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Resumo 

O estudo consiste na comparação do comportamento do escoamento multifásico 

entre três principais correlações: Hagedorn & Brown, Beggs & Brill e Duns & Ros. 

Mudanças ordinárias do cenário petrolífero, como: alterações na vazão de produção do 

poço, alterações na vazão de injeção de gás no anular do poço, mudança do diâmetro da 

coluna de produção foram aplicadas a uma bancada de testes, que simula um poço de 

produção com elevação artificial por Gás Lift. Os resultados obtidos através do projeto da 

bancada instrumentada foram plotados e comparados aos cálculos empíricos previstos 

pelas correlações multifásicas e também comparados entre sí. 

Introdução 

Existem diversos métodos de elevação artificial cujo objetivo é fornecer energia para 

que o fluido chegue à superfície e possa ser produzido. O gas lift é o método mais 

utilizado em poços offshore, não só por sua eficiência, mas também por apresentar uma 

estrutura não muito complexa, consistindo basicamente em válvulas de injeção instaladas 

nos mandris de gas lift presentes no poço.  

Para verificar o comportamento do escoamento e analisar os parâmetros de 

produção, foi utilizada uma bancada para realizar os experimentos, onde a água simula o 

fluido produzido e o ar comprimido simula o gás lift. A bancada consiste em um tubo 

principal de 3 metros instalado na vertical com 1 polegada de diâmetro, que simula a 

coluna de produção de um poço de petróleo. O anular do poço é representado por dois 

tubos de ½ polegada por onde o gás injetado passa para a válvula de gás lift. A válvula 

consiste em um tubo de pequeno diâmetro que se encontra vedado entre o anular e o 

poço. O gás, que utilizado no experimento, é o ar injetado através de um compressor. 

Foram utilizados sensores de pressão, localizados a montante e a jusante da válvula 

de gás lift, bem como, rotâmetros para a medição das vazões de produção e de injeção. 

Objetivo 

O presente projeto consiste na aquisição de dados provindos do experimento com a 

bancada física que simula um poço de petróleo com sistema de elevação artificial por gás 

lift e comparação com os resultados provindos dos cálculos e simulações obtidos através 

das correlações de fluxo. O objetivo principal é estimar a correlação que mais se adequa 



ao cenário do projeto comparando os dados reais aos dados calculados, bem como, fazer 

a análise dos resultados obtidos com cada correlação.  

O estudo fará abordagem sobre três correlações de fluxo principais, são elas: 

Hagedorn & Brown, Beggs & Brill e Duns & Ros.  

Mudanças no cenário de produção da bancada serão provocadas e calculadas a fim 

de estudar os efeitos sobre o escoamento multifásico. 

Metodologia 

À bancada física instrumentada, foi dada as mesmas condições de simulação nas 

quais foram utilizadas nos cálculos de previsão usando as três correlações de fluxo 

citadas anteriormente. Os valores obtidos através do experimento foram plotados e 

comparados aos valores obtidos através dos cálculos prévios utilizando o software 

PIPESIM. Gráficos e tabelas foram utilizados para fazer com que os resultados fossem 

efetivamente transpassados e para que pudessem ser facilmente interpretados pelo leitor. 

Desenvolvimento 

O método de gas lift irá impactar diretamente na curva de pressão requerida do 

sistema (OPR), pois diminuindo a densidade média dos fluidos, o peso total da coluna de 

fluidos diminui fazendo com que a pressão necessária para eleva-los também diminua. 

Tal comportamento pode ser calculado e previsto pelas correlações de fluxo. O gradiente 

de perda de carga alinhado com os valores de vazão e pressão de fundo do poço são 

informações essenciais para o estudo do comportamento e análise nodal da produção.  

Hagedorn & Brown: Correlação do tipo B que não considera mapas de padrão de 

escoamento e considera escorregamento entre fases. Foi visto que o escoamento tem 

uma forte dependência do Hold up, logo este deve ser calculado juntamente a uma série 

de grupamentos adimensionais. 

Beggs & Brill: Correlação do tipo C que considera mapas de padrão de escoamento 

e consideram também o escorregamento entre as fases. Uma correção na angulação do 

escoamento foi criada e um sistema de medição de Hold up no experimento foi utilizado. 

Duns & Ros: Correlação do tipo C que considera mapas de padrão de escoamento e 

consideram também o escorregamento entre as fases. Criada em cima de escoamento 



vertical com cálculo de Hold up. Primeira a considerar diferentes correlações para cada 

tipo de padrão de escoamento observado. 

O aumento da injeção de gás lift no sistema aumenta a vazão de produção até certo 

ponto. O aumento da vazão provoca o aumento da perda de carga por fricção, sendo esta 

o principal fator de perda de carga do sistema. Paralelamente, o gás injetado diminui o 

peso da coluna hidrostática, diminuindo assim o fator de perda de carga por elevação.  

Logo, deve ser criado um cenário onde deve ser estimada a melhor condição de 

injeção baseado no poder econômico do fluido produzido ainda na fase de projeto do 

poço para que sejam dimensionados os equipamentos envolvidos no sistema. 

Resultados Preliminares 

 

O gráfico representa o comportamento experimental da TPR (curva de pressão 

requerida do sistema) calculado no software PIPESIM considerando fluxo multifásico nas 

condições da bancada de testes para uma vazão média de líquido de 26,68 m³/d e vazão 

de gás de 2,5 Nm³/h sobre os princípios da correlação de fluxo de Hagedorn & Brown. 
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