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Resumo  
 
O método de elevação artificial por bombeio de cavidades progressivas tem se mostrado muito eficiente na produção de 
óleos com alta viscosidade ou que carreiem uma grande quantidade de areia. Essa característica tem feito do mesmo o 
segundo método de elevação mais utilizado nos campos de produção de petróleo. À medida que aumenta o número de 
suas aplicações cresce também a necessidade de um maior domínio do conhecimento quanto ao seu funcionamento 
operacional, de maneira à definir um ponto ótimo de operação.  A fim de contribuir para a expansão do conhecimento 
operacional do método de elevação por bombeio de cavidades progressivas, este trabalho propõe o desenvolvimento de 
um simulador computacional para poços de petróleo equipados com esse sistema, capaz de representar o 
comportamento dinâmico do mesmo quando submetido às mais diversas condições operacionais. Os resultados 
apresentados, somados a uma interface gráfica amigável, fazem do simulador de BCP uma ferramenta de grande 
potencial, tanto de caráter didático, auxiliando na capacitação técnica dos operadores do sistema, quanto para auxílio na 
engenharia de produção, permitindo realizar uma análise mais detalhada da dinâmica operacional dos poços de petróleo 
equipado com esse método de elevação. 
 
 
Abstract  
 
The method of artificial lift of progressing cavity pump is very efficient in the production of oils with high viscosity 
and oils that carry a great amount of sand. This characteristic converted this lift method into the second most useful one 
in oil fields production. As it grows the number of its applications it also increases the necessity to dominate its work in 
a way to define it the best operational set point. To contribute to the knowledge of the operational method of artificial 
lift of progressing cavity pump, this work intends to develop a computational simulator for oil wells equipped with an 
artificial lift system. The computational simulator of the system will be able to represent its dynamic behavior when 
submitted to the various operational conditions. The shown results added to a friendly graphical interface converted the 
PCP simulator in a great potential tool with a didactic characteristic in serving the technical capability for the system 
operators and also permitting the production engineering to achieve a more detail analysis of the dynamic operational 
oil wells equipped with the progressing cavity pump.  
 
 
1. Introdução  

A necessidade de conhecer a relação entre os componentes de um dado sistema e predizer seu comportamento, 
quando submetido a novas condições de operação, associado aos avanços das metodologias da computação numérica, 
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em feito da simulação computacional uma das ferramentas mais aceitas e largamente usadas na pesquisa operacional e 
na análise de sistemas dinâmicos. 

A simulação pode ser definida como um processo de projetar um modelo de um sistema real e submeter esse 
modelo a vários experimentos com o propósito de entender o comportamento e/ou avaliar várias estratégias de operação 
do mesmo (Shannon). 

A partir da simulação computacional é possível a análise de diferentes tipos de sistemas, possibilitando 
(Chung): 

• Um maior domínio e conhecimento na operação dos sistemas; 
• Desenvolvimento de novas metodologias de operação ou recursos que possibilitem um melhor 

desempenho dos sistemas; 
• Teste de novos conceitos e/ou sistemas antes da implementação; 
• Obtenção de informação sem perturbar o sistema real. 

 
 Uma vez que uma aplicação ou projeto tenha sido identificado como objeto de estudo, através da simulação, 
decisões deverão ser tomadas acerca de como conduzir os estudos. Não há normas oficiais sobre como executar um 
estudo de simulação, no entanto são recomendadas as seguintes etapas (Shannon, Law): 

• Formulação do problema; 
• Definição dos objetivos; 
• Concepção do modelo; 
• Levantamento de dados; 
• Execução dos experimentos; 
• Análise das saídas; 
• Documentação e relatório.  

 
 
2. Bombeio por Cavidades Progressivas  
 
 O bombeio por cavidades progressivas é um método de elevação artificial em que a transferência de energia ao 
fluido é feita através de uma bomba de cavidades progressivas. A bomba de cavidades progressivas foi concebida no 
final da década de 1920 por René Moineau, a qual consiste de um rotor no formato de uma hélice simples externa que, 
quando gira dentro de um estator moldado no formato de uma hélice dupla interna, produz uma ação de bombeio. 

Inicialmente foi usada para transferências de fluido em geral e somente a partir de 1970 dá-se início a sua 
aplicação na indústria do petróleo, obtendo um grande sucesso nos campos de produção de fluidos com altos teores de 
areia. Uma configuração típica de um sistema de elevação por meio de um bombeio por cavidades progressivas é 
apresentada na figura 2.1: 
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Figura 1. Sistema de elevação por bombeio de cavidades progressivas  

 No Brasil, a sua utilização teve início em 1984, no campo da Fazenda Belém, no Ceará. Devido a simplicidade 
do método e a eficiência na produção de fluidos viscosos, o número de instalações têm se difundido rapidamente. Este 
sistema de elevação é utilizado na Bacia Potiguar, Sergipe, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. É usado também em testes 
de poços da Bacia de Campos, no litoral do estado do Rio de Janeiro. 
 Dentre as principais aplicações do bombeio por cavidades progressivas podemos destacar: produção de 
petróleo pesado (<18° API) e altos teores de areia, produção de petróleo médios com limitações de teores de CO2 e H2S 
e óleos leves com limites de concentração de aromáticos; 
 
 
3. Modelagem do Sistema 
 
 Para simplificar a modelagem do sistema BCP, o mesmo foi dividido nos seguintes subsistemas: acionamento 
(motor de indução), coluna de haste, bomba de cavidades progressivas, anular (revestimento - coluna de produção), 
escoamento do fluido na coluna de produção e reservatório..  
 Uma vez que todos os modelos dos subsistemas citados acima tenham sido obtidos e avaliados, para avaliar o 
comportamento do sistema como um todo, se faz necessário à realização do acoplamento entre os mesmos, o que exige 
a solução simultânea do conjunto de equações diferenciais que representam cada um deles. Cada um dos subsistemas 
possui como entrada a saída de outro subsistema, como mostra a Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de acoplamento dos subsistemas 
 
 O sistema como um todo se comporta como uma carga mecânica para o motor elétrico. O motor, por sua vez, 
fornece o torque na superfície que é aplicado à haste polida, Thp, que corresponde à condição de contorno do sistema 
mecânico rotativo juntamente com o torque fornecido pela bomba, Tb. A vazão da bomba, Qb, impõe a condição de 
contorno de velocidade do fluido para o sistema hidrodinâmico. O cálculo da distribuição de pressão ao longo da 
coluna de produção, realizada no sistema hidrodinâmico, fornece a pressão de recalque da bomba, Pr, e a viscosidade 
do fluido ao longo da coluna, µ. A diferença entre a pressão de recalque e a pressão de sucção, Psuc, fornecida pelo 
cálculo da dinâmica do fluido no anular tubing-revestimento, consiste no diferencial de pressão sobre a bomba e, assim 
por diante essas variáveis vão caracterizando o acoplamento dos subsistemas.  
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3.1. Interface do Simulador  
 A tela principal do simulador, apresentada na Figura 3, permiti ao usuário configurar as características do poço 
e realizar a simulação operacional do mesmo, permitindo observar o comportamento dinâmico do nível de 
submergência por meio de uma animação tridimensional do sistema BCP e a visualização gráfica do comportamento 
das principais variáveis pertinentes a sua operação. 
 

 
 

Figura 3. Janela principal do simulador de BCP  
 
 O menu configuração permiti ao usuário configurar as características operacionais do sistema definindo a 
potência do motor de acionamento, o modelo do cabeçote, dados do reservatório, propriedades do fluido e as 
características da bomba de cavidades progressivas como mostra a Figura 4. 
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Figura 4. Configuração do sistema  
 Na janela configuração do sistema, no botão Características do Motor pode-se avaliar o comportamento do 
torque e da velocidade do motor de indução em transitório como também as curvas de conjugado, eficiência, potência, 
corrente e fator de potência em regime permanente, como mostra a Figura 6. No botão Detalhes da mesma janela é 
permitido avaliar todas as características da bomba de cavidades progressiva, através do comportamento da curva de 
vazão em função do diferencial de pressão sobre a bomba, Figura 7, é possível determinar se a bomba é adequada para 
as condições operacionais do poço. 
 

 
 

Figura 5. Avaliação das características do motor  
 

 
 

Figura 6. Configuração das características da bomba 
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Figura 7. Curva de desempenho da bomba (Times New Roman, 10) 
 
 O menu reservatório habilita o usuário avaliar o comportamento da IPR tanto para o modelo linear quanto para 
o modelo de Vogel e a dinâmica do nível de submergência para um conjunto de dados de entrada como mostra a Figura 
8. 
 

 
 

Figura 8. Curva de desempenho da bomba  
 
 
4. Conclusões 
 
 A grande expansão do bombeio por cavidades progressivas em todo o mundo tem originado a necessidade 
de se empreender pesquisas no sentido de entender melhor o comportamento dinâmico deste sistema e as possíveis 
formas de otimização do processo segundo diversos critérios, além da identificação automática dos diversos modos de 
falhas que podem ocorrer nesse processo.  Os simuladores de bombeio de cavidades progressivas existentes são 
estáticos e só permitem a análise de regime permanente. O simulador apresentado é capaz de fornecer respostas 
transientes se adequando bem para análise e projeto de sistema de controle automático de velocidade e proteção do 
sistema e de capacidade do sistema suportar os esforços durante situações transitórias. 
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