interna e correlação subcrítica que apresentaram menores erros 

absolutos, como demonstrado nas tabelas acima. 

O modelo para a malha de injeção completa, foi testado, realizando uma 

simulação utilizando como dados de entrada a pressão e a temperatura no topo do 

riser, e recebendo como resposta as pressões de fundo para cada um dos poços e 

também os valores de vazão de injeção para cada um, como pode ser observado na 

tabela 4.10: 

 

Tabela 4.10 Resultados da simulação em network 

Simulação malha completa 

Poço Q(m3/dia) 

(campo) 

Q(m3/dia) 

(simulado) 

Diferença Pwf(bar) 

(campo) 

Pwf(bar) 

(simulado) 

Erro  

Médio 

Absoluto 

(%) 

1 2880 2488 392 312 314,4 0,76 

2 3168 2862 306 305,3 312,5 2,35 

3 2880 2640 240 309 314,7 1,83 

4 1008 916 92 293,7 298,0 1,49 

Fonte: Autor 

 

A análise dos resultados da simulação de efeitos de escoamento de água para 

injeção com a malha totalmente completa indica erros absolutos relativamente baixos 

para simulação de efeitos de perda de carga e vazão de injeção. 
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Portanto pode-se concluir que o modelo de simulações implementado em 

PIPESIM, representa de forma correta a malha de injeção de água utilizada em campo 

real. 

4.5 Análise de curvas de perfil de variáveis 

Uma vez implementado o modelo para a malha de injeção completa, 

realizaram-se simulações de escoamento de água neste e foram traçadas curvas de 

perfil para acompanhamento do comportamento de diversas variáveis, como 

demonstram as figuras 4.1, 4.2 e 4.3 abaixo: 

 

Figura 4.1 Perfil de pressão ao longo da malha de injeção de água 

 

Fonte: PIPESIM 

 

Como é demonstrado na figura 4.1, o perfil de pressão começa com o valor de 

pressão no topo do riser de 59,15 bar (vide tabela 3.1), na primeira parte do trecho 

azul correspondente ao riser de injeção, este valor sofre um crescimento significativo, 

caracterizando ganho de pressão hidrostática (vide item 2.6.2), a seguir na segunda 

parte do trecho em azul correspondente a flowline de 9 km, o perfil de pressão tende 

a sofrer uma queda suave, caracterizando uma perda de carga por fricção (vide item 

2.6.2), a seguir os trechos coloridos caracterizam os quatro poços injetores, percebe-

se uma súbita queda nos perfis de pressão nestes trechos em função da perda de 

carga nas válvulas chokes, a seguir há crescimento nos perfis, em função do ganho 

de pressão hidrostática, demonstrando a pressão de injeção em cada um dos poços 



46 

 

injetores. No final de cada trecho percebe-se uma ligeira queda no valor, o que 

caracteriza o valor de pressão de reservatório (PR). 

 

Figura 4.2 Perfil de vazão ao longo da malha de injeção de água 

 

Fonte: PIPESIM 

 

A figura 4.2 representa o perfil do comportamento da vazão de injeção ao longo 

da malha, conforme se pode observar a linha em azul representa o valor total da vazão 

de injeção simulada pelo PIPESIM, que percorre o segmento do riser de injeção até a 

flowline, após esse trecho, a vazão chega aos PLETs e é dividida em outros trechos 

coloridos cada um representando as vazões de injeção em cada um dos 4 poços 

injetores. 

Figura 4.3 Perfil de temperatura ao longo da malha de injeção de água 

 

Fonte: PIPESIM 
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Na figura 4.3 o perfil de temperatura se inicia com o valor de temperatura no 

topo do riser de injeção de 25 oC (vide tabela 3.1), a seguir ao longo da seção azul é 

possível observar um expressivo declínio no valor de temperatura do fluido, em função 

da transferência de calor por convecção conforme explicado no item (2.7), levando em 

consideração o gradiente térmico do mar adotado (Offshore Brazil) e da temperatura 

4 oC do mar. A temperatura decresce do valor de 25 oC até atingir um valor de 

aproximadamente 4 oC, aonde se mantém constante por todo o trecho da flowline, 

após esse trecho há a presença de outros trechos coloridos que representam os perfis 

de temperatura ao longo das colunas de injeção para cada um dos quatro poços, 

nestes ocorre um súbito crescimento no valor da temperatura, levando em conta as 

trocas térmicas da água contida na coluna a 4 oC e a formação. 

4.6 Análise de gráficos comparativos 

Ao utilizar a ferramenta PIPESIM TOOLKIT inclusa no pacote PIPESIM, foi 

possível executar simulações estacionárias para diversos valores distintos de pressão 

e temperaturas de entrada. A seguir plotou-se uma curva contendo os resultados 

obtidos pelas simulações e outra curva contendo dados de campo correspondentes a 

um período de fluxo estabilizado (regime permanente) e a um período de fluxo instável 

(regime transiente). 

A seguir apresentam-se as curvas comparativas entre valores de pressão 

medidos pelos PDG inserido no fundo da coluna de injeção (linha azul) e os valores 

obtidos pelas simulações no modelo (linha vermelha).  

Foi traçado um gráfico comparativo entre valores simulados e medidos, para 

um período que apresentou estabilidade no fluxo de injeção (fluxo permanente), ao 

observar o gráfico, pode-se notar uma margem de erro relativamente baixa ao longo 

do gráfico, apresentando uma média de cerca de 2 bar de diferença, tal 

comportamento pode ser observado na figura 4.4: 
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Figura 4.4 Gráfico de comparação entre dados de campo e resultados de 

simulação para fluxo em regime permanente 

Fonte: Autor 

 

Os resultados obtidos deste gráfico demonstram que o modelo elaborado é 

capaz de representar o comportamento da malha de injeção operante com uma 

pequena percentagem de erros, agregando confiabilidade no uso do modelo. 

Para um período de fluxo de injeção com uma alta variação, o gráfico 

comparativo não apresentou resultados satisfatórios, analisando a figura 4.5 é 

possível observar uma margem de erro considerável: 
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Figura 4.5 Gráfico de comparação entre dados de campo de campo e 

resultados de simulação para fluxo em regime transiente 

 

Fonte: Autor 

 

Após observar as análises dos resultados obtidos, pode-se concluir que a 

network elaborada em PIPESIM apresenta um grau de confiabilidade considerável, 

levando em consideração o reduzido erro absoluto em análises comparativas para 

fluxo permanente, entretanto vale ressaltar que a network apresenta um grau de erro 

considerável para situações de regime transiente de fluxo, portanto pode-se concluir 

que o modelo elaborado permanece impróprio para uso em situações de regime 

transiente, entretanto para simulações em situações de regime permanente, este 

modelo apresenta um grau de confiabilidade aceitável. 

. 
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5. Conclusões 

Após analisar os resultados obtidos, pode-se concluir que o modelo 

implementado em PIPESIM apresenta um grau de confiabilidade considerável, 

levando em consideração o reduzido erro absoluto decorrente da comparação dos 

resultados obtidos e dos dados de campo utilizados, o modelo apresenta uma boa 

versatilidade de uso, pois este é capaz de traçar curvas representando 

comportamentos de diferentes variáveis ao longo da malha de injeção, representando 

uma ferramenta útil para monitoramento de pressão de fundo dos poços e dos valores 

de vazão de injeção. 

De acordo com os gráficos comparativos dos resultados das simulações e dos 

dados de campo, o modelo proposto apresenta bons resultados em situações que 

apresentem fluxo permanente, porém apresenta uma margem de erros considerável 

para situações de fluxo transiente, portanto pode-se concluir que o modelo deve ser 

utilizado somente para situações onde haja uma certa estabilidade de fluxo de injeção 

e não para situações que apresentem uma variação expressiva de valores de vazão 

de injeção ao longo do tempo. 
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