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RESUMO 

A perfuração de poços é uma etapa essencial da E&P e exige altos investimentos              

e profissionais com experiência de campo para ser efetiva. Áreas como o Pré-sal             

possuem características particulares de formação que desafiam ainda mais os          

engenheiros. Uma solução que poderia minimizar algumas dificuldades durante a          

exploração de poços é o desenvolvimento de um tubo de perfuração com            

geometria de rosca transportadora. Com essa ferramenta inovativa, seria possível          

facilitar o recolhimento de cascalhos gerados pela atuação da broca e recolhê-los            

separadamente do fluido de perfuração. O efeito consequente seria o alívio do            

espaço anular evitando problemas típicos tais como de perda de circulação e            

diferencial de pressão. Como o design dessa tubulação ainda não foi estudado no             

contexto da indústria de petróleo, faz-se necessário o estudo de fontes exteriores            

que possam auxiliar na sua concepção. A rosca transportadora é uma ferramenta            

comumente usada na alimentação de animais para transporte de grãos e possui            

normas e conhecimentos relativamente bem estabelecidos. Então, com o uso de           

manuais de engenharia de diversos fabricantes e das normas da Conveyor           

Equipment Manufacturers Association (CEMA), foi possível estudar as nuances         

do projeto de um transportador helicoidal (TH). Ainda mais, as conclusões dos            

estudos dos TH permitem serem feitos paralelos com o transporte de materiais            

nos tubos de perfuração e servem como base de aprendizado para o            

desenvolvimento prático dessa inovação tecnológica. 

Palavras-chave: Tubo de Perfuração. Perfuração de Poços. Petróleo.        

Transportador Helicoidal. Pré-sal.  



 

ABSTRACT 

Well drilling is an essential stage of E&P and it demands high investments and              

professionals with field experience to be effective. Areas such as the Pre-salt have             

particular formation characteristics which further challenge engineers. A solution         

that could minimize some difficulties during well exploration is the development of            

a drill pipe with geometry of a screw conveyor. With this innovative tool, it would               

be possible to facilitate the collection of cuttings generated by the action of the bit               

and collect them separately from the drilling fluid. The consequent effect would be             

the relief of the annular space avoiding typical problems such as loss of circulation              

and differential-pressure. As this pipe design has not yet been studied in the             

context of the oil industry, it is necessary to study external sources that could              

assist its conceptual design. The screw conveyor is a tool commonly used in             

animal feed for grain transportation and has relatively well established standards           

and knowledge. Then, with the use of engineering manuals from different           

manufacturers and the standards of the Conveyor Equipment Manufacturers         

Association (CEMA), it was possible to study the nuances of the design of a screw               

conveyor. Furthermore, the conclusions of these studies allow parallels to be           

made with the transport of materials in the drill pipes and serve as a learning base                

for the practical development of this technological innovation. 

Keywords: Drill Pipe. Well Drilling. Oil. Screw Conveyor. Pre-salt. 
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1. INTRODUÇÃO 

A perfuração de poços é uma etapa importante no desenvolvimento de um            

campo de petróleo. Uma produção eficiente do óleo só é possível se um poço foi               

bem construído durante essa fase. O estudo sobre a perfuração é essencial para             

o desenvolvimento da indústria do petróleo, pois muitas são as dificuldades para            

perfurar as formações até chegar ao reservatório desejado. 

Na perfuração são empregadas colunas de perfuração para realizar uma          

série de funções no poço. E, uma das funções é o transporte do fluido de               

perfuração usado para remoção dos sólidos no anular do poço. Deficiência nessa            

remoção implica em aumento na pressão hidrostática no anular dos poços,           

induzindo a problemas como perdas de circulação e prisão de ferramentas. Esses            

tipos de problemas são um dos grandes gargalos nas perfurações de poços no             

Pré-sal brasileiro, principalmente quando a perfuração se dá em formações de           

carbonatos. Outro problema também frequente é o acúmulo ou leito de sólidos            

nos trechos horizontais dos poços direcionais devido ao efeito da gravidade. 

Uma solução para minimizar esses problemas críticos na perfuração do          

Pré-sal pode ser o desenvolvimento de tubos de perfuração com uma geometria            

helicoidal (screw conveyor) externa. Com isso, os sólidos gerados na perfuração           

seriam carregados similarmente a uma correia transportadora através do interior          

da coluna de perfuração. Em consequência, espera-se o alívio da pressão anular            

e a manutenção da pressão hidrostática no anular praticamente constante. 

As vantagens no desenvolvimento de tubos de perfuração com essa          

geometria seriam o favorecimento do uso de fluidos de perfuração mais leves e             

limpos, alívio do anular e manutenção de uma pressão hidrostática constante.           

Resultando então em uma perfuração mais barata, maior viabilidade operacional          

em perfurações de carbonatos e no sal, mais segurança operacionalmente, entre           

outros. 
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1.1. OBJETIVOS 

Estudar a concepção de um tubo de perfuração helicoidal resgatando          

informações multidisciplinares para incorporação dos conhecimentos no âmbito        

da perfuração de poços do Pré-sal. Além disso, também será apresentada a            

construção teórica do equipamento em questão. 

Por fim, procura-se fazer um estudo de caso reunindo as informações           

encontradas para o contexto da indústria do petróleo com o fim de serem feitas              

conclusões iniciais sobre a modelagem descrita. 

1.2. METODOLOGIA 

Uso de normas e manuais de engenharia de fabricantes de transportadores           

helicoidais para o processo de design de um transportador helicoidal. 

Após, será usado o tubo helicoidal projetado em um estudo de caso. 

2. O PRÉ-SAL 

O Pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de            

100 milhões de anos, no espaço geográfico criado pela separação do antigo            

continente Gondwana. Entre os dois continentes formaram-se, inicialmente,        

grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Ali foram depositadas,           

ao longo de milhões de anos, as rochas geradoras de petróleo do Pré-sal. Como              

todos os rios dos continentes que se separavam correram para as regiões mais             

baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram ali depositados         

(PETROBRAS, 2018). 

À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos          

então acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do           

Oceano Atlântico, que então se formava. Dava-se início, ali, à formação de uma             

camada de sal que atualmente chega a dois mil metros de espessura. Essa             

camada de sal depositou-se sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-a por           
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milhões de anos, até que processos termoquímicos transformassem a camada          

orgânica em hidrocarbonetos (PETROBRAS, 2018). 

As rochas reservatório do Pré-sal são rochas sedimentares carbonáticas do          

tipo calcário microbial. Os carbonatos podem ser denominados do tipo calcário ou            

dolomito, sendo os calcários compostos principalmente de calcita (CaCO3) e os           

dolomitos sobretudo por dolomita (CaMg(CO3)2) (SACHSENHOFER, 2009). 

Estas novas descobertas podem proporcionar ao Brasil algumas vantagens         

como: segurança energética, com a garantia da manutenção da autossuficiência          

petrolífera; expansão do parque industrial e engenharia brasileira, com aumento          

das encomendas de equipamentos e serviços; acúmulo de reservas, o que           

auxiliará a sustentabilidade do crescimento econômico; criação e        

desenvolvimento de tecnologia de ponta, englobando equipamentos para E&P         

offshore; produção de gás natural em larga escala; possibilidade futura de           

exportação de gás natural liquefeito (GNL) e aumento da importância econômica           

e energética no cenário mundial (PETROBRAS, 2010). 

3. COLUNA DE PERFURAÇÃO 

A coluna de perfuração é um dos principais componentes do sistema de            

rotação de uma sonda de perfuração. Além disso, ela é constituída de tubos de              

aço conectados, onde a parte mais extensa da seção da coluna é formada pelos              

tubos de perfuração (MONTEIRO, 2012). 

Segundo Mitchell e Miska (2011) as principais funções da coluna de           

perfuração são: transmitir a rotação da mesa rotativa até a broca, possibilitar e             

facilita a circulação do fluido de perfuração até a broca, produzir peso sobre broca              

de uma forma que a perfuração seja efetiva, e fornecer controle sobre a direção              

do poço. 

Os principais componentes são os elementos tubulares que consistem em          

kelly, tubos de perfuração (drillpipes), tubos de perfuração pesados (heavy-weight          

drillpipes) e comandos (drillcollars). Além disso, na coluna existem os componentes           
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acessórios, os substitutos, quais sejam subs, estabilizadores escareadores,        

alargadores e amortecedores de vibração (SILVA, 2008). 

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS NO DECORRER DA PERFURAÇÃO 

4.1. PRISÃO DE COLUNA 

A prisão de coluna pode acontecer devido a vários motivos, como           

desmoronamento das paredes do poço, problemas com chavetas, fechamento do          

poço por inchamento de argilas, creep de sal e fechamento por altas diferenças             

de pressão (MATHIAS, 2016). 

Segundo Miura et al. (2009) a maior parte dos Tempos Não Produtivos            

(TNP) nas operações de perfuração devem-se aos problemas classificados por          

ocorrência como dificuldade de manobra, dificuldade de avanço e prisão.          

Portanto, é de extrema importância evitar esses tipos de acidentes uma vez que             

as estimativas de custos de perfuração estão na faixa dos milhões de reais. 

Durante as operações de perfuração, um tubo é considerado preso se ele            

não pode ser libertado ou puxado para fora do poço, sem prejudicar o tubo e sem                

exceder a máxima carga de gancho (hook load) da sonda de perfuração            

(MITCHELL, 2006). 

A Figura 1 ilustra um caso de prisão de ferramenta por diferencial de             

pressão. 
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Figura 1 - Prisão de ferramenta 

 

Fonte: Aldred et al, 1999 

 

A prisão por diferencial de pressão é outro tipo de prisão de ferramentas,             

onde ocorre o fenômeno no qual a coluna de perfuração perde os movimentos             

axiais e radiais. Isto ocorre geralmente quando existe uma parada (para           

manobras e/ou conexões) e os comandos se encontram em frente a formações            

permeáveis, principalmente em arenitos em que se forma um reboco nas paredes            

do poço devido à filtração do fluido de perfuração e originando a deposição de              

sólidos deste. A diferença de pressão gerada nesse trecho com reboco exerce um             

efeito de sucção dos comandos contra si. Em poços direcionais existe uma maior             

susceptibilidade na ocorrência desta anormalidade, visto que o contato entre as           

paredes do poço e a coluna de perfuração é maior (CARDOSO JUNIOR, 1992). 

4.2. PERDA DE CIRCULAÇÃO 

Perda de circulação é definida como a perda de fluxo total ou parcial do              

fluido de perfuração, de forma descontrolada para a formação. Na perda de            

circulação parcial, o fluido continua a circular para a superfície com alguma perda             

para a formação, contudo na perda de circulação total, o fluxo do fluido penetra na               

formação e não chega à superfície. Esse problema é causado por alguns motivos,             

como a presença de formações com fraturas inerentes ou induzidas, formações           

cavernosas, ou de altas permeabilidades. Para que não aconteça a penetração do            

fluido nesses tipos de formação, a pressão exercida nas paredes do poço tem que              
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ser mantida um pouco superior à pressão de poros dessa formação, mas,            

também, deve ser menor que o gradiente de fratura da formação para que um              

dano físico não seja causado (MATHIAS, 2016). 

A perda de circulação parcial faz com que o nível de fluido de perfuração              

dentro do poço diminua. Se esse nível não for rapidamente recuperado, as            

formações mais próximas da superfície ficarão sem o suporte proporcionado pela           

pressão hidrostática do fluido de perfuração, o que pode causar desmoronamento           

do poço. A redução da pressão hidrostática também pode provocar o influxo de             

fluidos da formação para o poço (TAVARES, 2006). 

Prevenir completamente a perda de circulação em poços pioneiros é difícil,           

porque algumas formações tais como as fraturadas naturalmente, cavernosas, ou          

de altas permeabilidades não são evitáveis se o reservatório não estiver sido            

alcançado. Por isso, em poços de desenvolvimento, existe um estudo prévio para            

o cálculo da janela operacional. Porém, limitar a perda de circulação é possível se              

certas precauções forem tomadas, especialmente as associadas com fraturas         

induzidas. Essas precauções integram limpeza de poço adequada, fixação de          

revestimentos para proteção de formações mais fracas numa zona de transição, e            

atualização da pressão de poros e de fratura para melhor precisão no momento             

de controlar o peso do fluido. Quando o risco de perda de circulação existe, o               

peso do fluido tem que ser o menor possível, por outro lado é necessário que seja                

grande o suficiente para evitar que o poço entre em um kick (MITCHELL, 2011). 

De acordo com Neto et al. (2015), a maioria dos poços exploratórios            

marítimos perfurados no Brasil tem profundidade média de 5500m a 7000m e as             

características geológicas de alguns desses poços apresentam falhas, fraturas         

naturais, zonas de alta permeabilidade e/ou alta porosidade, de modo que em            

média um terço desses poços sofrem perda total de circulação. Isso aumenta            

bastante os gastos na perfuração de um poço, podendo representar até 10% dos             

gastos de toda uma perfuração. 

A Figura 2 mostra quatro tipos de perda de circulação, zonas marcadas            

com a letra A representam zonas de desmoronamento, zonas marcadas com a            
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letra B representam cavernas, zonas marcadas com a letra C representam           

fraturas naturais, e zonas marcadas com a letra D representam fraturas induzidas. 

Figura 2 - Tipos de perda de circulação 

 

Fonte: MITCHELL, 2011 

5. PERFURAÇÃO HELICOIDAL 

A coluna de perfuração helicoidal consiste em uma coluna formada por           

dois tubos concêntricos, sendo que o tubo interior possui uma geometria           

helicoidal externa. Radialmente após, o segundo tubo atua como uma calha de            

transportador helicoidal e separa o helicoide, da coluna interior, do espaço anular.            

Assim, o transporte de sólidos é feito através do espaço entre os tubos. 

Além disso, a coluna apresenta uma de tela de mesh 100 em formato de              

tronco de cone situada no espaço anular acima da broca. Esse aparato é             

suscetível a dinâmica do fluido quando a coluna de perfuração é baixada, isto é, à               

medida que a perfuração ocorre, e a coluna é descida, o efeito de resistência da               

lama de perfuração mantém a tela aberta e ocupando a passagem entre a coluna              

e o poço. 
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O fluido de perfuração injetado na superfície é enviado através do interior            

do tubo central até o fundo do poço. Neste momento, ele é misturado ao material               

sólido da formação perfurada e, então, retorna a superfície pelo espaço anular.            

Durante esse transporte, o fluido rico em resíduo de rocha perfurada é filtrado             

pela tela de mesh 100 para remoção e separação desses cascalhos. Após, o             

fluido limpo segue pelo anular do poço até a plataforma. A Figura 3 esquematiza a               

dinâmica de movimento do fluido na coluna e no poço. As setas vermelhas             

representam a direção de fluxo. 

Figura 3 - Dinâmica de movimento do fluido na coluna helicoidal e no poço 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na coluna helicoidal o cascalho gerado pela atuação da broca na formação            

é transportado de encontro a tela de mesh 100, onde é desviado para o gap dos                

tubos concêntricos. As hélices atuam de forma a transportar os resíduos de rocha             

perfurada para a superfície ao longo desse gap e mantê-los separados do resto             

do fluido de perfuração. Na Figura 3, as setas de cor marrom claro indicam o local                

por onde os cascalhos adentram a coluna. 
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A geometria helicoidal pode ser utilizada em toda a coluna de perfuração,            

mas, também, em somente parte dela. O estudo das formações perfuradas é            

importante para se entender qual o comprimento de tubulação necessário para se            

atravessar a espessura da rocha problema. E, assim, projetar a coluna para que a              

seção helicoidal atue no transporte de cascalhos na fase de perfuração de            

interesse. 

6. TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

Da análise das características dos transportadores mecânicos podemos        

encontrar um aspecto de diferenciação entre eles, no que se refere ao movimento             

relativo. O transportador helicoidal (TH) é um dos que apresentam movimento           

relativo entre o material e sua estrutura. O transportador helicoidal pode ter a             

função agregada de misturador ou de separador dos materiais transportados          

(SACRAMENTO, 2003). 

Um transportador helicoidal consiste de um tubo circular ou com formato           

em U no qual gira uma hélice. Partículas são empurradas até o fundo do tubo pela                

hélice; portanto, o tubo não é preenchido completamente. Transportadores         

helicoidais são vastamente usados para transporte e/ou elevação de particulados          

em taxas estáveis e controladas. Eles são muito usados em manuseios de            

materiais sólidos abrangendo agricultura, química, pigmentação, e processamento        

de alimentos. Eles são aparatos de transporte muito efetivos para materiais           

sólidos em fluxo livre ou relativo fluxo livre, dando bom controle na taxa de              

transferência e provendo soluções ambientais limpas para problema de manuseio          

de processos por causa da sua estrutura simples, altamente eficiente, de baixo            

custo e requerimento de manutenção. Eles não são práticos para grandes           

capacidades ou transportes a longas distâncias devido à exigência de alta           

potência. Transportadores helicoidais variam em tamanho de 75 até 400 mm em            

diâmetro e de menos de 1 m até mais de 30 m de comprimento (Hemad et al,                 

2010; Owen e Cleary, 2009; Labiak e Hines, 1999). 
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O transportador helicoidal é um método confiável de transporte de          

materiais sólidos. Hoje em dia, milhares de materiais sólidos são transportados e            

processados diariamente utilizando transportadores helicoidais (KWS, 2016). 

Os principais componentes de um TH estão representados na Figura 4. 

Figura 4 - Configuração básica de um transportador helicoidal 

 

Fonte: SACRAMENTO, 2003 

A – Hélice ou helicoide; 

Agente transportador do material. Sua forma pode variar com as          

características do material a ser transportado, assim como com eventuais funções           

adicionais. Os principais tipos são a convencional hélice simples, hélice com           

dentes, para desagregar componentes do material transportado, hélice com pás,          

para realizar misturas, e hélice em fita, podendo ser em fita simples ou fitas              

múltiplas, para transporte de materiais viscosos ou pegajosos. 

B – Componentes de travamento e segurança; 

Ligam o transportador ao conjunto de acionamento, e delimitam o          

posicionamento dos componentes móveis. 

C – Mancais intermediários; 
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Sustentam o eixo do helicoide. 

D – Tampas de fechamento; 

Efetuam o fechamento da carcaça e alojam os mancais das extremidades. 

E – Calha limitadora de carga (carcaça) e boca de entrada; 

A carcaça é o elemento envoltório do equipamento por onde o material é             

transportado. Pode ser aberta, tipo calha, com fundo arredondado ou retangular,           

ou tubular. O bocal de entrada é por onde o material adentra o transportador. 

F – Flange de fixação; 

Elemento que promove a união da carcaça com as tampas de fechamento            

através de parafusos. 

G – Boca de descarga; 

Via de saída do material. 

H – Suporte de fixação; 

Promove o sustento da carcaça e, consequentemente, de todo o          

equipamento. 

Além das partes indicadas na Figura 4 também pode se dar destaque ao             

conjunto de acionamento. Este é constituído por um motor e caixa de redução e              

acionamento, que geralmente é composto por polias e engrenagens. 

6.1. TRANSPORTADOR HELICOIDAL VERTICAL 

O transportador helicoidal vertical (THV) é um tipo de transportador sem           

componentes de tração flexível. Este equipamento empurra as partículas para se           

moverem através de um eixo rotativo com uma lâmina no formato de parafuso.             

Nos mecanismos tradicionais de transporte helicoidal, a força centrífuga         

produzida pela rosca rotatória atua nas partículas, assim gerando fricção entre as            

as mesmas e a parede da tubulação. Essa força friccional supera a força da              
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gravidade das partículas, evitando que elas caiam (Wenbin, 2014; Dongzhi e           

Yuwei, 2010). Uma esquematização de um THV é mostrado na Figura 5. 

Figura 5 - Esquematização de um transportador helicoidal vertical 

 

Fonte: VIBRAMAX, 2020 

Devido à necessidade da força de rotação, é muito comum que sejam            

usadas altas velocidades para superar a tendência de o material voltar a cair na              

tubulação, como mostrado na Figura 6. Portanto, potência adicional é requerida           

para transportar de forma inclinada. Esse método é usado para ultrapassar o            

problema de tendência de perda de eficiência do transportador conforme o ângulo            

de inclinação aumenta (Screw Conveyor Corporation, 2010). 
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Figura 6 - Distribuição de vetores velocidade e trajetória de partículas quando a velocidade de 
rotação é 500 RPM e a taxa de preenchimento é 70% 

 

Fonte: XIAOXIA, Sun; WENJUN, Meng; YUAN, Yuan, 2017 

Apesar da estrutura do THV e do princípio de transporte da partícula serem             

simples, o mecanismo do processo de transporte é muito complexo. No presente,            

durante o design do TH, os parâmetros de desempenho são determinados           

baseados somente em dados experimentais (Dong, 2007; Yongzhi et al, 1992;           

Jiangai e Wenjun, 2012; Lei, 2014). 

Durante o design de um transportador helicoidal inclinado, é importante          

entender como as características da construção afetam a capacidade de          

transporte. Selecionar apropriadamente o tipo de calha e o passo do helicoide            

aumentará muito a eficiência do processo. 

O passo do helicoide é a medida do topo de uma hélice até o topo da                

próxima. Os passos são calculados em frações em relação ao diâmetro do            

helicoide. As normas da CEMA padronizam alguns passos para transportadores          

helicoidais: full pitch, short pitch, half pitch, são exemplos e estão mostrados nas             

Figura 7, Figura 8 e Figura 9 Full pitch representa uma relação de 1:1 entre passo                

e diâmetro, isto é, P = D; short pitch, P = ⅔ D; e half pitch, P = ½ D. Helicoides full                      

pitch são mais usados em transportadores helicoidais horizontais porque não há           

perda de eficiência. À medida que a inclinação aumenta, os helicoides full pitch             

perdem eficiência (KWS, 2020; ANSI/CEMA#350, 2019). 
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Figura 7 - Relação de passo e diâmetro para helicoide full pitch 

 

Fonte: KWS, 2020 

Figura 8 - Relação de passo e diâmetro para helicoide short (⅔) pitch 

 

Fonte: KWS, 2020 

Figura 9 - Relação de passo e diâmetro para helicoide half (½) pitch 
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Fonte: KWS, 2020 

Tipicamente, dois tipos de calhas são usados em transportadores         

helicoidais inclinados: U-trough e tubular housing. A U-trough é simples,          

econômica e provê acesso a manutenção. U-trough é usada na maioria dos            

designs de transportadores horizontais e em aplicações de até 20 graus de            

inclinação. Quando os ângulos são maiores, U-trough se torna menos eficiente           

porque o material tende a cair pelos vãos. Tubular housing é utilizada em             

transportadores inclinados acima de 20 graus. A eficiência aumenta bastante pois           

o material fica contido nos limites da calha sem cair (KWS, 2020). 

A Figura 10 apresenta a relação da eficiência de transporte em várias            

inclinação e diferentes configurações de transportadores helicoidais. Verifica-se a         

melhora de desempenho em ângulos maiores quando usados helicoides de          

passos menores e calhas de grande restrição a queda de material. 

Figura 10 - Eficiência do passo do helicoide para diversas inclinações e variados sistemas 

 

Fonte: KWS, 2016 
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6. DESIGN DE UM TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

6.1. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 

O passo inicial na engenharia de um Transportador Helicoidal é a análise            

das características físicas do material e a taxa na qual ele será manuseado. 

A capacidade de um TH deve ser definida em termos de pés cúbicos por              

hora. Também é importante determinar a capacidade máxima que o transportador           

exigirá para ser usado. Essa capacidade é comumente pronunciada em termos de            

toneladas ou libras por hora. No entanto, o material a ser manuseado costuma             

variar em densidade. Então, o volume ou capacidade máximo, em pés cúbicos            

por hora, é a quantidade de libras por hora de material dividido pela menor              

densidade de material possível. É o volume a ser gerenciado que determina o             

tamanho e a velocidade de um transportador (Screw Conveyor Corporation,          

2010). 

As propriedades físicas do material a serem completamente entendidas         

são: 

1. O tamanho máximo das partículas e a porcentagem de particulados para            

o volume total juntamente com seu tamanho mínimo e, se possível, um ensaio de              

peneiramento. 

2. Características de fluidez. Está é relativa ao ângulo de repouso. Ver            

Quadro 1, seção Flowability. 

3. A qualidade abrasiva do material. Ela pode ser definida sabendo-se a            

sua dureza na escala de Moh. Se a informação não estiver disponível, comparar a              

abrasividade do seu material com a de outro já conhecido. 

4. Fatores adicionais que afetem a operação de transporte e design. Ver            

Quadro 1, seção Miscellaneous Properties Or Hazards. 
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Quadro 1 - Classificação de materiais 

 

Fonte: Screw Conveyor Corporation, 2010 

Para propósitos de design transportadores helicoidais, os materiais        

trabalhados são classificados de acordo com o sistema de códigos mostrado no            

Quadro 1. Esse sistema é conforme o da Conveyor Equipment Manufacturers           

Association (CEMA) que caracteriza cada material em 5 categorias         

(ANSI/CEMA#550, 2003; CONVEYOR E&M, 2012). 

O Anexo A lista códigos para muitos materiais que podem ser efetivamente            

transportados por um TH. Se um material não está registrado no Anexo A, ele              

deve ser classificado de acordo com o Quadro 1, ou por referência e comparação              

a um material listado que tenha peso, tamanho de partícula e outras            
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características similares. O Anexo A deve ser lido como exemplificado no Quadro            

2. 

Quadro 2 - Exemplo de leitura do Anexo A 

 

Fonte: ANSI/CEMA#550, 2019 

É de se notar também que conteúdo úmido, que não é contado na tabela              

de materiais do Anexo A, afetará as características de fluxo e, também, a             

densidade do material. Alguns destes, quando muito secos ou muito molhados,           

tenderão a ter qualidades de fluidez favoráveis ao processo. Quando o conteúdo            

úmido está entre esses extremos, ele pode se comportar de forma inusitada e ter              

um ângulo de repouso alto. Então, existe a possibilidade do material ter que ser              

reclassificado. O design e a seleção do transportador devem proceder com um            

conhecimento completo de todas as condições que podem prevalecer (Screw          

Conveyor Corporation, 2010). 

Quando o material a ser transportado possui características não usuais,          

considerações especiais devem ser dadas para a seleção dos componentes do           

TH. Com base em CONVEYOR E&M (2012) e Screw Conveyor Corporation           

(2010), a revisão destas características neste trabalho parece concordar com          

outros manuais de engenharia de fabricantes que estão disponíveis no mercado. 

a) Materiais abrasivos 

Materiais abrasivos tendem a causar desgaste excessivo nos componentes         

do Transportador Helicoidal então devem ser carregados a cargas de baixa seção            

transversal e a relativas baixas velocidades. Para transportadores que carregam          

materiais extremamente abrasivos ou que estão sujeitos a serviços pesados ou           

contínuos, componentes mais pesados devem ser especificados. Metais        
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resistentes a abrasividade, mais pesados que o padrão e de superfície reforçada            

são recomendados para esta aplicação. 

Existem também alguns materiais que normalmente são considerados        

abrasivos mas podem se tornar aerados facilmente, e estes refletem uma           

pequena densidade e grande fluidez. Em casos como esse, pode ser possível            

usar altas velocidades e grandes seções cruzadas.  

b) Materiais contamináveis 

Quando se é lidado com materiais facilmente contamináveis, como         

produtos alimentícios ou alguns produtos químicos, é possível especificar         

componentes e outras características de construção que não foram         

necessariamente incluídas durante o processo de seleção do transportador.         

Acessibilidade às partes internas do TH através do uso de algumas destas            

características significa que ele pode ser inspecionado e limpo de forma mais            

facilitada. 

A tampa da calha deve ser bem selada e facilmente removível para            

limpeza frequente e todas as soldas internas que entram em contato com o             

material podem requerer polimento para eliminar trapeamento durante        

funcionamento. 

c) Materiais corrosivos 

Para materiais corrosivos, sugere-se que os componentes do transportador         

sejam fabricados de aço inoxidável, alumínio ou outras ligas especiais. Aço           

carbono galvanizado por imersão a quente pode ser usado em aplicações não            

abrasivas. 

d) Materiais degradáveis 

Materiais que possuem tendência de quebrar ou se separar devem ser           

trabalhados em transportadores de grande diâmetro e baixas velocidades para          

evitar agitação e perda de qualidade. 
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e) Temperaturas extremas 

Transportadores trabalhando com materiais a temperaturas extremas       

devem ser construídos com ligas metálicas modeladas para lidar com tais           

condições. Em casos de altas temperaturas, o TH pode experimentar expansão           

térmica e causar aumento de comprimento na calha e no helicoide. 

f) Materiais fluidizantes 

Alguns materiais se tornam aerados durante o transporte e aumentam de           

volume. É importante saber a densidade do aerado para que o design do tamanho              

e velocidade do TH seja feito com o maior volume aerado. Recomendam-se            

baixas velocidades, pequenos vãos entre as hélices e bordas especiais nas           

lâminas do helicoide. 

g) Materiais misturáveis em trânsito 

Se os materiais precisam ser misturados ou agitados durante o transporte,           

hélices especiais com cortes ou pás podem ser usadas. 

h) Materiais explosivos ou tóxicos 

O design dos componentes do transportador deve ser feito contra          

explosões e de forma a evitar a criação de faíscas, além de serem mantidos              

selados. 

Na possibilidade de existência de pós perigosos, um sistema de exaustão           

pode ser necessário para ventilação. 

i) Materiais higroscópicos 

Este tipo de material absorve umidade e se torna mais denso e de menor              

fluxo livre. Tais fatores devem ser considerados durante a determinação do           

tamanho, velocidade e HP do transportador. Alguns materiais com essa          

característica ainda mudam de ângulo de repouso, o que afeta o número de             

classificação do mesmo. 
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Transportadores bem selados que excluem a atmosfera exterior são         

efetivos no manuseio desses materiais. 

j) Transporte inclinado 

Transportadores Helicoidais Inclinados (THI) requerem maior potência e        

menor capacidade que os horizontais. Conforme o ângulo de inclinação muda, os            

valores de requerimento também se alteram. 

k) Materiais viscosos ou grudentos 

Recomenda-se o uso de hélices em fita para evitar o acúmulo de material             

na ligação entre a haste central e o helicoide. 

6.2. CAPACIDADE, VELOCIDADE E TAMANHO 

Depois de feita a classificação do material, calcula-se a capacidade          

requerida baseada no problema de transporte em questão. Reunindo-se essas          

informações, a segunda parte do design se inicia. 

A classificação do seu material indica qual a carga se aplica à calha             

através do Quadro 3. Seleciona-se o tamanho de acordo com sua capacidade            

usando-se o menor diâmetro que seja menor que a velocidade máxima           

recomendada. Após a determinação do tamanho, a velocidade exata do          

transportador é determinada dividindo-se a capacidade requerida em pés cúbicos          

por hora por pés cúbicos por hora a 1 rotação por minuto (RPM). 
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Quadro 3 - Quadro de capacidades do Transportador Helicoidal Horizontal 

 

Fonte: Screw Conveyor Corporation, 2010 

6.3. CAROÇOS E ESPAÇO RADIAL DO HELICOIDE 

O tamanho do transportador não somente depende da capacidade         

requerida, mas também do tamanho e proporção de caroços no material           

transportado. O tamanho do caroço é determinado pela dimensão máxima que ele            

possui quando medida no centro do material. Vários manuais de engenharia           
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apresentam métodos e classificações próprias quanto ao requerimento de         

diâmetro baseado em caroços. De acordo com CONVEYOR E&M (2012) o           

caráter dos caroços pode ser classificar o material em três classes: 

a) Classe 1 

Uma mistura de caroços e partículas finas na qual não mais que 10% são              

caroços medindo do tamanho máximo a metade do máximo; e 90% são caroços             

menores que metade do tamanho máximo. Razão de Classe = 1,75. 

b) Classe 2 

Uma mistura de caroços e partículas finas na qual não mais que 25% são              

caroços medindo do tamanho máximo a metade do máximo; e 75% são caroços             

menores que metade do tamanho máximo. Razão de Classe = 2,50. 

c) Classe 3 

Uma mistura somente de caroços na qual 95% ou mais são caroços            

medindo do tamanho máximo a metade do máximo; e 5% ou menos são caroços              

com menos que um décimo do tamanho máximo. Razão de Classe = 4,50. 

O tamanho permissível de caroços em um transportador helicoidal é função           

do espaço radial entre o diâmetro externo (OD) do tubo central e o raio da calha,                

como mostrado na Figura 11, assim como da proporção de caroços na mistura. o              

Quadro 4 mostra o tamanho máximo recomendado de caroços para cada           

diâmetro de helicoide e as 3 classes de caroços. 
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Figura 11 - Espaço radial entre o OD da calha e o OD do tubo central 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

Quadro 4 - Tamanho máximo de caroços para helicoides padrões 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

O tamanho do espaço radial (radial clearance na Figura 11) é calculado            

multiplicando-se a Razão de Classe, relativa à classe do material em relação aos             

caroços, pelo tamanho máximo de caroços no produto (CONVEYOR E&M, 2012). 
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Se o diâmetro requerido (Quadro 3) é menor que o tamanho recomendado            

no Quadro 4, usa-se o diâmetro do Quadro 4 e então se é calculado o RPM pelo                 

Quadro 3. 

Em condições normais, o THV suporta as capacidades e velocidades          

apresentadas no Quadro 5 (Screw Conveyor Corporation, 2010). 

Quadro 5 - Quadro de capacidades do Transportador Helicoidal Vertical (THV) 

 

Fonte: Screw Conveyor Corporation, 2010 

6.4. HORSEPOWER 

Continuando o processo de design, deve-se calcular a potência total          

requerida. Aqui, usa-se o termo horsepower (HP) para denotar tal parâmetro. 

O horsepower requerido para funcionamento de um Transportador        

Helicoidal Horizontal (THH) é função das características do material sendo          

transportado e da fricção inerente no próprio transportador. Friction horsepower          

(HPf) é a potência requerida para girar um transportador helicoidal quando vazio.            

Fricção vinda dos componentes móveis, como os mancais de sustentação, cria           

resistência interna. Material horsepower (HPv ou HPm) é a potência necessária           

para transportar o material ao longo de todo o comprimento do TH. É muito              

importante projetar um TH com horsepower suficiente para se prevenir downtimes           

e perdas de produção (KWS, 2016). 

As referências de manuais de engenharia contabilizam os valores de forma           

diferente. Para fins de consistência com o objetivo do trabalho, reuniu-se os            

fatores mais relevantes de cada fonte e mediou-se um vínculo entre eles. Os             
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cálculos feitos para transportadores helicoidais horizontais e verticais são os          

apresentados na Equação 1 e na Equação 2. 

 

 

 

 
 

(1)

 

 

 

 
 

(2) 

 

Nos quais, os parâmetros usados são: 

L – Comprimento do transportador (pés) 

N – Velocidade de transporte (RPM) 

Fd – Fator de diâmetro 

Fb – Fator de rolamento 

Cw – Capacidade do transportador (libras por hora) 

Cv – Capacidade do transportador (pés cúbicos por hora) 

W – Densidade (libras por pé cúbico) 

Fv ou Fm – Fator de material 

O Total horsepower (HPtotal), que é o requerimento total do equipamento,           

é a soma do Friction horsepower com o Material horsepower multiplicado pelo            

Fator de sobrecarga e dividido pela eficiência do processo ou do motor. A             

Equação 3 apresenta o cálculo para transportadores helicoidais horizontais. 
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(3) 

 

Na qual, os parâmetros usados são: 

Fo – Fator de sobrecarga 

e – Eficiência do motor 

E para Transportadores Helicoidais Inclinados ou Verticais a fórmula é a           

apresentada na Equação 4. 

 

 

 
 

(4) 

 

Onde:  

Fi – Fator de inclinação 

6.4.1. EXPLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO HORSEPOWER 

O Fator de diâmetro (Fd) é um valor empírico e é determinado através de              

testes e representa a resistência por fricção do peso do helicoide (KWS, 2016). 

Ele é tabelado para vários diâmetros conforme mostra o Quadro 6. Muitos            

manuais de engenharia padronizam esse parâmetro de forma diferente, mas em           

hélices de até 24 polegadas de diâmetro, parece ser consistente o seu valor.             

Após 24 polegadas, o fator da fabricação parece ser mais influente. 
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Quadro 6 - Fator de diâmetro para vários diâmetros de hélice 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

O Fator de rolamento (Fb) é um valor empírico determinado através de            

experimentos e testes. Ele representa a resistência friccional do mancal de apoio            

para vários tipos de materiais do quais ele pode ser feito, assim como mostrado              

no Quadro 7 (KWS, 2016). 

Quadro 7 - Fator de rolamento para vários tipos de materiais 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

A Figura 12 ilustra o posicionamento do mancal de sustentação entre as            

conexões de dois helicoides. A rotação das hélices é permitida pelo mancal, mas             
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parte da energia é perdida em forma de atrito e por esse motivo, é importante               

manter uma boa lubrificação. Em transportadores helicoidais verticais        

normalmente não há mancais de sustentação. 

Figura 12 - Posição do mancal de sustentação 

 

Fonte: Screw Conveyor Corporation, 2010 

O Fator de material (Fv ou Fm) também é um valor experimental e             

representa a resistência por fricção do material bruto ser transportado. É de se             

notar que conforme a densidade do material aumenta, tipicamente, o Fator de            

material também o fará, porque materiais mais densos são mais difíceis de            

transportar (KWS, 2016). 

A lista completa desse parâmetro para vários materiais diferentes pode ser           

encontrada em ANSI/CEMA#550 (2003), mas, para o escopo deste trabalho, é           

importante ser dado destaque para os materiais da indústria do petróleo. Alguns            

destes estão dispostos no Quadro 8 para referência. 

Quadro 8 - Fator de material para alguns materiais da indústria do petróleo 

Material Fator de material 

Dolomite, Crushed 2,0 

Dolomite, Lumpy 2,0 

Limestone, Agricultural (Calcium 
Carbonate) 

2,0 
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Limestone, Crushed (Calcium 

Carbonate) 

2,0 

Limestone, Dust (Calcium Carbonate) 1,8 

Shale, Crushed 2,0 

Quartz, 1/2” (Silicon Dioxide) 2,0 

Fonte: ANSI/CEMA#550, 2003 

O Fator de sobrecarga é a correção do horsepower calculado se           

encontrado um valor menor que 5,2 HP. Aumentar o Total horsepower permite o             

transportador helicoidal superar a maioria das condições adversas, como         

pequenos estrangulamentos ou eventuais caroços de maior tamanho. O gráfico          

da Figura 13 correlaciona os valores desse parâmetro com o Total horsepower            

calculado (KWS, 2016; CONVEYOR E&M, 2012). 

Figura 13 - Fator de sobrecarga para correção do Total horsepower 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

Para Transportadores Helicoidais Inclinados o requerimento de horsepower        

aumenta com o nível de inclinação. O fator de inclinação (Fi) é incorporado nos              
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cálculos do TH padrão para fazer a compensação pela gravidade e pela queda do              

material. O gráfico da Figura 14 apresenta a relação de ângulo com o fator de               

inclinação (KWS, 2016). 

Figura 14 - Relação entre ângulo de inclinação com fator de inclinação 

 

Fonte: KWS, 2016 

Para finalizar, a unidade de acionamento de um transportador helicoidal é           

comumente construída com uma caixa de redução e um motor. A eficiência do             

motor (e) não é 100%, existem perdas por fricção interna, pequenos           

desalinhamentos, manutenção incerta, efeitos de mudança de temperatura etc. O          

valor da eficiência do motor é tipicamente 85 a 95% (KWS, 2016; CONVEYOR             

E&M, 2012). 

Embora exista variação na eficiência de acordo com o fabricante, o Quadro            

9 cobre vários tipos de componentes individuais. Para se obter o valor da             

eficiência do motor, multiplicam-se os fatores de cada componente da tabela. 
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Quadro 9 - Eficiência de componentes individuais para cálculo da eficiência do motor 

 

Fonte: CONVEYOR E&M, 2012 

6.5. TORQUE 

Um dos fatores que precisam ser considerados depois de calculado o HP            

requerido, é verificá-lo contra as limitações de cada tamanho de tubo e de eixo              

(Screw Conveyor Corporation, 2010). 

O torque é definido como a força de torção exercida pela unidade de             

acionamento no transportador. Ele é transmitido através do eixo de transmissão           

para a hélice e é convertido para força para transportar o material. Selecionar             

apropriadamente os componentes do TH é importante para minimizar downtime e           

manutenção (KWS, 2016). 

O torque é medido em polegada-libra para os componentes do          

transportador helicoidal. O eixo de acionamento, o tubo central e os parafusos            

devem ser capazes de suportar o Full Motor Torque, que é o torque máximo              

gerado pelo conjunto de acionamento, sem falhar. Os valores máximos de torque            

do Quadro 10 (aço carbono) e Quadro 11 (aço inoxidável) são baseados no valor              
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de Safe Stress de cada material de construção (KWS, 2016; CONVEYOR E&M,            

2012). 

O cálculo do Full Motor Torque é feito com a Equação 5. 

 

 

 
 

(5) 

 

Onde:  

HP – Horsepower do motor no transportador helicoidal 

S – Velocidade de transporte (RPM) 

Quadro 10 - Torque máximo para uma construção específica de um transportador de aço carbono  

 

Fonte: KWS, 2016 
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Quadro 11 - Torque máximo para uma construção específica de um transportador helicoidal de 
aço inoxidável 

 

Fonte: KWS, 2016 

7. ESTUDO DE CASO TEÓRICO 

Para traçar a importância do estudo de transportadores helicoidais verticais          

para a indústria do petróleo e para consolidar a aplicação da ferramenta de tubo              

de perfuração com geometria helicoidal, faz-se de interesse o desenvolvimento de           

um exemplo. 

Busca-se seguir os passos descritos no capítulo sobre design aplicando as           

condições de perfuração do Pré-sal. Então, muitas hipóteses e considerações          

serão feitas para tornar este estudo de caso representativo do que está sendo             

procurado fazer: mostrar a aplicação da inovação. 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Como as condições de perfuração do Pré-sal são as buscadas, alguns           

materiais específicos serão usados. As características das formações do Pré-sal          

fazem relevante o estudo usando-se dolomita e calcita. 
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Além disso, os grãos, aqui referenciados como resíduo de rocha perfurada,           

filtrados para o tubo interno de recolhimento fazem com que a seleção desse             

material seja de calibre limitante, isto é, pode-se esperar que os cortes sejam de              

tamanhos razoavelmente previsíveis. Como indicado no Quadro 8, será usado o           

material com característica Crushed, pois a atuação da broca irá esmagar a            

formação. O Quadro 12 apresenta as informações dos materiais aqui          

considerados. 

Quadro 12 - Informações de materiais do estudo de caso 

Material Limestone, Crushed 
(Calcium 
Carbonate) 

Dolomite, Crushed 

Código de classe do 
material 

88D36 90C36 

Fator de material 2,0 2,0 

Peso (lbs/ft³) 85-90 80-100 

Fluidez 3 
(Média) 

3 
(Média) 

Abrasividade 6 
(Moderada) 

6 
(Moderada) 

Tamanho máximo de 
Partícula (pol) 

-1/2 -1/2 

Carga na calha 
recomendada 

30B 30B 

Fonte: KWS, 2016; CONVEYOR E&M, 2012; Screw Conveyor Corporation, 2010 

Para esses dois tipos de materiais não há indicação de sigla para            

Miscellaneous Properties Or Hazards, então não há características adicionais a          

considerar. 

Como a capacidade de geração de cascalhos (resíduo de rocha perfurada)           

é importante, é preciso ter dados de taxa de penetração e diâmetro de broca para               

se calcular o volume de cortes gerados por tempo. Será considerado uma fase de              
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perfuração vertical com uso de broca de 8 ½ pol e uma taxa de penetração (ROP)                

de 15 ft/h. Por isso, também, o design será de um transportador helicoidal vertical. 

Devido à diferente configuração entre transportadores helicoidais verticais        

e tubos de perfuração, o cálculo da eficiência do motor, e, deverá ser escolhida              

sem o uso do Quadro 9. Por isso, ela será estimada como 88%. Além disso, pelo                

mesmo motivo de os equipamentos serem de distintas naturezas, não serão           

usados mancais de sustentação neste exemplo. 

7.2. CÁLCULO DA CAPACIDADE REQUERIDA 

O cálculo da capacidade requerida é feito multiplicando-se a área coberta           

pela broca de 8 ½ pol pelo ROP de 15 ft/h considerado e se é obtido 10,65 ft³/h de                   

taxa de volume de resíduo de rocha sendo gerada. E, para fins de exemplificação,              

será considerado que todos os cortes recolhidos para o tubo helicoidal serão do             

mesmo tamanho e estes contabilizam como 90% do volume perfurado. Portanto,           

a capacidade final será de 9,59 ft³/h. 

7.3. CÁLCULO DA VELOCIDADE DE TRANSPORTE 

A velocidade de transporte pode ser obtida pela Equação 6. 

 

 

 
 

(6) 

 

O valor da capacidade a 1 RPM é obtida pelo Quadro 3. Neste exemplo,              

para uma carga na calha de 30% B, deve ser selecionado um diâmetro de              

helicoide menor que o diâmetro da broca. A única opção, então, é o helicoide de 6                

pol. 

Para esse tamanho de 6 pol, é preciso verificar se a capacidade requerida             

está nos limites da capacidade a velocidade máxima. Analisando o Quadro 3            

verificamos que a capacidade de fato está entre os extremos de 90 ft³/h (a              

máxima RPM) e 1,49 ft³/h (a 1 RPM). 
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Aplicando a Equação 6, temos: 

  6, 4 RPMN =  1,49
9,59 =  4  

7.4. CÁLCULO DO TAMANHO DE CAROÇOS E DO ESPAÇO RADIAL 

Pelas considerações deste caso, os caroços no material transportado são          

de granulometria uniforme, e, de acordo com o Quadro 12, o tamanho deles é de               

até ½ pol. Para fins de conformidade, será usado o valor de ½ pol para todos os                 

caroços. 

Dada as as hipóteses, temos que a distribuição de tamanho de caroços do             

material a ser transportado é 100% de ½ pol x ½ pol, então ele cai sobre a Classe                  

3 de material. A Razão de Classe, R, então é 4,5. E o espaço radial requerido é: 

spaço radial requerido 4,  1/2 2, 5 pol 2 1/4 polE =  5 ×  =  2 =   

Pelo Quadro 4, para o helicoide de 6 pol, o espaço radial é de 2 5/16 pol, o                  

quê é maior que o encontrado de 2 ¼ pol. Portanto, conclui-se que o espaço               

radial de 2 5/16 pol é suficiente para esse design e o processo pode ser               

continuado. 

7.5. CÁLCULO DO HORSEPOWER 

O cálculo do Horsepower é de extrema importância, por isso apresenta           

diversos parâmetros que o influenciam. No Quadro 13 estão dispostos os           

parâmetros do Horsepower para este exemplo. 

Quadro 13 - Valores dos parâmetros do Horsepower para o exemplo 

Parâmetros Calcita Dolomita 

Fator de diâmetro (Fd) 18 18 

Fator de rolamento (Fb) 1,0 1,0 

Fator de material (Fv ou 
Fm) 

2,0 2,0 

Fonte: KWS, 2016; CONVEYOR E&M, 2012; Screw Conveyor Corporation, 2010 
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O Fator de diâmetro foi retirado do Quadro 6. E o Fator de rolamento, como               

não há mancais de sustentação, tem valor de 1,0. 

Considerando um tubo de perfuração de 9 m, ou seja, aproximadamente           

29,5 ft, temos que o cálculo do Friction horsepower é: 

  0, 0342 HPHP f =  1000000
29,5 × 6,44 × 18 × 1,0 =  0  

E o cálculo do Material horsepower é: 

  0, 498 HPHP v
calcita =  1000000

9,59 × 88 × 29,5 × 2,0 =  0  

  0, 509 HPHP v
dolomita =  1000000

9,59 × 90 × 29,5 × 2,0 =  0  

Para ser calculado o HPtotal, é preciso determinar o Fator de sobrecarga.            

Este valor, conforme mostrado na Figura 13, para , segue a         HP ) 5,(HP f +  v ≤  2    

equação: 

 ln (HP  HP ) 0, 115 2, 24F o =  f +  v ×  −  6 +  0  

Logo: 

 3, 2F o
calcita =  8  

 3, 1F o
dolomita =  8  

O ângulo de inclinação do tubo de perfuração em relação a horizontal faz             

necessário o cálculo do Fator de inclinação. A Figura 14 apresenta os valores             

desse parâmetro para até 45° de inclinação. Para se obter o valor a 90°, foi usado                

um tratamento logaritmo dos dados da Figura 14. A Figura 15 apresenta os dados              

extrapolados para este exemplo. 
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Figura 15 - Dados extrapolados da Figura 14 com linha de tendência logarítmica. R²=0,966  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de KWS (2016) 

A equação da linha de tendência é: 

 0, 14 ln(x) 0, 03y =  4 +  4  

Usando x = 90°, temos 

 0, 14 ln(90) 0, 03F i =  4 +  4  

 2, 7F i =  2  

O cálculo do Total horsepower então é: 

 HP total =  e
(HP  + HP  + F ) × Ff v i o  

 HP total
calcita =  0,88

(0,00342 + 0,0498 + 2,27) × 3,82  

 HP total
dolomita =  0,88

(0,00342 + 0,0509 + 2,27) × 3,81  

 10,  HPHP total
calcita =  1  
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 10,  HPHP total
dolomita =  1  

7.6. CÁLCULO DO TORQUE 

Conforme orientado em Screw Conveyor Corporation (2010), para valores         

de Total horsepower maiores que 5,0, o Full Motor Torque pode ser calculado             

diretamente em cima do Total horsepower pela Equação 5, ao invés de aproximar             

o valor para potência de motor imediatamente acima. Para fins de exemplificação,            

também, será usado a velocidade máxima recomendada pelo Quadro 3,          

Maximum RPM. 

ull Motor Torque  0609 pol bF =  60
10,1 × 63025 = 1 − l  

7.7. SELEÇÃO DOS MATERIAIS DE COMPONENTES 

Para este exemplo, foi obtido um valor de torque de 10609 pol-lb. É preciso              

agora verificar o Quadro 11 e o Quadro 12 contra o limite resistido pelos materiais               

a cada diâmetro de eixo. O Quadro 11 e o Quadro 12 devem ser lidas procurando                

horizontalmente pela primeira linha que apresenta uma configuração em que          

todos os componentes dispostos tenham resistência superior a do valor de Full            

Motor Torque. 

O Quadro 11 apresenta os valores de componentes de aço carbono.           

Vemos que a primeira linha que satisfaz a condição de torque é a de diâmetro de                

eixo de 2-7/16 pol. O Quadro 14 sumariza as informações do Quadro 11 aplicadas              

a este exemplo. 

Quadro 14 - Informações de componentes de aço carbono do Quadro 11 para o estudo de caso 

Componente Informação Torque limite (pol-lb) 

Diâmetro de eixo 2-7/16 pol - 

Eixo C-1045 18700 

Parafusos (2 unidades) Grau 5 23000 

Tubo em cisalhamento A-53 23000 

Tubo em rolamentos A-53 13200 
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Fonte: Elaboração própria a partir de KWS (2016) 

Semelhantemente, o Quadro 12 apresenta os valores de componentes de          

aço inoxidável. Para este material, a primeira linha que satisfaz as condições do             

exemplo é a de eixo de diâmetro de 3 pol. O Quadro 15 mostra as informações do                 

Quadro 12 para esta situação. 

Quadro 15 - Informações de componentes de aço inoxidável da Quadro 12 para o estudo de caso 

Componente Informação Torque limite (pol-lb) 

Diâmetro de eixo 3 pol - 

Eixo 304 / 316 24300 

Parafusos (2 unidades) 18-8 15900 

Tubo em cisalhamento A-312 28600 

Tubo em rolamentos A-312 15700 
Fonte: Elaboração própria a partir de KWS (2016) 

 
8. CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES 

O tubo de perfuração helicoidal é uma inovação tecnológica que está em            

processo de desenvolvimento. Neste trabalho foi decidido escrever somente a          

conceituação analítica inicial do projeto e apresentar os avanços que estão sendo            

feitos. 

Associar as tecnologias de perfuração com a geometria de tubo proposta é            

uma tarefa complicada. Na literatura não possui registro de aplicações na           

indústria do petróleo a serem estudadas como base. A grande maioria de            

publicações de transportadores helicoidais é voltada para a área de engenharia           

civil e para o ramo de alimentação de animais, para transporte de grãos. 

Será focado na próxima etapa do projeto a seleção do material da coluna             

helicoidal, pois o uso do aço usado no tubo normal não se adequou, o que refletiu                

na rotação. A corrosão, outro ponto importante para o caso do Pré-sal, que,             

devido a quantidade de metal utilizado, pode ser muito acentuada. O           

dimensionamento propriamente dito, que será muito complexo devido a limitação          
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de estudos anteriores em escala para a indústria do petróleo. E a simulação             

fluidodinâmica, impossibilitada por causa do design do próprio tubo e seus           

componentes. 

Observou-se grande diferença entre os números nos padrões de design de           

um transportador helicoidal vertical e no tubo do estudo de caso. Não devem ser              

tiradas conclusões precipitadas por comparação de ferramenta de naturezas tão          

diferentes pois cada uma delas está construída para seu nicho específico. 

Os resultados de potência do exemplo mostram a grande importância dos           

parâmetros Fator de inclinação e Fator de sobrecarga no design utilizado, e, mais             

especificamente, a alta relevância do transporte ser na vertical. O Fator de            

sobrecarga compensa o baixo horsepower para evitar problemas causado por          

pequenas velocidades de transporte, e o Fator de inclinação corrige o valores            

requeridos para manter boa eficiência de funcionamento.  

Os manuais de engenharia citados neste trabalho e as normas da CEMA            

referenciam problemas de transportadores inclinados e fazem recomendações        

quanto a seleção de helicoides, de calhas e dos vãos entre calha e hélice.              

Aconselha-se o uso de pequenos vãos, aumento da velocidade em cima de um             

transportador helicoidal horizontal de tamanho semelhante, usar helicoides de         

passos menores como ⅔ ou ½ conforme o material a ser transportado permitir e              

usar calha tipo tubular through (ANSI/CEMA#350, 2019). 

9. PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

Naturalmente, o design usado precisa ser incrementado para funcionar no          

contexto de tubos de perfuração, o entendimento de transportadores helicoidais          

verticais é de auxílio para criação de ideias iniciais. Em ADAMS, Neal (1985) são              

apresentados outros fatores que precisam ser levados em consideração para          

seleção do tubo de perfuração, como colapso e a severidade do dogleg. 

Embora ainda em estado de concepção, é esperado que o equipamento           

final seja muito complexo quanto ao comportamento de fluxo. A movimentação de            
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rotação do helicoide dificulta a simulação fluidodinâmica, a qual é muito           

importante para estudo do material a ser usado na tubulação e para perspectiva             

de possíveis ocorrências de corrosão. 

Como parte do processo de desenvolvimento de uma inovação deste tipo,           

é importante o estudo de modelos em escala menores primeiro. É necessário            

identificar as variáveis de relevância para que se possa fazer a análise            

dimensional com base em teorias de modelagem, como a Teorema π de            

Buckingham e a Teoria dos Modelos. 
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Anexo A – Tabela de materiais 
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Tabela de materiais (cont.)
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Tabela de materiais (cont.) 
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Tabela de materiais (cont.) 
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Tabela de materiais (cont.) 
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Tabela de materiais (cont.) 

 

 

 


