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“O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo 

separado do resto do universo - numa espécie de ilusão de ótica de 

sua consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe a 

nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas 

mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa 

prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja 

todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém 

conseguirá atingir completamente este objetivo, mas lutar pela sua 

realização já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce de nossa 

segurança interior.” 

Albert Einstein 
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RESUMO 

 

 A utilização de poços horizontais na exploração de reservatórios de 

petróleo tem ganhado muito espaço atualmente. Devido à característica dos 

reservatórios de possuírem grande extensão e pequena espessura, os poços 

horizontais têm diversas vantagens quando comparado aos verticais, 

especialmente pela sua maior área de contato com o reservatório.  

 O presente trabalho tem o objetivo de analisar a queda de pressão ao 

longo de um poço horizontal, observando quando essa é importante na 

caracterização da produtividade do poço e quais variáveis a definem. 

Assumindo necessária sua representação, faz-se o equacionamento do 

escoamento no interior do poço, extraindo a queda de pressão da equação de 

conservação da quantidade de movimento. Sendo modelo unidimensional, o 

atrito tem de ser representado por correlações, tomando a entrada mássica 

lateral como condição de contorno. Isso faz com que um novo estudo seja feito, 

sendo este relacionado aos fatores de atrito disponíveis na literatura para 

representar essa queda de pressão. Por fim, uma aplicação em um caso real e 

simulações de um modelo simplificado com entradas mássicas laterais são 

realizadas para verificar qualitativamente o efeito de determinados fatores e, 

assim, optar por representá-los ou não no modelo final do poço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: poço horizontal, fator de atrito, queda de pressão.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of horizontal wells in petroleum reservoirs’ exploration has 

become more important by day. Due to reservoirs’  large dimensions and small 

thickness, horizontal wells have several advantages over verticals, especially 

when considerating its larger contact area with the reservoir. 

This work aims to analyze the pressure drop in a horizontal well, 

evaluating when it is relevant to the productivity in the wellbore and, if so, 

which variables to take account. Assuming that a pressure drop model in a 

horizontal well is required, it’s presented the equations that govern the flow 

inside the well, and the pressure drop is obtained from the conservation of 

momentum equation. Being an one-dimensional model, the friction has to be 

represented by correlations, assuming that the inflow is a boundary condition. 

This causes a further analysis, related to the friction factors available in the 

literature to represent this pressure drop. Finally, a study of a real case and 

simplified model simulations with inflow are used to verify qualitatively the 

effect of certain factors and thus choose to represent them or not in the final 

model of the well.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O Petróleo, além de produzir combustível e energia, é uma fonte 

imprescindível às utilidades e comodidades da vida contemporânea. Apesar de 

uma extensa campanha e pesquisa na área de energias renováveis, ainda não 

se descobriu um meio de substituí-lo em todas as suas funcionalidades. E 

esse cenário não vai se alterar nas próximas décadas. A indústria do petróleo 

movimenta, mundialmente, bilhões de dólares, e a tendência é a de que esse 

mercado se expanda, assim como a quantidade de petróleo requisitada pelos 

países. Tenta-se sanar essa demanda de duas formas: buscando mais campos 

de petróleo e/ou otimizando a quantidade de material captado em cada 

reservatório antes que esse atinja seu tempo de vida útil. 

Essa última vertente de estudo tem incentivado, entre outros, o uso de 

poços horizontais, já que a área de contato com o reservatório aumenta 

consideravelmente. Entretanto, não é suficiente apenas ter longos trajetos 

horizontais do poço, já que, dadas as perdas diversas que ocorrem ao longo do 

escoamento, existe um tamanho ótimo para o qual o poço produz em toda a 

sua extensão. Além disso, é fácil compreender que é necessária a existência de 

um gradiente de pressão entre o início do poço e seu calcanhar (início da parte 

vertical) para que o escoamento exista, e que este gradiente está intimamente 

relacionado com a pressão fornecida pelo reservatório. A vazão através dos 

furos de completação do poço horizontal é a condição de contorno para a 

solução do escoamento ao longo do poço. Esta condição vem da solução do 

escoamento no reservatório, daí um acoplamento entre os dois problemas. 

Baseando-se nisso, o SINMEC – Laboratório de Simulação Numérica em 

Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor, na UFSC, por meio de um 

projeto intitulado “Acoplamento Poço-Reservatório”, criou a linha de pesquisa 

da qual deriva esse trabalho. Em tal projeto, deseja-se desenvolver um código 

computacional que possa conciliar as condições de contorno obtidas em um 

reservatório com a resolução do escoamento gerado no interior de um poço 

horizontal (que apresenta crescentes aprimoramentos e vantagens sobre os 

demais modelos). De forma a viabilizar sua realização, foi feita uma divisão em 

certos temas, os quais foram repassados, por sua vez, aos envolvidos, sem 

obstante abster-se de um processo de engenharia simultânea. 



 

 

O que se apresenta no presente texto são as análises relacionadas à 

queda de pressão e, mais especificamente, ao fator de atrito no escoamento. 

Esse caso possui uma analogia interessante com o de uma aleta

encontra em um meio a uma determinada temperatura e cuja base encontra

se com outro valor de temperatura. 

significativa somente ao longo de sua extensão

aleta num domínio unidimension

reproduz de forma irreal a quantidade de calor liberada

por conseguinte, sua eficiência

Os resultados são 

de um poço horizontal com completação a poço aberto e no qual o 

com propriedades consta

explorados no decorrer do 

reservatório não é uniforme ao longo 

produção também não o seja.

Figura 1 – Comportamento típico de um poço horizontal do tipo poço aberto [1].
 

A aplicação na indústria de petróleo de tal pesquisa é imediata. 

análise adequada e, por conseguinte, b

fidelidade maior com a realidade e uma caracterização coerente do 

escoamento, diminuindo perdas de material e energia, seja do óleo no 

reservatório (evita-se a formação precoce de cones de água), s

construção e/ou implementação do poço.

O que se apresenta no presente texto são as análises relacionadas à 

queda de pressão e, mais especificamente, ao fator de atrito no escoamento. 

Esse caso possui uma analogia interessante com o de uma aleta

encontra em um meio a uma determinada temperatura e cuja base encontra

temperatura. Uma vez que a variação de temperatura é 

ao longo de sua extensão, é comum trabalhar com a 

aleta num domínio unidimensional. Não considerar essa variação

reproduz de forma irreal a quantidade de calor liberada ou absorvida

, sua eficiência. 

Os resultados são análogos ao da gravura abaixo, obtida para um caso 

um poço horizontal com completação a poço aberto e no qual o 

iedades constantes em um escoamento homogêneo – conceitos 

explorados no decorrer do trabalho. A diferença de pressão entre poço e 

reservatório não é uniforme ao longo de sua extensão, o que faz com que a 

produção também não o seja. 

Comportamento típico de um poço horizontal do tipo poço aberto [1].

A aplicação na indústria de petróleo de tal pesquisa é imediata. 

adequada e, por conseguinte, boas correlações garantem uma 

fidelidade maior com a realidade e uma caracterização coerente do 

escoamento, diminuindo perdas de material e energia, seja do óleo no 

se a formação precoce de cones de água), s

construção e/ou implementação do poço. 
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O que se apresenta no presente texto são as análises relacionadas à 

queda de pressão e, mais especificamente, ao fator de atrito no escoamento. 

Esse caso possui uma analogia interessante com o de uma aleta que se 

encontra em um meio a uma determinada temperatura e cuja base encontra-

vez que a variação de temperatura é 

, é comum trabalhar com a 

. Não considerar essa variação, contudo, 

ou absorvida por tal e, 

ao da gravura abaixo, obtida para um caso 

um poço horizontal com completação a poço aberto e no qual o fluido escoa 

conceitos estes 

A diferença de pressão entre poço e 

de sua extensão, o que faz com que a 

 

Comportamento típico de um poço horizontal do tipo poço aberto [1]. 

A aplicação na indústria de petróleo de tal pesquisa é imediata. Uma 

oas correlações garantem uma 

fidelidade maior com a realidade e uma caracterização coerente do 

escoamento, diminuindo perdas de material e energia, seja do óleo no 

se a formação precoce de cones de água), seja na 

 



3 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Pretende-se, como objetivo geral, determinar as correlações de atrito 

adequadas para a queda de pressão (quando esta se mostrar significativa) em 

um poço horizontal de acordo com o tipo de completação realizada – entende-

se, nesse caso, completação como um todo, envolvendo, dentre outras, as 

operações de canhoneio e cimentação, além do tipo de furação adotada – e das 

propriedades do poço, do reservatório e do fluido captado. Desse modo, 

adotam-se como objetivos específicos: 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Estudo dos fatores que interferem na queda de pressão; 

II. Equacionamento do escoamento no poço horizontal, com devidas 

considerações e simplificações; 

III. Análise das correlações de atrito disponíveis na literatura especializada; 

IV. Realizar simulações no software FLUENT do escoamento no poço para 

obtenção de resultados mais propícios e de uma base para comparação.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Petróleo: Definição, Características e Exploração 

 

 Segundo Rosa [2], “petróleo (do latim petra = rocha e oleum = óleo) é o 

nome dado às misturas naturais de hidrocarbonetos que podem ser 

encontradas no estado sólido, líquido e gasoso, a depender das condições de 

pressão e temperatura a que estejam submetidas”. Agregado a essa mistura, 

sempre vem impurezas, que envolvem, entre outros, dióxido de carbono, 

oxigênio, nitrogênio, gás sulfídrico e hélio. É a principal fonte de energia do 

mundo. Não há tecnologia capaz de criá- lo ou inventá- lo. Portanto, é um bem 

estratégico, de importância vital para a economia dos países.  

Usualmente, divide-se sua composição em duas: o óleo, parte que 

permanece no estado líquido quando levada às condições de temperatura e 

pressão da superfície e cujos componentes são divididos na refinaria, entre 

eles o diesel, a querosene, a gasolina, e, com o advento da petroquímica, 

também plásticos, tintas, corantes, detergentes, etc.; e o gás (em grande parte 

metano), subproduto que, nas condições de superfície, permanece em estado 

gasoso. Este último tem sido usado na siderurgia, como combustível veicular e 

como matéria-prima para as Indústrias de Petroquímica e de Fertilizantes. 

O petróleo é inflamável, com massa específica inferior a da água, oleoso, 

com cheiro característico e de cor variando entre o negro e o castanho escuro. 

Contudo, a infinita variedade de composições das misturas de 

hidrocarbonetos, aliadas às condições de temperatura e de pressão e à 

variação de tipos e teores de impurezas, faz com que todas as misturas 

tenham características diferentes – não só a cor, como também a viscosidade e 

a massa específica, entre outros. Além disso, como as condições de pressão e 

temperatura variam com a posição dentro do reservatório, pode-se dizer que 

em uma mesma acumulação de petróleo as características do fluido variam 

ponto a ponto. À área conhecida como análise composicional compete a 

identificação de cada composto e em que proporção na mistura, de forma a 

obter as propriedades físico-químicas de um petróleo. 

O planeta Terra tem sua idade determinada com base em bilhões de 

anos. As jazidas de Petróleo não são tão antigas, mas também apresentam 
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idades expressivas, que variam de um a quatrocentos milhões de anos. De 

acordo com a teoria orgânica, sua origem se deve ao fato que, durante esse 

período, aconteceram inúmeros fenômenos, como movimentação dos pólos, 

separação dos continentes, erupções vulcânicas, deslocamento dos oceanos, 

erosão nos rios e acomodação da crosta terrestre. Com isso, grandes 

quantidades de restos vegetais e animais se depositaram no fundo dos mares e 

lagos, sendo soterrados pelos movimentos da crosta terrestre sob a pressão 

das camadas de rochas e pela ação do calor. A combinação desses fatores 

forneceu a base para o início dos processos que levam à formação do petróleo. 

Esse processo de transformação da matéria orgânica em petróleo é conhecido 

como geração, sendo, não obstante, a região onde essa etapa ocorre 

denominada rocha geradora. Vale observar que, como a escala de tempo com 

que se trabalha é elevada, típica da geologia, pode-se inferir que esse processo 

é intermitente – ou seja, novas jazidas sempre estão em formação. 

Após a fase da geração, devido ao micro faturamento das rochas 

argilosas (geradoras) e/ou aumento da pressão e temperatura, o petróleo é 

expulso da rocha onde foi gerado – processo conhecido como migração 

primária – e se locomove por rochas porosas e permeáveis (reservatórios), 

acumulando-se em armadilhas formadas por rochas impermeáveis 

(denominadas capeadoras ou selantes) – dá-se, nesse processo, o nome de 

migração secundária. Ressalta-se que um reservatório só se forma se houver 

uma combinação dessas estruturas, uma vez que, caso contrário, não há a 

geração do petróleo ou este não se acumula. 
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Figura 2 – Esquema de um reservatório de petróleo: o arenito representa a rocha geradora e o 
folhelo, a rocha capeadora [3]. 

 
A partir dessa etapa, num contexto de exploração, deve-se, em primeira 

instância, localizar essas jazidas. Esse procedimento, denominado prospecção, 

envolve, através de inúmeros métodos distintos, uma longa e extensiva análise 

de dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares. São exemplos desses 

métodos os potencias – através da gravimetria, com análises da variação da 

aceleração da gravidade, e da magnetometria, através da medição do 

magnetismo da Terra – e os sísmicos – através de refrações e reflexões de 

ondas enviadas, sendo este último o meio mais utilizado. 

Após essa identificação, faz-se necessário confirmar esse dado com a 

perfuração de um poço, conhecido como poço exploratório ou poço pioneiro. 

Com este, também, pode-se complementar as informações obtidas pelos 

métodos de prospecção. Confirmando-se a existência de uma reserva 

comercialmente explorável, passa-se então para a etapa da exploração 

propriamente dita, onde os poços são perfurados e completados. A 

completação de um poço consiste no conjunto de serviços efetuados no 

mesmo, desde o momento em que a broca atinge a base da zona produtora 

(cimentação do revestimento de produção). 
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Figura 3 – Esquema de um poço perfurado e completado, já em produção [3]. 
 

Dada a pressão inicial do reservatório, dois tipos de processos podem 

ser observados na extração. A surgência corresponde ao período no qual o 

petróleo consegue fluir para a superfície somente pela diferença de pressão 

entre reservatório e superfície, sendo essa capacidade também um importante 

parâmetro na avaliação da quantidade de petróleo contido na reserva. 

Contudo, com a retirada de material, a pressão do reservatório decai, tendo 

um ponto em que ela não é mais suficiente para suplantar as perdas de carga 

existentes. Em comparação ao tempo de vida útil de um reservatório (na 

ordem de 30 anos, em média), essa etapa representa, geralmente, um período 

curto de exploração. Para maximizar a produtividade (aumentando o fator de 

recuperação do reservatório, ou seja, a porcentagem de fluido presente na 

rocha passível de ser extraída) utilizam-se os métodos conhecidos como de 

recuperação secundária, normalmente formas de bombeio do óleo para 

superfície, tais como injeção contínua ou intermitente de gás ou água por meio 

de um poço denominado injetor. 

 

3.2 Poços Horizontais 

 

Não se sabe quando despertou a atenção do homem, mas o fato é que o 

Petróleo era conhecido desde os primórdios da civilização, possuindo diversas 
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finalidades. Somente no século 18, contudo, esse passou a ter uma conotação 

comercial, principalmente na indústria farmacêutica e na iluminação. As 

primeiras tentativas para a perfuração de um poço para obtenção de petróleo, 

todavia, só aconteceram nos Estados Unidos, com Edwin L. Drake, na 

segunda metade do século XIX. O sucesso nessa tarefa ocorreu no dia 27 de 

agosto de 1859. 

Até o início da década de 1980, os poços perfurados eram 

predominantemente verticais, em grande parte devido às limitações das 

técnicas de perfuração existentes até então. A partir dessa época, o 

desenvolvimento de novas tecnologias e as vantagens oferecidas fizeram com 

que os denominados poços horizontais passassem a ser cada vez mais 

utilizados. Um esquema de tal é apresentado a seguir. A extremidade do poço 

é convencionalmente chamada de toe ou dedão e o oposto, que coincide com o 

local próximo à curva onde o fluido irá escoar na vertical até a cabeça do poço, 

é denominado heel ou calcanhar.  

 

 

Figura 4 – Esquema de um poço horizontal 
Fonte: TecnoPeg 
 

Num projeto de poço, deve-se pensar nos aspectos técnico-operacionais 

de forma a garantir uma instalação funcional, segura, econômica e 

permanente, evitando intervenções futuras. Para isso, deve-se definir a melhor 

arquitetura do poço em função do reservatório e da produção esperada. Isso 

inclui não só escolher qual tipo de poço utilizar, mas também definir o tipo de 

interface a se estabelecer entre o reservatório e o poço produtor. São vários os 

fatores que determinam essa escolha, envolvendo desde as propriedades 

físicas da rocha reservatório até a presença de areia. De uma forma macro, 



 

 

pode-se estabelecer uma divisão 

completação a poço aberto, liner rasgado e revestimento canhoneado 

 

Figura 5 - Tipos diferentes de completações em um poço horizontal

 
 Na completação a poço aberto, toda a área do poço fica em contato com 

o reservatório, uma vez que não são realizados

tampouco canhoneio. É utilizada

do tipo bem consolidada ou quando não

Para os demais tipos, deve

não fica totalmente em contato como o poço horizontal

processos de cimentação e revestimento aos quais o poço é submeti

pelas telas de contenção de areia, 

é consolidado, conforme expresso na figura 6

 

estabelecer uma divisão em três tipos básicos, ilustrados na 

completação a poço aberto, liner rasgado e revestimento canhoneado 

Tipos diferentes de completações em um poço horizontal

completação a poço aberto, toda a área do poço fica em contato com 

, uma vez que não são realizados revestimento e cimentação, 

É utilizada em alguns casos, onde a rocha reservatório é 

do tipo bem consolidada ou quando não existe excesso de areia na formação

Para os demais tipos, deve-se atentar ao fato que a área total do reservatório 

não fica totalmente em contato como o poço horizontal, seja resultado dos 

processos de cimentação e revestimento aos quais o poço é submeti

telas de contenção de areia, normalmente utilizadas quando o meio 

, conforme expresso na figura 6. 
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ilustrados na Figura 5: 

completação a poço aberto, liner rasgado e revestimento canhoneado [5]. 

 

Tipos diferentes de completações em um poço horizontal [1]. 

completação a poço aberto, toda a área do poço fica em contato com 

revestimento e cimentação, 

em alguns casos, onde a rocha reservatório é 

existe excesso de areia na formação. 

a área total do reservatório 

, seja resultado dos 

processos de cimentação e revestimento aos quais o poço é submetido, seja 

quando o meio não 
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Figura 6 – Telas utilizadas para contenção da areia. A última camada corresponde ao poço e suas 
perfurações 

Fonte: Petrobrás 
 

Como, em sua maioria, os reservatórios de petróleo possuem uma 

espessura reduzida em comparação com sua extensão, apresenta-se uma 

primeira vantagem para a utilização de poços horizontais (em comparação com 

os verticais): uma maneira de reduzir a quantidade de poços perfurados ao 

mesmo tempo em que se aumenta a área de contato com o reservatório, com 

conseqüente aumento do índice de produtividade do poço. 

Essa vantagem é mais expressiva em reservatórios de baixa 

permeabilidade. Nos de alta permeabilidade, apesar de se aumentar a área de 

contato, o real benefício advindo dos poços horizontais insere-se na redução 

da velocidade do fluxo e turbulência nas imediações do poço. Outra situação 

em que se tem um proveito insere-se no fato que, em alguns casos, é possível 

atingir um reservatório em águas profundas através de uma plataforma 

situada em águas mais rasas, o que exige tecnologias mais simples. 

Para aumentar o índice de produtividade, um processo comum é o 

fraturamento hidráulico, uma técnica de estimulação na qual, por meio de um 

fluido (fluido de fraturamento), aplica-se uma pressão contra a rocha-

reservatório até causar sua ruptura por tração (fraturas são canais de alta 

permeabilidade). Essas fraturas são feitas em direções perpendiculares às de 

menor tensão. Com exceção de poços poucos profundos, essas fraturas são 

verticais, o que adiciona mais valor à adoção de poços horizontais (capacidade 

de captar inúmeras fraturas com um mesmo poço). 

Com a evolução de suas tecnologias, boa parte das desvantagens para 

se construir um poço horizontal estão decaindo. Um dos primeiros empecilhos 

comerciais de tal estrutura encontrava-se em seu preço, mais elevado que o 

dos poços verticais. Segundo Joshi [5], em 1986, quando os primeiros poços 

começaram a ser utilizados, o custo de perfuração e completação de um poço 
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horizontal era de duas até quatro vezes maior que um poço vertical. 

Entretanto, até o fim da década de 1980 esse índice já havia se reduzido para 

1,4 vezes, e a tendência é que essa diferença torne-se ainda menor. 

Outra dificuldade suplantada estava relacionada ao fato que somente 

uma zona do reservatório, a determinada altura, poderia ser drenada por um 

poço horizontal. Com o advento de poços horizontais pararelos, tendo um 

único trecho vertical, podem-se gerar inúmeros poços horizontais, o que não 

só garante a possibilidade de se drenar regiões a diferentes alturas como 

também trechos distantes uns dos outros. 

Uma das principais dificuldades enfrentadas atualmente concentra-se 

no fato que, uma vez atingidos por um cone de água - o breakthrough, os 

poços horizontais produtores necessariamente tem de ser fechados ou 

transformados em poços injetores, uma vez que não há recompletação. Este 

termo é dado ao fechamento dos trechos em contato com o fluido injetado, 

deixando aberto somente aqueles em contato com o óleo. Isso não é possível 

no caso de poços horizontais porque geralmente é a região inicial do poço que 

apresenta esses cones. Fechar esse trecho resulta, por conseguinte, em fechar 

o poço. As razões para que isso ocorra encontram-se expostas a seguir. Vale 

ressaltar que há um esforço em pesquisa atualmente nessa área, ou seja, não 

só em termos de produção, mas também em uniformidade na recuperação do 

óleo. 

 

3.3 Queda de Pressão 

 

A diferença de pressão possui um papel fundamental na extração de 

petróleo. O óleo migra do reservatório para o poço motivado pela diferença de 

pressão entre ambos, geralmente mencionada como drawdown. Esse valor, em 

um programa de simulação de reservatório, é de extrema importância para 

obter a vazão mássica que adentra o poço. Em sua implementação, a vazão 

mássica é considerada proporcional, entre outros, ao drawdown e a um fator 

conhecido como well index, o qual tende a representar a interface entre os dois 

meios. O well index é obtido, por conseguinte, de um problema acoplado entre 

o poço e o reservatório. É nele que está presente o efeito das camadas de 

material intermediárias que geralmente são colocadas durante a completação. 

Por sua vez, considerando a vazão mássica como condição de contorno 

e analisando somente o poço, tem-se, também, a queda de pressão ao longo de 
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seu comprimento funcionando como uma força motriz para o escoamento. Nos 

poços verticais, é comum considerar esse gradiente dado pela pressão 

hidrostática. Em poços horizontais, contudo, a variação de altura não é o 

principal determinante. De forma macro, essa é dependente das propriedades 

do fluido, da vazão mássica e da geometria do poço, sendo seu estudo objeto 

desse trabalho. 

Com o início da utilização dos poços horizontais, os poços verticais 

fraturados passaram a ser usados como referência para se determinar a 

viabilidade técnica e econômica de sua perfuração. Uma situação ideal para 

uma fratura seria quando ela possuísse condutividade infinita, isto é, quando 

não houvesse (ou fosse desprezível) perda de carga em seu interior. 

Reduzindo-se a altura dessa fratura de condutividade infinita obter-se-ia um 

poço horizontal. [2] 

Atualmente, na simulação de um poço horizontal, pode-se optar por 

duas representações: a de condutividade infinita, conforme expresso acima, e 

a de condutividade finita, na qual se considera a perda de carga que ocorre no 

poço. Uma escolha coerente de algum desses modelos depende, 

principalmente, da ordem de grandeza da queda de pressão no poço em 

comparação com o drawdown.  

Em boa parte dos casos, a hipótese de condutividade infinita não é uma 

proposta realista, levando a uma superestimação da produção e a uma 

distribuição de fluxo, ao longo do poço, irreal. Com isso, não é possível captar 

o breakthrough que normalmente ocorre próximo ao heel na existência de capa 

de gás ou cone de água. Contudo, os resultados com esse modelo para casos 

no qual a ordem de grandeza do drawdown do reservatório é 

significativamente maior do que a diferença de pressão no poço não gera 

grandes incongruências no resultado. Esse é o caso de sistemas de baixa 

produtividade, o que tende a ocorrer em reservatórios com baixa 

permeabilidade e onde há poços menos extensos e com um diâmetro 

significativo. Um exemplo desse caso encontra-se nas figuras abaixo, 

proveniente de [6]. 
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Figura 7 – Comparação entre a pressão no poço e no reservatório [6]. 
 

 

Figura 8 – Distribuição de fluxo ao longo de um poço no campo de Jubarte [6]. 
 
Mesmo na hipótese de condutividade infinita, o que acarreta uma 

distribuição de fluxo simétrica ao longo do poço, observa-se um ligeiro 

aumento no fluxo próximo as extremidades (heel e toe). Este efeito é justificado 

pela presença do “fluxo esférico”, padrão de escoamento reportado por Saleh et 

al. (1996), Norris e Piper (1990) como sendo o fluxo resultante da presença do 

raio de drenagem [6]. 

Há situações em que a queda de pressão em um poço horizontal é 

salientada, a saber, poços com longos trechos horizontais e pequeno diâmetro 

(fatos ligados à sua geometria), óleo pesado, escoamento multifásico (ligado ao 
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fluido) e altas vazões de produção. Fora esses fatores, o tipo de completação 

adotado também se mostra determinante. De um modo geral, à medida que 

essa diferença de pressão torna-se importante se comparada ao drawdown, o 

modelo de condutividade finita torna-se mais aconselhável. Há duas formas de 

considerá-lo: uma primeira considera as equações disponíveis na mecânica 

dos fluidos para escoamentos em dutos, enquanto a outra adota modelos e 

estudos realizados para o caso específico de um poço horizontal – tema do 

próximo tópico. 

O efeito dessa diferença de pressão ao longo da extensão do poço na sua 

produtividade é imediato. Em primeiro, o fluxo não se distribui de forma 

uniforme, conforme expresso na figura 10. Novamente há a presença do fluxo 

esférico, porém há um acréscimo maior do fluxo próximo ao calcanhar devido 

a esse trecho estar a uma pressão inferior. Esse fato justifica a maior 

probabilidade de cones de água/gás surgirem nessa região e, assim, parar a 

produção nesse poço. 

 

 

Figura 9 – Comparação entre a pressão no poço e no reservatório [6]. 
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Figura 10 - Distribuição de fluxo ao longo de um poço no campo de Marlin [6]. 
 
Conforme explanado anterior, são extensas as pesquisas relacionadas a 

formas de se evitar o breakthrough. Vale destacar uma tecnologia desenvolvida 

por engenheiros de poço da Petrobrás denominada furação diversiva. Em 

suma, o raciocínio envolvido por trás dessa idéia consiste na distribuição 

irregular dos furos em um poço (na última camada metálica expressa na 

figura 6): na região próxima ao toe, aumenta-se a densidade de furos de forma 

a compensar o menor drawdown com um acréscimo da área de contato com o 

reservatório. Um raciocínio inverso pode ser feito considerando o heel. 

Outro fato ligado ao fluxo de massa encontra-se explícito na figura 12, 

oriundo de [6]. Nesta, estimou-se a produção, cumulativa, de poços 

horizontais com calcanhar localizado em x = 0 m e com diferentes 

comprimentos, todos sujeitos às mesmas propriedades do campo de Troll 

Field. Nota-se que, para comprimentos de poço de 600 m e 800 m, a produção 

não tem mudança significativa. Isso se deve ao fato que, para que ocorra o 

escoamento, a pressão nessas regiões do poço torna-se elevada o suficiente 

para não haver um acréscimo significativo na produtividade de tal. 

Em anexo a esse gráfico, apresentam-se as curvas de distribuição do 

fluxo ao longo do poço. As curvas de produção cumulativa podem ser 

observadas como resultante da integral de suas respectivas curvas 

apresentada na figura 11, as quais apresentam a distribuição de fluxo.  

 



 

 

Figura 11 – Distribuição de fluxo em função do comprimento do

Figura 12 – Perfil da 
 

 

Distribuição de fluxo em função do comprimento dos poços no campo de Troll Field 
 

Perfil da produção do poço para determinados comprimentos
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no campo de Troll Field [6]. 

 

determinados comprimentos [6].  
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4 MODELAGEM MATEMÁTICA 

4.1 Equações do Problema 

 

Dado o projeto “Acoplamento Poço-Reservatório”, dentre as hipóteses 

assumidas, adotou-se escoamento unidimensional no interior do poço 

horizontal (mostrado na figura 13), posto que suas dimensões são pequenas 

em relação ao reservatório e a variável fundamental, a queda de pressão, pode 

ser obtida por esse modelo. Em particular, espera-se desenvolver um modelo 

multifásico unidimensional conhecido na literatura como modelo Drift Flux [9]. 

No entanto, para a familiarização com as equações e com o método de solução 

acoplado do poço e reservatório, adota-se, nesse trabalho, um modelo 

preliminar de mistura homogênea considerando propriedades médias. 

 

 

Figura 13 - Representação do problema em um modelo unidimensional 
 
Abaixo se discutem as equações que governam o fluxo no interior do 

poço. Por tais, percebe-se que optar por uma solução unidimensional requer 

que as vazões pelos furos de completação e o atrito nas paredes sejam levados 

em consideração através de correlações, já que não se têm condições de 

contorno nas paredes do duto. Além disso, como os regimes de escoamento 

são diversos, assim como as propriedades do material captado, estas 

correlações diferem de regime para regime. 

Para representar o escoamento ao longo de um poço horizontal, 

considerou-se o mesmo como um duto de seção transversal constante e com 

parede porosa com entrada de massa pela interface – essa, por exemplo, é a 



 

 

adoção feita por Ouyang, em 

completação a poço aberto

e da conservação da quantidade de movimento, o poço horizontal foi tratado 

como o modelo ilustrado na 

Figura 

 
 Definindo primeiramente as propriedades médias, tem

 

onde wS e oS são as saturações de água e óleo, e 

específicas da fase água e óleo, respectivamente.

Sendo modelo homogêneo, 

unidimensional e incompressível

mistura, tem-se, realizando um balanço de massa para um volume de 

controle, a seguinte formulação

 (ρ ρ ρ

adoção feita por Ouyang, em [10], correspondendo adequadamente ao caso de 

completação a poço aberto. Para determinação das equações da 

quantidade de movimento, o poço horizontal foi tratado 

como o modelo ilustrado na Figura 14 abaixo. 

Figura 14 – Modelo do poço horizontal utilizado. 

Definindo primeiramente as propriedades médias, tem-se 
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são as saturações de água e óleo, e wρ  e oρ  são as 

da fase água e óleo, respectivamente. 

modelo homogêneo, fluido newtoniano, escoamento isotérmico

incompressível, considerando propriedades médias da 

realizando um balanço de massa para um volume de 

, a seguinte formulação: 

) ( )ρ ρ ρ− − ∆ =
2 1

0m m m m m
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adequadamente ao caso de 

determinação das equações da continuidade 

quantidade de movimento, o poço horizontal foi tratado 

 

 

 (4.1) 

são as massas 

fluido newtoniano, escoamento isotérmico, 

considerando propriedades médias da 

realizando um balanço de massa para um volume de 

 (4.2) 
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onde ρm  corresponde à massa específica média da mistura, tA  a área da 

seção transversal, mu  a velocidade média da mistura, ∆x  é a dimensão do 

volume de controle e q  o fluxo volumétrico médio por unidade de 

comprimento que atravessa a interface do poço, proveniente do reservatório. 

Dois fatos devem ser notados com esse último termo: em primeiro, que se 

convencionou que o fluxo possuirá um valor positivo quando for o caso de um 

poço produtor - onde massa adentra o poço. Além disso, fez-se mais uma 

hipótese para o problema com essa adoção: a de que há uma distribuição 

uniforme da vazão mássica lateral ao longo do trecho, o que pode não ocorrer, 

já que o drawdown varia.  

Dividindo a expressão por ∆tA x  (ou seja, pelo volume do sistema) e 

fazendo o limite ∆ → 0x , obtemos a equação da conservação da massa para o 

poço horizontal em sua forma diferencial: 

 ( ) ρρ∂ =
∂

m
m m

t

q
u

x A
 (4.3) 

 Da hipótese de escoamento incompressível ( ρ = cte ), podemos 

reescrever essa equação como: 

 
∂ =
∂

m

t

u q

x A
 (4.4) 

No presente projeto optou-se pela adoção de um modelo de 

condutividade finita devido à diversidade dos problemas que tal deve atender. 

Além disso, as correlações de atrito serão as responsáveis por representar a 

perda de carga no interior do poço, uma vez que se trabalha com esse 

problema em um domínio unidimensional. Antes de se determiná-las, 

contudo, é interessante discutir quais variáveis estão envolvidas nessa perda, 

sendo, a partir dessa primeira representação, uma análise necessária para 

selecionar quais termos possuem influência desprezível. 

De modo a exemplificar uma forma de se dividir os fatores que influem 

na perda de carga, apresenta-se a divisão feita por Su [11] para um caso de 

um tubo horizontal com perfurações: 

 acc w e mixP P P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆  (4.5) 
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na qual o lado direito da equação apresenta, respectivamente, a perda pela 

aceleração do fluido (reversível), a perda por atrito, a perda gerada pela 

“rugosidade relativa” causada pelas perfurações e, por fim, a perda devido a 

efeitos de mistura. Vale notar que os efeitos gravitacionais não foram 

considerados porque os experimentos para os quais tal modelo foi 

desenvolvido foram realizados em uma geometria horizontal sem inclinações.  

Enquanto a primeira parcela do lado direito pode ser considerada como 

um processo reversível, todas as demais são irreversibilidades do escoamento. 

Além disso, ep∆  pode ser considerada também uma perda por atrito, uma vez 

que seu efeito pode ser observado na tensão de cisalhamento e na rugosidade 

da superfície. Sua magnitude é função da geometria do poço perfurado e da 

densidade de perfurações. 

Entretanto, com relação ao último termo, mixp∆ , poucas informações 

podem ser expressas. É uma queda de pressão irreversível que surge da 

interação complexa entre o escoamento no poço e o fluido que adentra pelas 

perfurações, o que causa alterações na camada limite. Não há uma formulação 

geral para tal, de forma que, caso seja considerada, deve ser determinada por 

meio de experimentos. 

Alguns pontos devem ser ressaltados. Essa divisão apresentada acima 

não é unânime, devendo-se analisar cada caso em particular. Além disso, 

conforme explanado anteriormente, a definição de uma correlação depende 

não só de quais desses termos são considerados, mas também de quais serão 

expressos através de tal, sendo desenvolvida, muitas vezes, a partir de 

resultados experimentais. De qualquer modo, não considerar alguma variável 

superestima a produção do poço – em menor ou em maior grau, de acordo 

com a escolha. De acordo com Beggs e Brill [12], essa superestimação é maior 

quando não se consideram os efeitos de fricção, ratificando, por conseguinte, o 

maior foco demandado para tais. 

As variáveis de interesse do problema são as velocidades de água e óleo e 

a pressão no poço. Desta forma, para o fechamento do problema, resta obter a 

equação para a pressão aplicando a conservação da quantidade de movimento. 

O balanço de forças, na direção do escoamento, num volume de controle 

diferencial, aplicando propriedades médias, conforme ilustrado na Figura 14, 

fornece 
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onde wτ  é a tensão cisalhante exercida pela parede do poço, g  corresponde à 

aceleração da gravidade, P  é a pressão em determinada face e θ  é a 

inclinação em relação à horizontal. Em tal, considerou-se que a entrada 

mássica lateral se procede perpendicularmente ao escoamento. As áreas 

transversal e lateral são, respectivamente, 
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π
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=
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 (4.7) 

onde D  corresponde ao diâmetro do poço. Dividindo a equação do balanço por 

txA∆  e tomando-se os limites para ∆ → 0x  e ∆ → 0t , obtém-se a equação na 

forma diferencial 
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sendo a tensão de cisalhamento obtida através de correlações para o fator de 

atrito. O fator de atrito de Darcy pode ser escrito como 
τ

ρ
= 8 w

m m
f

u
.  

Algumas ressalvas com relação a esse modelo devem ser consideradas, 

ao se fazer um dual com o modelo de Su. Enquanto Su baseou-se numa 

completação que implicasse em um tubo com perfurações bem definidas, o 

presente trabalho baseou-se numa completação a poço aberto, o que 

corresponde a uma parede porosa. Apesar dessa diferença, de uma forma 

qualitativa, os fatores presentes em um apresentam, em grande parte, 

equivalência em outro. Na formulação acima desenvolvida, deve-se notar que a 

tensão de cisalhamento não só representa o termo relacionado ao atrito como 

também aquele relacionado às perfurações. Ou seja, como a tensão de 

cisalhamento não é a mesma conhecida para o escoamento em um tubo sem 

perfurações, por conseguinte o fator de atrito também não o é. 

Outra observação vinculada a esse modelo encontra-se no que diz 

respeito à última parcela da equação formulada por Su. Os efeitos de mistura 

não foram, de imediato, expressos na formulação acima. Uma parte pode ser 
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representada na tensão de cisalhamento, uma vez que se altera a camada 

limite. Além disso, introduzindo a equação da conservação da massa na 

equação da quantidade de movimento, transportam-se efeitos do fluxo de 

massa para o interior do poço horizontal. Contudo, seus efeitos não ficam 

restritos a essas situações, podendo acarretar perdas de pressão que não 

foram levadas em consideração. O que se pretende com essa divagação é 

justificar a importância de uma análise desse termo, o que é realizado, em 

conjunto com outras questões, nas simulações apresentadas no próximo 

tópico. 

 

4.2 Correlações de Atrito 

 

 Na formulação numérica do escoamento em um poço horizontal, uma 

vez estabelecida a adoção de um modelo de condutividade finita e uma vez 

determinada a equação para a queda de pressão, surge a necessidade de 

definir qual fator de atrito utilizar. Nessa vertente, duas novas subdivisões 

surgem: uma adotando as fórmulas conhecidas da mecânica dos fluidos, onde 

não há mudanças causadas pela entrada mássica, e outra considerando 

correlações determinadas particularmente para esses casos ou semelhantes.  

Essa última opção, apesar de, aparentemente, resultar em soluções mais 

condizentes, esbarra em dois fatos: o primeiro, de ordem prática, insere-se na 

percepção de que às vezes o efeito na solução global gerado pela consideração 

dos efeitos da entrada mássica no atrito é desprezível. O segundo fato insere-

se na forma como estas são obtidas - geralmente determinadas para casos 

específicos, isso não é muito adequado para um programa que objetiva 

solucionar problemas com uma variedade apreciável de variáveis. Em ambos 

os casos, os custos computacionais não compensam os resultados, por isso a 

necessidade de uma análise. A seguir, apresentam-se os valores normalmente 

utilizados, para ambas as subdivisões. 

 

4.2.1 Sem mudanças causadas pela entrada mássica 

 

Abrangendo as soluções para o escoamento em um tubo aprendidas na 

disciplina de Mecânica dos Fluidos, foram adotadas nos primeiros trabalhos 

feitos sobre poços horizontais, sendo ainda utilizadas em situações onde não 
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há a necessidade de uma representação a mais fiel possível, ou seja, os efeitos 

dessa simplificação não são significativos. 

Para escoamento laminar, a expressão mais utilizada encontra-se na 

solução analítica de um problema monofásico incompressível plenamente 

desenvolvido em um duto circular. Considerando a condição de não-

deslizamento na parede do duto e de simetria do escoamento, tem-se a 

formação de um perfil de velocidade parabólico conhecido como perfil de 

Hagen–Poiseuille. Esse pode ser escrito como: 

 

2

( ) 1
/ 2

r
u r U

D

  = −  
   

 (4.9) 

onde U representa a velocidade máxima alcançada pelo escoamento, o que 

ocorre na linha de centro do duto. Esse valor é obtido pela equação de Navier 

Stokes considerando escoamento completamente desenvolvido, a saber 
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 (4.10) 

 Além disso, utilizando a seguinte fórmula para obtenção da velocidade 

média: 
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obtém-se 
2m

U
u = . Com essas informações, pode-se calcular a tensão de 

cisalhamento, a qual será 
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onde µ  representa a viscosidade dinâmica do fluido. Fazendo um balanço de 

forças no volume abaixo representado, com seção transversal constante, tem-

se 



 

 

Figura 15 – Volume de controle com forças atuantes sobre. Não há variação da velocidade entre 

 

 Considerando a fórmula obtida para a tensão de 

reorganizando os termos, obtém

 

Da equação de Da

 

encontra-se o fator de atrito para esse caso,

 

 Vale ressaltar que e

de qualquer geometria. 

 
Re

hD

cte
f = , na qual o número de Reynolds é baseado no diâmetro hidráulico 

do escoamento. Esse é obtido pela expressão

da seção transversal do duto. Em um tubo circular, 

 Para regime turbulento, não há uma formulação analítica disponível. 

Nesse caso, são utilizadas correlações obtidas experimentalmente. O 

de Moody [13] fornece valores de correlação em função da rugosidade relativa 

da parede e o número de Reynolds do escoamento. Outras formulações 

numéricas também são fornecidas em [13], a saber a de 

por 

Volume de controle com forças atuantes sobre. Não há variação da velocidade entre 
uma seção e outra, nem com o tempo. 

 

 1 2t t wP A P A DLτ π= +  

Considerando a fórmula obtida para a tensão de cisalhamento e 

reorganizando os termos, obtém-se 
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Da equação de Darcy-Weisnach: 
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se o fator de atrito para esse caso, 
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ReD

f =  

Vale ressaltar que essa formulação pode ser implementada para duto

 Nesse caso, encontrar-se-á uma expressão da forma

a qual o número de Reynolds é baseado no diâmetro hidráulico 

do escoamento. Esse é obtido pela expressão 
4

 t
h

A
D

p
= , onde p

da seção transversal do duto. Em um tubo circular, hD D= . 

Para regime turbulento, não há uma formulação analítica disponível. 

Nesse caso, são utilizadas correlações obtidas experimentalmente. O 

13] fornece valores de correlação em função da rugosidade relativa 

da parede e o número de Reynolds do escoamento. Outras formulações 

numéricas também são fornecidas em [13], a saber a de Colebrook
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Volume de controle com forças atuantes sobre. Não há variação da velocidade entre 

 (4.13) 

cisalhamento e 

 (4.14) 

 (4.15) 

 (4.16) 

ssa formulação pode ser implementada para dutos 

á uma expressão da forma 

a qual o número de Reynolds é baseado no diâmetro hidráulico 

p  é o perímetro 

Para regime turbulento, não há uma formulação analítica disponível. 

Nesse caso, são utilizadas correlações obtidas experimentalmente. O diagrama 

13] fornece valores de correlação em função da rugosidade relativa 

da parede e o número de Reynolds do escoamento. Outras formulações 

Colebrook-White, dada 
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 (4.17) 

na qual e é a rugosidade do tubo. Pode-se notar, por tal, que esse valor é 

obtido iterativamente. 

O fator de atrito, conforme expresso acima até o momento, é chamado 

fator de atrito de Darcy. Entretanto, pode-se utilizar, como outra alternativa, o 

fator de atrito de Fanning, dado pela expressão 
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Para escoamento no tubo completamente desenvolvido, tem-se 4 Ff f= . 

Diferente desses modelos propostos na literatura que calculam um fator 

para o regime laminar através de uma expressão analítica e outra correlação 

para o regime turbulento, conforme expresso acima, Churchill, em [14], 

propôs a utilização de uma única correlação para todos os regimes, sendo essa 

dada pela equação  
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onde 

 

−    
 = +  
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16
37530

ReD

B  (4.21) 

 Essa correlação também foi desenvolvida para escoamentos 

monofásicos e situações de duto circular fechado. Como há a hipótese de 

escoamento homogêneo, a primeira questão é justificada.  

 

4.2.2 Correlações que consideram os efeitos da entrada mássica no 

atrito 
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Com relação a esse tópico, um trabalho se destaca: o de Ouyang em 

[10]. É o mais amplamente utilizado na indústria de petróleo para representar 

a perda de carga devido ao atrito considerando a entrada mássica pelas 

laterais. Além de fornecer correções para as correlações existentes, em 

diferentes situações de escoamento e de produção, várias análises 

interessantes de cunho qualitativo são feitas.  

Ouyang considera escoamento monofásico em regime permanente, 

fluido newtoniano incompressível, regime isotérmico sem transferência de 

calor e completação do tipo poço aberto, com massa entrando uniformemente 

ao longo de sua extensão. Com isso, desenvolve uma equação para a queda de 

pressão contendo quatro componentes: a perda gerada por fricção, a perda 

gerada pela aceleração do fluido, a perda gerada pela mudança de elevação do 

poço e a perda causada pela direção da entrada mássica. 

Após uma análise de experimentos com gás, propôs-se a seguinte 

adaptação para o fator de atrito de Fanning, de forma a considerar os efeitos 

em tal causados pelas perfurações e pela entrada de massa: 

• Regime Laminar: 

o Poço de Injeção:  
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 −
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 (4.22) 

o Poço de Produção:
 
 

 
0,614216

1 0,04304Re
ReF w

D

f  = +   (4.23) 

onde além do número de Reynolds baseado no diâmetro do poço, surge 

também o número de Reynolds na parede. Este é baseado no diâmetro interno 

do poço e em uma velocidade equivalente dada por 

 eq

q
u

Dπ
=  (4.24) 

de modo que q  novamente representa o fluxo volumétrico médio por unidade 

de comprimento que atravessa a interface do poço. 
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• Regime Turbulento: 

o Poço de Injeção:  

 0 0,75

Re
. 1 17,5

Re
w

Ff f
 = − 
 

 (4.25) 

o Poço de Produção:  

 
0,3978

0 . 1 0,0153ReF wf f  = −   (4.26) 

 

onde 0f  é um fator para o caso sem entrada mássica a escolha do usuário, 

como o de Colebrook-White, citado no tópico anterior para escoamento 

turbulento. Clemo, contudo, em [12], questiona a dependência funcional desse 

esquema, mesmo sendo o mais amplamente utilizado, uma vez que, para um 

caso sem entrada mássica pela lateral, ainda sim se teria uma alteração no 

atrito, somente pelas perfurações. 

Essas correlações apresentam um efeito contrário causado pela entrada 

mássica de acordo com o regime do escoamento. No caso de um poço 

produtor, por exemplo, e considerando escoamento laminar, Ouyang observou 

e relatou que o acréscimo de velocidade devido à entrada mássica concentra-

se principalmente próximo à parede do poço, o que acarreta num aumento do 

gradiente de velocidade e, conseqüentemente, da tensão de cisalhamento, 

elevando a perda de carga por atrito. Por isso, sua correlação apresenta um 

valor maior que a equivalente para um caso de tubo fechado.  

No caso de um escoamento em regime turbulento, contudo, sua 

correlação apresenta um valor inferior à equivalente. Sua explanação indica 

que o efeito mais pronunciado, nesse caso, é a expansão da camada limite e 

acúmulo da velocidade fora desta. Pela conservação da massa, por 

conseguinte, a velocidade axial do fluido deve decrescer em seu interior. Dessa 

forma, o gradiente de velocidade próximo à parede decai e, por extensão, a 

perda de carga por atrito. 

Além disso, após análise de resultados experimentais, concluiu-se que, 

para esses casos, o termo de perda de carga relacionado à direção de entrada 

da vazão mássica lateral é desprezível quando se comparado com o atrito, algo 

que não se pode dizer do termo relacionado à aceleração. Essa observação 
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ratifica, novamente, o modelo realizado na modelagem numérica, no qual tal 

perda, relacionada à direção, não é considerada. 

Outros trabalhos relacionados à formulação de novas correlações foram 

desenvolvidos, porém não coincidem totalmente com as necessidades do 

projeto. A seguir, apresentam-se duas formulações. O que se objetivou nesses 

trabalhos, contudo, foi a obtenção de um fator de atrito de Darcy aparente, 

que representasse toda a queda de pressão no poço através da expressão 
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P x
f

u Dρ
∆ ∆=  (4.27) 

Asheim, em [19], foi o primeiro a realizar essa análise. Para tal, ele 

trabalhou com um tubo com uma única perfuração, analisando seus efeitos 

no escoamento e extrapolando para situações com mais de uma perfuração. 

Considerando escoamento monofásico, incompressível, isotérmico e com seção 

transversal constante, a formulação obtida considerou a mudança da 

quantidade de movimento gerada pela entrada mássica escrevendo o fator de 

atrito como  

 T w ef f f= +  (4.28) 

onde wf  é o fator de atrito do poço e ef  é o fator de atrito das perfurações 

causado pela entrada mássica. Ele propôs a utilização de um wf  adotado no 

caso de não haver perfurações. Os efeitos de tais estão presentes no outro 

termo, segundo o qual 
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Q N Q

∆ ∆ 
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 (4.29) 

onde eQ  corresponde à vazão volumétrica que adentra pelas perfurações,Q 

corresponde à vazão volumétrica que escoa no poço e N  corresponde ao 

número de perfurações. 

 Essa expressão mostrou-se satisfatória para número de Reynolds entre 

14000 e 84000, em situações onde a velocidade média que adentra pela lateral 

não supere três vezes a velocidade média do escoamento ( 3eq mu u< ). 

Outra expressão analítica para o fator de atrito aparente foi 

desenvolvida por Yuan em [20]. As considerações para o problema são as 

mesmas apresentadas por Asheim. O que muda nesse trabalho é que o autor 
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também propôs mudanças no fator de atrito, tentando adequá-lo à situação. 

Seus termos ficam 

 0,84680, 45 Rewf
−=  (4.30) 
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onde 

 1,8, 0,06eQ
C para

Q
= ≤  (4.32) 
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3,6 0,207 , 0,06e eQ Q
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Q Q
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= − > 
 

 (4.33) 

O autor propõe a utilização dessa formulação para situações onde o 

número de Reynolds do escoamento esteja entre 5000 e 60000, além de 

0,01 0,2eQ

Q
≤ ≤  

Semelhante à Asheim, essas correlações foram obtidas em um 

experimento com um duto com uma única perfuração. Essas alterações no 

fator de atrito somente incorporaram o efeito do acréscimo na vazão induzida 

pela entrada mássica através das perfurações. O efeito de mistura, devido ao 

fluido entrar verticalmente ao escoamento, não foi considerado. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Material 

 

Como instrumento de pesquisa de artigos, utilizou-se da OnePetro, uma 

biblioteca online criada em março de 2007 e que atualmente armazena mais 

de 85000 documentos técnicos – número que cresce continuamente - oriundos 

de 10 organizações relacionadas à indústria de Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás. Em particular, a maior parte dos artigos proveu de uma das 

organizações que a constitui, a SPE – Society of Petroleum Engineers, uma 

sociedade profissional estabelecida em outubro de 1957 e com a qual o 

laboratório SINMEC possuía vínculo antes mesmo da junção entre SPE e 

OnePetro. 

Vale ressaltar que informações importantes, necessárias para o 

desenvolvimento desse trabalho, foram oriundas também da Petrobrás, 

empresa que patrocina esse projeto. Foram disponibilizados dados acerca do 

processo de explotação, sejam elas dimensões ou pelo menos uma idéia das 

grandezas envolvidas, sejam dados oriundos de profissionais envolvidos com o 

assunto ou informações de projetos semelhantes patrocinados pela mesma 

fonte. 

Em outra vertente de trabalho, relacionada à simulação para uma 

análise qualitativa e didática dos efeitos de determinadas variáveis na queda 

de pressão, fez-se uso de dois softwares comerciais de uso comum no 

laboratório SINMEC, ambos provenientes da ANSYS, uma companhia que 

desenvolve softwares de simulação de engenharia e se localiza entre as 

maiores em um âmbito mundial. O ICEM CFD, um pacote de software popular 

utilizado para geração de malhas e CAD (Computer-Aided Design, em inglês, ou 

desenho assistido por computador), foi utilizado para confecção das malhas 

utilizadas para as simulações. 

O FLUENT Inc., um software comercial de mecânica dos fluidos 

computacional com um código baseado na metodologia de volumes finitos e 

com uma gama apreciável de modelos físicos para uma série de problemas foi 

utilizado para a simulação de um caso simplificado de poço, com as devidas 

perfurações e com entrada mássica lateral, de forma que, ao simulá-lo em 
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regime de produção, possa-se monitorar a forma como o escoamento no 

interior do poço horizontal se desenvolve, assim como quais variáveis 

interferem significativamente na perda de carga. 

Até se obter um caso condizente com as propostas estipuladas, diversas 

simulações foram realizadas, o que se tornou oneroso em quesito de tempo 

computacional. Para tais, por conseguinte, fez-se uso do cluster obtido pelo 

laboratório no início de 2009. O SGI-Altix ICE 8200, com 512 núcleos de 

processadores, é, até o presente momento, o segundo maior das universidades 

brasileiras e o sexto maior do Brasil. 

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Comparações 

 

 Conforme exposto anteriormente, na indústria de Petróleo e Gás, 

quando se deseja trabalhar com uma correlação de atrito que considere os 

efeitos das perfurações, a correlação desenvolvida por Ouyang é 

extensivamente utilizada. O que se deseja é comparar resultados entre tal 

correlação e as obtidas para um escoamento em tubo fechado, sem entradas 

de massa. Deseja-se observar se a diferença de resultados entre ambos é 

significativa. A partir dessa análise, é possível inferir a necessidade dessa 

correção. 

 

5.2.2 Simulações 

 

Em uma segunda linha de raciocínio, foram feitas simulações acerca do 

escoamento com entradas mássicas. Conforme dito anteriormente, tais 

apresentam um cunho mais qualitativo, por isso o modelo foi simplificado. O 

que se objetivou foi analisar se o efeito de mistura apresentado na equação 

(4.5) acarretou mudanças significativas na perda de carga de dutos com 

determinadas geometrias. 

Em primeira instância, os casos corresponderam a situações de 

conhecimento da engenharia, de forma a verificar se a solução do software 

FLUENT encontrava-se adequada – serem casos de validação do modelo. 
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Foram realizadas duas simulações: ambas para escoamento laminar 

plenamente desenvolvido em um duto, sem entradas mássicas laterais, porém 

em uma a seção transversal correspondia ao caso de placas planas e paralelas 

e, em outra, a seção correspondia a um círculo. A escolha de uma geometria 

de placas planas e paralelas adveio da maior familiaridade do autor com a 

situação, servindo como um caso base para a posterior análise do escoamento 

em um tubo - o que, por sua vez, aproxima-se mais da realidade do problema. 

Após trabalhar com esses casos iniciais, passou-se à análise da 

situação de interesse, ou seja, aquela em que a geometria apresentava 

entradas mássicas em sua lateral. Essas, por sua vez, apresentaram-se como 

rasgos na superfície, de forma a tratar o problema como bidimensional. 

Simulações foram realizadas, primeiramente para testar a malha mais 

adequada e para definir quais condições de contorno utilizar. Após isso, foram 

simulados vários casos variando os parâmetros de entrada. É apresentado em 

destaque, nesse trabalho, o caso, dentre os simulados, em que a entrada 

mássica lateral era a mais elevada possível, ou seja, aquele no qual o efeito de 

mistura seria mais pronunciado. 

Como em regime plenamente desenvolvido a solução analítica é a 

mesma para qualquer material, optou-se por trabalhar com um material 

fictício de massa específica 1000 e viscosidade dinâmica 1. A geometria 

adotada possui comprimento de 10 m e espaçamento entre as duas placas 

(para o caso de placas planas paralelas) ou diâmetro (para o caso de seção 

circular) com valor 0,2 m. Optou-se por trabalhar com um valor inicial médio 

de velocidade igual a 1 m/s.  

Para se obter um escoamento plenamente desenvolvido, simulou-se um 

caso colocando, na geometria sem entradas mássicas, uma entrada de 

velocidade constante e igual a 1m/s, observando-se o perfil na saída. O erro 

imposto foi de 10-6 nas equações da continuidade e nas velocidades x e y. 

Utilizando-se das fórmulas para determinação do comprimento de entrada, 

dados os valores do exercício, esse comprimento seria suficiente para se 

estabelecer o regime completamente desenvolvido, conforme expresso abaixo.  

Dadas as fórmulas fornecidas por Bejan para o comprimento de entrada 

[16], a mais conservadora, para um escoamento laminar, foi desenvolvida por 

Schlichting [17] e encontra-se expressa abaixo 
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 ~ 0,04
ReD

X D
 (5.1) 

onde X  é o comprimento de entrada. Para o caso de placas planas e paralelas, 

0,4hD m= , de modo que 
1000 1 0, 4

~ 0,04 0, 4 ~ 6, 4
1

X m
⋅ ⋅⋅ ⋅ , o que está abaixo do 

comprimento de 10 m estipulado para geometria. 

Apesar dessa análise, com o perfil obtido na saída, foi realizada uma 

segunda simulação utilizando como velocidade de entrada o perfil obtido na 

saída anteriormente – ou seja, uma nova iteração. Com isso, confirmou-se o 

regime completamente desenvolvido – o critério adotado para se determinar 

regime completamente desenvolvido consistia na observação da diferença 

percentual entre os dois perfis, tomando o último como base, exigindo-se que 

este ficasse com uma ordem de grandeza inferior a 1% -, obtendo-se, além 

disso, uma situação adequada para se comparar com a solução analítica. O 

perfil obtido na saída desse caso foi o adotado como o de entrada para o início 

do duto, para todos os casos com entradas mássicas. 

Para a parte de parede, optou-se pela condição de contorno do tipo wall, 

ou seja, parede. Além disso, impôs-se o critério de não-deslizamento, de forma 

que a velocidade nas paredes fosse nula. Para o caso axissimétrico, surge 

ainda a condição axis, uma vez que só se simula um trecho do centro do duto 

à parede, ou seja, de 0r =  até 
2

D
r = . Para a saída, em ambos os casos, optou-

se por uma condição de contorno do tipo outflow, a qual se mostrou bem 

adequada para o problema. Utilizada quando não há dados de velocidade ou 

de pressão na saída, as informações são extrapoladas do interior do problema, 

havendo uma correção através do balanço de massa. É apropriada para casos 

de escoamento completamente desenvolvido e não pode ser usada em caso de 

fluidos compressíveis, regime transiente ou com condição de entrada do tipo 

pressão prescrita. Nenhuma dessas situações faz parte do presente estudo, 

ratificando sua escolha. 

O método de solução adotado, assim como os valores de referência para 

o cálculo, foram o default apresentado pelo FLUENT – no primeiro caso, este é 

o SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations). O chute inicial 

sempre foi um perfil de velocidade constante e igual a 1 m/s na direção axial. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Comparação com a correlação de Ouyang 

 

Apesar de muito se discutir sobre as mudanças no atrito gerada pela 

entrada mássica lateral, pouco se sabe sobre quanto ela influi. Pensando nisso 

e assumindo que a correlação de Ouyang represente adequadamente as 

mudanças geradas por tal, apresenta-se uma rápida estimativa da queda de 

pressão devido ao atrito em uma situação real. Para isso, adota-se uma 

velocidade média do escoamento igual à metade da velocidade média no heel 

(ou seja, uma média aritmética entre a velocidade nas extremidades se 

considerado que a velocidade média no toe seja nula). O campo em 

consideração é o de Troll Field e tem suas propriedades destacadas em [6]. Um 

gráfico de sua produção é apresentado a seguir: 

 

 

Figura 16 – Curva de produção de um poço em Troll Field 
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Assumindo a produção do poço como 30000 BPD e fazendo as devidas 

conversões, tem-se a tabela abaixo representada, com todos os dados 

necessários para a comparação. 

Tabela 1 – Dados do poço de Troll Field 
 

Dados do Poço 

Vazão volumétrica produzida (m
3
/s) 0,06 

Diâmetro do Poço (m) 0,15 

Comprimento do Poço (m) 800,00 

Velocidade média no poço (m/s) 1,51 

Velocidade equivalente para as entradas mássicas (m/s) 1,44.10
-4 

Massa específica do óleo (kg/m
3
) 881,00 

Viscosidade do óleo (Pa.s) 1,43.10
-3 

 

Com esses dados, obtêm-se 5Re 1, 42 10D = ⋅ e Re 13,53w = . Sendo escoamento 

turbulento em um poço produtor – o que ocorre em grande parte dos poços 

existentes na atualidade -, define-se a fórmula de Ouyang a se utilizar. Para 

comparar com a correlação para tubo fechado, basta analisar a expressão que 

multiplica 0f . Como, para os valores adotados, 0,39781 0,0153Re 0,957w− = , percebe-

se que ocorre uma variação inferior a 5% na correlação.  

Assumindo fidedigna essa representação, portanto, nota-se que os 

efeitos advindos da entrada mássica não apresentam grande significância na 

diferença de pressão vivenciada pelo poço. Vale ressaltar que essas correlações 

de Ouyang, contudo, são indicadas para Rew  menor que dois, o que não ocorre 

nesse caso. Nas situações em que isso ocorrer, contudo, a influência dessa 

correção será menor ainda. 

 

6.2 Casos Base 

 

6.2.1 Placas Planas e Paralelas 

 



 

 

Figura 17 – Esquema do 
 

Considerando um escoamento de Hagen

para esse caso é dada por:

 

 

Dessa forma, a tensão cisalhante será:

 wτ µ µ

 

Além disso, pela equação de Darcy

pressão. Para esse problema, a solução analítica fornece:

 

Para simular esse caso, uti

paredes, uma entrada e uma saída

volumes uniformemente espaçados, de forma que sua extensão tivesse 10

Pode-se ver a malha gera

escoamento, distribuíram

razão decrescente a partir de 

BiGeometric), estabelecendo nos volumes adjacentes à parede uma altura de 

10-3 m. Com isso, refinou

trabalho, uma vez que é o gradiente de velocidade próximo à parede que define 

a tensão de cisalhamento.

Esquema do caso base para placas planas e paralelas

Considerando um escoamento de Hagen-Poiseuille, a solução analítica 

para esse caso é dada por: 

 

2

( ) 1
/ 2

y
u y U

H

  = −  
   

 

 
3

2
mu

U =  

Dessa forma, a tensão cisalhante será: 

( )2

/2
/2

2

/ 2
w

y H
y H

u y
U

y H
τ µ µ

= =

 ∂ −= =  
∂   

 

 
3

4 6
2

m m
w

u u

H H
τ µ µ= − = −  

Além disso, pela equação de Darcy-Weisbach encontra-

problema, a solução analítica fornece: 
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Re
hD

f =  

Para simular esse caso, utilizou-se uma geometria composta de duas 

paredes, uma entrada e uma saída. No comprimento, adotaram

uniformemente espaçados, de forma que sua extensão tivesse 10

gerada na Figura 18. Na direção perpendicular ao 

escoamento, distribuíram-se 20 volumes em uma progressão geométrica 

a partir de ambas as paredes (comando conhecido por 

), estabelecendo nos volumes adjacentes à parede uma altura de 

isso, refinou-se de forma satisfatória a parte de interesse para o 

trabalho, uma vez que é o gradiente de velocidade próximo à parede que define 

a tensão de cisalhamento. 
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placas planas e paralelas 

Poiseuille, a solução analítica 

 (6.1) 

 (6.2) 

 (6.3) 

 (6.4) 

-se a queda de 

 (6.5) 

geometria composta de duas 

. No comprimento, adotaram-se 10000 

uniformemente espaçados, de forma que sua extensão tivesse 10-3 m. 

Na direção perpendicular ao 

progressão geométrica com 

paredes (comando conhecido por 

), estabelecendo nos volumes adjacentes à parede uma altura de 

a parte de interesse para o 

trabalho, uma vez que é o gradiente de velocidade próximo à parede que define 
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Figura 18 – Malha gerada para o caso 2D planar 
 

 Os resultados dos dois passes são apresentados a seguir. A entrada, 

correspondente ao inlet, encontra-se em branco. Os dados em vermelho 

referem-se ao outlet (saída). No segundo passe, nota-se uma ínfima variação 

na velocidade, de forma a salientar a hipótese do regime completamente 

desenvolvido. 

 

Figura 19 – Resultado do primeiro passe, onde a entrada se processa com uma velocidade uniforme 
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Figura 20 – Resultado do segundo passe para placas planas 
 

 A seguir encontra-se uma tabela comparando os resultados analíticos 

com os numéricos, para a queda de pressão e para a tensão de cisalhamento. 

A queda de pressão é valorada na linha de centro da geometria, enquanto a 

tensão de cisalhamento é valorada na parede. O erro percentual apresentado é 

obtido pela expressão 

 
( )

100
analítico numérico

Erro
analítico

−= ⋅  (6.6) 

Tabela 2 – Comparação para o caso base de Placas Planas Paralelas 
  

Solução Analítica Numérica  Erro (%) 

Queda de Pressão 
(Pa) 3000 2972,71 0,91 

Módulo da Tensão 
de Cisalhamento 

(Pa) 
30 29,68 1,06 

 



 

 

6.2.1 Tubo Axissimétrico

Figura 21
 
 Apresenta-se um raciocínio análogo ao caso anterior. 

analíticas para o problema 

numérica. Os resultados necessários nesse tópico, de forma sucinta, são 

apresentados a seguir: 

 

Perfil de Velocidade:

 

 

Tensão de cisalhamento:

 wτ µ µ µ

Fator de atrito: 

 

 Para a simulação

volumes. Como o modelo é axissimétrico

da linha de centro à parede. Por conseguinte, só foram impostos 10 volumes a 

um trecho de 0,1 m (tamanho do raio). Estes crescem em forma de progressão 

geométrica a partir da parede, tendo o primeiro volume uma altura de 

m. Esse valor maior, em comparação com o caso de placas planas, deve

um problema no gerador de malhas na hora de computá

Tubo Axissimétrico 

21 – Esquema do caso base para um duto circular 

se um raciocínio análogo ao caso anterior. 

analíticas para o problema já foram desenvolvidas no tópico de formulação 

numérica. Os resultados necessários nesse tópico, de forma sucinta, são 

Perfil de Velocidade: 

 

2
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/ 2

r
u r U

D

  = −  
   

 

 2 mU u=  

Tensão de cisalhamento: 

2

2 2

8
8 m

D Dr r
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τ µ µ µ

= =
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Para a simulação, dividiu-se uniformemente o comprimento em 10000 

volumes. Como o modelo é axissimétrico, só é necessário representar o trecho 

da linha de centro à parede. Por conseguinte, só foram impostos 10 volumes a 

um trecho de 0,1 m (tamanho do raio). Estes crescem em forma de progressão 

trica a partir da parede, tendo o primeiro volume uma altura de 

Esse valor maior, em comparação com o caso de placas planas, deve

problema no gerador de malhas na hora de computá-las e exportá
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se um raciocínio análogo ao caso anterior. As soluções 

já foram desenvolvidas no tópico de formulação 

numérica. Os resultados necessários nesse tópico, de forma sucinta, são 

 (6.7) 

 (6.8) 

 (6.9) 

 (6.10) 

comprimento em 10000 

, só é necessário representar o trecho 

da linha de centro à parede. Por conseguinte, só foram impostos 10 volumes a 

um trecho de 0,1 m (tamanho do raio). Estes crescem em forma de progressão 

trica a partir da parede, tendo o primeiro volume uma altura de 2,5.10-3 

Esse valor maior, em comparação com o caso de placas planas, deve-se a 

las e exportá-las para 
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um caso axissimétrico. Nesse caso, fez-se uso de uma malha existente e 

disponível no laboratório. 

 

 

Figura 22 – Malha gerada para o caso axissimétrico 
 

Novamente mostram-se os perfis de entrada e saída para os dois passes 

realizados. Novamente, o critério de escoamento plenamente desenvolvido é 

alcançado. 

 

 

Figura 23 - Resultado do primeiro passe, onde a entrada se processa com uma velocidade uniforme 
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Figura 24 - Resultado do segundo passe para tubos axissimétricos 
 
 A seguir apresenta-se novamente uma tabela com resultados 

comparativos 

 

Tabela 3 - Comparação para o caso base de Duto Circular 
 

Solução Analítica Numérica  Erro (%) 

Queda de Pressão 
(Pa) 8000 7905,72 1,18 

Módulo da Tensão 
de Cisalhamento 

(Pa) 
40 39,48 1,29 

 

 A velocidade máxima fica um pouco abaixo do valor analítico, 2 m/s, 

porém isso se deve, provavelmente, ao baixo refinamento nas proximidades da 

linha de centro do tubo. O erro percentual expresso na tabela, nesse caso, 

apresenta-se um pouco superior ao caso anterior. Isso provavelmente ocorreu 

devido ao refinamento inferior nas proximidades da parede, porém os 

resultados ainda mostram-se bem satisfatórios do ponto de vista de 

engenharia, o que valida também essa malha para as demais simulações. 

 

6.3 Casos com Entradas mássicas 

 

Uma vez analisados os resultados dos casos bases e confirmada a 

veracidade dos resultados oferecidos pelo ANSYS, prosseguiu-se com os casos 

com entradas mássicas. Para essas simulações, também foi estipulado regime 



 

 

laminar, permanente e 

rasgos na superfície (uma vez que se considera como um caso bidimensional) 

nas quais adentra massa a uma velocidade constante e perpendicular ao 

escoamento. Um esquema é apresentado a seguir

Figura 25 – Esquema do caso com entrada mássica por perfurações
 

Algumas novas dimensões surgem, conforme especificado no desenho. 

Dadas uma espessura do furo 

vazão volumétrica total, pelas entradas laterais, de valor 

estabelecer as seguintes variáveis:

 

 

onde a é distância entre as entradas de massa e 

entrada de massa. 

 O que se deseja para esse tópico é uma comparação entre a queda de 

pressão apresentada pelo F

correlação obtida através d

regime laminar em toda sua extensão. Dois termos de queda de pressão são 

considerados nessa estimativa

cada trecho entre perfurações 

laminar, permanente e incompressível. As perfurações se processam como 

rasgos na superfície (uma vez que se considera como um caso bidimensional) 

adentra massa a uma velocidade constante e perpendicular ao 

escoamento. Um esquema é apresentado a seguir. 

Esquema do caso com entrada mássica por perfurações

Algumas novas dimensões surgem, conforme especificado no desenho. 

Dadas uma espessura do furo s, uma quantidade de perfurações 

vazão volumétrica total, pelas entradas laterais, de valor 

estabelecer as seguintes variáveis: 

 
1

e

e

L N s
a

N

− ⋅=
+

 

 
2

e
e

e

Q
u

N s
=

⋅ ⋅
 

é distância entre as entradas de massa e eu  é a velocidade em cada 

O que se deseja para esse tópico é uma comparação entre a queda de 

pressão apresentada pelo FLUENT e uma estimativa obtida considerando 

correlação obtida através da solução analítica, uma vez que se estabeleceu 

regime laminar em toda sua extensão. Dois termos de queda de pressão são 

a estimativa: um relacionado ao atrito, que é calculado em 

cada trecho entre perfurações – a velocidade média é constante em cada região 
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processam como 

rasgos na superfície (uma vez que se considera como um caso bidimensional) 

adentra massa a uma velocidade constante e perpendicular ao 

 
Esquema do caso com entrada mássica por perfurações 

Algumas novas dimensões surgem, conforme especificado no desenho. 

, uma quantidade de perfurações eN  e uma 

vazão volumétrica total, pelas entradas laterais, de valor eQ , podem-se 

 (6.11) 

 (6.12) 

a velocidade em cada 

O que se deseja para esse tópico é uma comparação entre a queda de 

obtida considerando a 

a solução analítica, uma vez que se estabeleceu 

regime laminar em toda sua extensão. Dois termos de queda de pressão são 

: um relacionado ao atrito, que é calculado em 

a velocidade média é constante em cada região 
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– e depois somada, e uma devido à aceleração do fluido, a qual pode ser 

calculada de uma única vez entre o início e final da geometria. 

 Os dois casos apresentados são para geometrias com 10 furos, cada 

qual com espessura de 1 cm. Dessa forma, manteve-se a divisão de 10000 

volumes uniformemente espaçados no comprimento. A divisão na direção 

perpendicular ao escoamento também se manteve a mesma do respectivo caso 

base. Em ambos, a velocidade média na saída do duto é o triplo da velocidade 

média em sua entrada, ou seja, a vazão volumétrica que adentra pela lateral é 

o dobro da vazão inicial. Com isso, objetivou-se observar de forma satisfatória 

o efeito de mistura. 

 

6.3.1 Placas Planas 

 

A figura 26 apresenta o resultado fornecido pelo FLUENT para a queda 

de pressão. Nota-se um decréscimo mais acentuado na região com entrada 

mássica, e tende a aumentar com o acréscimo da vazão mássica no tubo. Esse 

fato é interessante se observado que a queda de pressão é valorada na linha de 

centro, ou seja, em uma região distante da entrada em si. Para comparar com 

esses resultados, utiliza-se do fator de atrito 
96

Re
hD

f =  e a queda de pressão 

devido à aceleração do fluido, a saber 

 x x

VC

F V dV
t

ρ∂=
∂∑ ∫ x
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 (6.13) 

 1 1 2 2
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2 ( ) ( ) ( ) ( )
h h
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∆ = − ⋅ + ⋅ 
 
∫ ∫  (6.14) 

Para o perfil de Hagen-Poiseuille, obtém-se 

 ( ) ( )2 2

,2 ,1

6

5acc m mP u uρ  ∆ = −
 

 (6.15) 
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Figura 26 – Gradiente de Pressão para o caso com 10 entradas mássicas em placas planas 
 

 Os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

Tabela 4 – Valores de pressão para o caso de entradas mássicas em placas planas 
 

  Estimativa     

Solução Atrito Aceleração  Total Numérica  Diferença (%)  

Queda de Pressão 
(Pa) 5940 9600 15540 15197,68 2,25 

 

Nesse caso, a diferença percentual é calculado tomando como referência 

a solução numérica, uma vez que nessa situação uma das hipóteses para a 

solução analítica – regime completamente desenvolvido – não é garantido. 

Apesar disso, os resultados ficaram muito próximos. 

6.3.2 Tubo Axissimétrico 
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Adotou-se um raciocínio totalmente análogo ao caso anterior. Para tal, a 

solução analítica fornece um fator de atrito 
64

 
ReD

f =  e a queda de pressão 

devido à aceleração é 

 

2 2

1 1 2 2
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( ) ( )2 ( ) ( )2

D D

accP A u r u r rdr u r u r rdrρ π ρ π∆ = − ⋅ + ⋅∫ ∫  (6.16) 

Para o perfil de Hagen-Poiseuille, obtém-se 

 ( ) ( )2 2

,2 ,1

4

3acc m mP u uρ  ∆ = −
 

 (6.17) 

 

A queda de pressão ao longo da linha de centro novamente é 

apresentada. Novamente, nota-se um comportamento em forma de degrau. 

 

 

Figura 27 - Gradiente de Pressão para o caso com 10 entradas mássicas em duto circular 
 
 Os resultados obtidos são 
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Tabela 5 - Valores de pressão para o caso de entradas mássicas em duto circular 
 

  Estimativa     

Solução Atrito Aceleração  Total Numérica  Diferença (%)  

Queda de Pressão 
(Pa) 15840 10666,67 26506,67 27598 3,95 

 

 Além disso, mostra-se a seguir três perfis de velocidade: o verde indica o 

perfil de velocidade no duto um centímetro após a primeira entrada mássica. 

O branco indica o perfil a dois centímetros e o vermelho, a três. Percebe-se que 

rapidamente o perfil tende a se adaptar para o regime completamente 

desenvolvido. Comparando com as observações de Ouyang para o caso 

laminar, os resultados coincidiram, ou seja, a entrada mássica aumenta, de 

imediato, o gradiente de velocidade, surtindo em um acréscimo da perda de 

carga, conforme mostrado na tabela. Ainda sim, a diferença é pequena, em 

termos de engenharia – abaixo de 5%. Pode-se inferir, por conseguinte, que 

para as condições do modelo proposto, os efeitos de mistura podem ser 

desconsiderados. 

 

 

Figura 28 – Perfis de velocidade próximo à primeira entrada de massa 
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7 CONCLUSÕES 

 O presente trabalho se propôs a analisar o efeito da queda de pressão 

ao longo do poço horizontal em sua produtividade, assim como as correlações 

de atrito normalmente utilizadas para representá-la. Depois de determinadas 

situações nas quais tal perda possuía um papel importante, partiu-se para um 

equacionamento do escoamento no poço, tratando como um duto perfurado 

com entrada de massa pelas interfaces – completação a poço aberto. Além 

disso, adotou-se um modelo homogêneo, trabalhando com as propriedades 

médias da mistura. Para a queda de pressão devido ao atrito, foram 

apresentadas diferentes metodologias para sua representação. 

 Para auxiliar numa análise qualitativa de tal, a correlação de Ouyang foi 

aplicada para um caso real. Verificou-se que as mudanças no atrito foram 

pequenas (em específico ao caso de estudo, são inferiores a 5%). Além disso, 

simulações foram realizadas para verificar o efeito de mistura para uma 

situação de escoamento laminar, incompressível, isotérmico e em regime 

permanente. Novamente as variações dos resultados foram baixas, o que 

implica, para os casos específicos em estudo, que esse efeito mostrou-se 

desprezível. Isso só ocorreu, contudo, porque os efeitos de aceleração foram 

considerados. Estes exerceram um papel expressivo na perda de carga e de 

forma alguma a perda de carga relacionada a tal pôde ser desconsiderada. 

  

7.1 Sugestão para Trabalhos Futuros 

 

 No desenvolver desse trabalho, várias idéias surgiram. Esse é um 

trabalho introdutório, de forma que há uma gama de novas situações para 

análise. As mais imediatas são: 

1. Realizar simulações e as mesmas análises feitas anteriormente para 

escoamento turbulento. Esse trabalho demanda certo tempo, uma vez 

que são inúmeros os modelos disponíveis para tal escoamento. 

2. O projeto “Acoplamento Poço-Reservatório” trabalha com escoamento 

multifásico, e esse é um fator, conforme explanado no texto, que 

intensifica a perda de carga. É muito difícil achar, atualmente, 

correlações desenvolvidas para o poço e que considerem esse tipo de 
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escoamento, porém tal análise é de suma importância para a definição 

completa e coerente de uma situação real. 

3. Nas simulações realizadas, por se estabelecerem como bidimensionais, 

as perfurações corresponderam a rasgos na geometria. Apesar de que, 

para uma análise qualitativa, essa representação é satisfatória, ela não 

representa bem a realidade. Seria interessante, portanto, trabalhar com 

modelos tridimensionais para melhor definir as perfurações e, por 

conseguinte, o escoamento e a perda de carga no poço horizontal. 

  



49 

 

 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] MIRANDA, R. T., Análise do Acoplamento entre Poços Horizontais 

e Reservatórios de Petróleo, Dissertação, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

[2] ROSA, A. J., CARVALHO, R. S., XAVIER, J. A. D. Engenharia de 

Reservatórios de Petróleo. Rio de Janeiro: Editora Interciência Ltda. 

PETROBRÁS, 2006. 

[3] FERNANDES, P. D., A Produção de Petróleo no Brasil – Desafios 

Tecnológicos na Engenharia de Poço, Florianópolis: Palestra 

realizada na UFSC em 13 mai. 2010. 

[4] GARCIA, J. E. L, A Completação no Mar. CEN-NOR, PETROBRÁS, 

Maio, 1997. 

[5] JOSHI, S. D. Horizontal Well Technology. U.S.A.: PennWell 

Publishing Company, 1991. 

[6] SANSONI JUNIOR, U. ; Dore Fernandes, P.; Ressel Pereira, F.; 

Filgueiras Reis, M. V. Estudo do Acoplamento Poço-Reservatório: 

Uso de Ferramentas de CFD para Análise do Escoamento no 

Entorno do Poço. Boletim Técnico da Produção de Petróleo, v. 2, p. 

287-302, 2007. 

[7] SALEH, A. M.; STEWART, G. New approach towards understanding 

of near well bore behaviour of perforated completions. Richardson: 

Society of Petroleum Engineers, 1996. 18 p. (Paper 36866- MS). Paper 

presente d at the European Petroleum Conference, 22-24 October, 

1996, Milan, Italy. 

[8] NORRIS, S. O.; PIPER, L. D. Modeling fluid flow around horizontal 

wellbores. Richardson: Society of Petroleum Engineers, 1990. 11 p. 

(Paper 20719-MS). Paper presented at the SPE Annual Technical 

Conference and Exhibition, 23-26 September 1990, New Orleans, 

Louisiana. 

[9] SHI, H., HOLMES J., DURLOFSKY, L. J., AZIZ L. R., DIAZ, B. A., 

ODDIE, G. Drift-Flux Modeling of Multiphase Flow in Wellbores. 



50 

 

 

 

SPE Annual Techincal Conference and Exhibition, 5-8 October 2003, 

Paper SPE 84228, Denver, Colorado, 2003. 

[10] OUYANG, L. B., ARBABI, S., AZIZ, K. A Single-Phase Wellbore-Flow 

Model for Horizontal, Vertical, and Slanted Wells. SPE Journal, 

SPE 36608, p. 124-133, Junho 1998. 

[11] SU, Z. Pressure Drop in Perforated Pipes for Horizontal Wells, 

Dissertação, Norwegian U. of Science and Technology, Trondheim, 

Noruega, 1996. 

[12] BEGGS, D.H., BRILL, J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined 

Pipes. Paper SPE 4007, Journal of Petroleum Technology, Volume 25, 

Número 5, 1973. 

[13] FOX, W. R., MCDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J., Introdução à 

Mecânica dos Fluidos, Editora LTC, 6ª Edição, Rio de Janeiro, 2006. 

[14] CHURCHILL, S. W. Friction Factor Equation Spans All Fluid Flow 

Regimes. 12th International Congress of Refrigeration, Madrid, Spain, 

pp. 1069-1077, 1977. 

[15] CLEMO, T. Flow in Perforated Pipes: A Comparison of Models and 

Experiments, Paper SPE 89036, 2006. 

[16] BEJAN, A. Convection Heat Transfer. Second Edition, John Wiley & 

Sons, Inc., 1995. 

[17] SCHLICHTING, H. Boundary Layer Theory. Fourth Edition, McGraw-

Hill, New York, 1960, p.169. 

[18] ASHEIM, H., KOLNES, J., and OUDEMAN, P, A Flow Resistance 

Correlation for Completed Wellbore, Journal of Petroleum Science 

and Engineering (1992) 8, p. 97. 

[19] YUAN, H, An Experimental and Analytical Study of Single-Phase 

Liquid Flow in a Horizontal Well, Journal of Energy Resources 

Technology (March 1997) 119, nº 1, p. 20. 

[20] MALISKA, C. R. Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos 

Computacional. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora 

S. A., Segunda Edição, 2004. 



51 

 

 

 

[21] DIKKEN, B. J. Pressure Drop in Horizontal Wells and Its Effect on 

Production Performance. Paper SPE 10824, Annual Technical 

Conference, San Antonio, Texas, U.S.A., 8-11 October 1989. 

[22] LANDMAN, M. J. Optimization of Perforation Distribution for 

Horizontal Well. Paper SPE 23005, Asia-Pacific Conference, Perth, 

Western Australia, 4-7 November 1991. 

[23] NOVY, R. A. Pressure Drop in Horizontal Wells: When Can They Be 

Ignored? Paper SPE 24941, Annual Technical Conference, 

Washington, District of Columbia, U.S.A., 4-7 October 1992. 

[24] STONE, T. W.; KRISTOFF, B. J. A Comprehensive 

Welbore/Reservoir Simulator, Paper SPE 18149, Symposium on 

Reservoir Simulation, Houston, Texas, U.S.A., 6-8 February 1989. 

[25] FOLEFAC, A. N., ARCHER, J. S., ISSA, R. I., Effect of Pressure Drop 

Along Horizontal Wellbores on Well Performance, Paper SPE 

23094, Offshore Europe Conference, Aberdeen, 3-6 September 1991. 

[26] ANKLAM, E. G.; WIGGINS, M. L. A Review of Horizontal Wellbore 

Pressure Equations. Paper SPE 94314. Production and Operations 

Symposium, Oklahoma City, U.S.A., 17-19 April, 2005. 

[27] HILL, A. D.; Z. D. The Relative Importance of Wellbore Pressure 

Drop and Formation Damage in Horizontal Wells. Paper SPE 

100207. Europec/EAGE Anual Conference, Viena, Austria, 12-15 

June, 2006. 

[28] YALNIZ, M. U., OZKAN, E. A Generalized Friction-Factor 

Correlation To Compute Pressure Drop in Horizontal Wells. Paper 

SPE 74329, 2001. 

[29] MAGALHÃES, J. V. M., Bombeio de Gravel-Pack em Poços 

Horizontais Equipados com Telas de Furação Não-Uniforme, 

Dissertação, PUC-Rio, 2008. 

[30] Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Indústria do Petróleo. Disponível em <http://tinyurl.com/2b39s5z>. 

Acesso em 10 jun. 2010. 

[31] BAKER, R. A Primer of Offshore Operations. The University of Texas 

at Austin, Second Edition, 1985. 


