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 A devida determinação dos principais parâmetros da operação de um poço produtor de 

petróleo é um estudo complexo que envolve muitas incertezas. As simulações dos pontos de 

operação estão diretamente interligadas as precisões dos dados de entrada, para os modelos, as 

aproximações adotadas, a boa determinação das propriedades físicas do óleo e a boa 

representação da geometria do problema. Atualmente, o processo de determinação do ponto de 

operação de poços de petróleo passa pela aplicação da técnica de Analise Nodal, patenteada pela 

empresa Schlumberger, este processo consiste em determinar as condições de pressão e vazão 

necessárias e disponíveis em um dado ponto de análise. No caso essa pratica necessita da 

aplicação do escoamento multifásico em escoamento interno.  

 Como poços de petróleo, na maioria dos casos, possui três fluidos concorrentes em fluxo 

(água, óleo bruto e gás natural). Visto que existem vários poços que, inicialmente em sua vida de 

produção, não possuem água, mas apenas óleo e gás, os focos do estudo foram direcionados ao 

escoamento bifásico de óleo e gás natural. No caso esse estudo foi feito por meio de 

implementação de código com o objetivo de simular a produção de uma condição especifica de 

um poço de petróleo. No caso a expectativa era de usar dados de fundo de poço e, com isso, 

encontrar as condições na cabeça de poço com boa aproximação a resultados reais esperados.  

 Ao validar a formulação base, partir para o estudo de melhorias. A simulação de escoamento 

multifásico depende ainda do uso de correlações tanto para determinação da fração volumétrica e 

liquido (ou gás, sendo complementar a do liquido) quanto para determinar o gradiente de pressão 

no escoamento. O enfoque do trabalho então passou a ser comparar correlações em condição de 

operação de poços de petróleo e determinar quais seriam mais precisas à aplicação industrial.  

 Essas correlações foram separadas em quatro grupos baseado em suas complexidades de 

formulação e considerações de aplicação. As quatro categorias são nomeadas de 1 a 4 e são 

definidas por:  

 Categoria 1: Considera o fluxo homogêneo entre as fases e o gradiente de pressão é 

dependente de um corretor para a condição monofásica. Não considera o escorregamento 

das fases. 

 Categoria 2: Considera duas fases distintas, contudo não a geometria do escoamento. O 

escorregamento entre as fases é o fator determinante do gradiente de pressão. 



                                   
          

Página 2 de 3 

 

 Categoria 3: A geometria, como forma dos regimes de escoamento passa a ser importante, 

de modo que o gradiente para o escoamento bifásico dependerá diretamente das razões de 

vazão e das condições de escoamento, não somente das velocidades das fases. 

 Categoria 4: Supostamente a mais precisa das formulações. Além de usar a geometria 

como a categoria anterior, agora a física do escoamento é resolvida baseada no regime 

encontrado. As equações de balanço de força passam a ser resolvidas, não somente a 

equação da conservação do momento genérica do escoamento bifásico. 

 Dessas categorias, foram selecionadas 12 correlações para comparação, dentre elas duas são 

de categoria 4 para avaliação da necessidade da complexidade de sua formulação, 3 são 

formulações muito utilizadas pela indústria e as outras serão formulações cientificamente 

validadas como fins de comparação. A tabela a seguir organiza todas as correlações usadas no 

estudo e renomeia elas de modo que os estudos sejam simplificados. 

Tabela 1 – Correlações conforme categoria 
 

Correlação Categoria Nomenclatura 

Hagedorn & Brown 2 - 

Beggs & Brill 3 2 

Friedel 2 4 

Chexaul & Lellouche 2 5 

Toshiba 2 6 

Dix 2 7 

Rouhani I 2 8 

modified Dix 2 9 

Smith 2 10 

modified Hagedorn & Brown 3 3 

Petalas & Aziz 4 11 

Barbosa & Hewitt 4 1 

 

 Aplicando, portanto, a formulação em todas essas correlações, para condições de operação 

de poços de petróleo propostas em trabalhos base, e utilizando formulação Black-Oil para a 

determinação das propriedades, tanto do óleo bruto quanto do gás natural. Desses estudos, foi 

usado o conceito do desvio em relação a tendência das demais correlações. Com isso foi obtido o 

seguinte resultado: 

Fig. 1 Resultados do desvio em relação a tendência  
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 Como fica claro, as correlações padrão usadas pela indústria, 2 e 3 geram resultados 

pobres. Enquanto que as correlações mais avançadas, 1 e 11, obtiveram melhores resultados, 

especialmente a última. Mais estudos com relação a aplicação, inclusive com a obtenção de dados 

de poços produtores é recomendado para melhor validação dos resultados. 


