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RESUMO 

As BCSSs têm como objetivo aumentar a taxa de elevação de óleo 

(principalmente pesado – API > 15) em relação aos métodos convencional. Este 

projeto pretende relatar os passos do comissionamento do sistema elétrico de 

partida e operação de BCSS, procurando garantir o funcionamento adequado e 

contínuo da planta de operação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gas lift tem sido o principal método de elevação artificial para poços de 

completação submarina no Brasil. No entanto, para a produção de óleos pesados e 

viscosos, os métodos de elevação por bombeio centrífugo submersos (BCS) apresentam 

significativo aumento no potencial de produção, conforme visto na figura 1. 

 

 

Figura 1.1 – Comparação entre os potênciais de Produção: Gas Lift X BCS 

 

1.1 Fase I – Águas Rasas 

 

Em outubro de 1994, a PETROBRAS liderando um grupo de seis companhias 

(Reda, Lasalle, Tronic, Pirelli, Cameron, Sade-Vigesa), instalou pela primeira vez no 

mundo uma bomba centrífuga submersa (BCS) em um poço submarino. O sistema de 

BCSS do poço RJS-221, localizado em 86 m de lâmina d'água (LDA), a partir da 

plataforma fixa de Carapeba I, localizada a 500 m do poço. Com a energia da BCS 

instalada a aproximadamente 1.990 m no subsolo marinho, a produção deste poço 

alcançava a plataforma de Pargo I, a uma distância de 13,5 km de Carapeba I, onde a 

produção do RJS-221 juntava-se ao óleo dos demais poços da plataforma, também 

produzindo com BCSs (fig. 2). 
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Figura 1.2 – Completação convencional de BCS em plataforma fixa (direita) e RJS-221 (esquerda) 

 

Esta instalação operou ao longo de dois anos e dez meses até vir a falhar, 

comprovando a viabilidade das instalações de BCS em poços submarinos e abrindo um 

amplo cenário de aplicações. Poços submarinos anteriormente considerados como de 

baixa atratividade tornavam-se candidatos potenciais ao uso de BCS. 

 

1.2 Fase II – Águas Profundas 

 

Na primeira fase do projeto, o objetivo era experimentar um novo sistema a baixo 

custo em um poço com reservatório e condições de produção semelhantes às de outros 

poços convencionais equipados com BCS. Deste modo, os resultados poderiam ser 

facilmente comparados. Era importante confirmar o método como uma alternativa factível, 

antes de se investir no desenvolvimento de equipamentos e técnicas para instalações em 

águas profundas. 

Deste modo, a instalação do RJS-221 encorajou a PETROBRAS a desenvolver a 

Fase II do projeto, visando a ampliar a tecnologia testada (alguns componentes haviam 
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sido projetados para 300 m LDA), de modo a viabilizar a aplicação deste novo método aos 

campos de águas profundas. 

Nesta fase, seria dada prioridade ao desenvolvimento de uma árvore-de-natal 

horizontal para águas profundas, e também, à transmissão de energia a longas distâncias 

e freqüência variável no meio submarino. 

Em poços localizados em águas profundas, a confiabilidade e a duração das 

intervenções são de fundamental importância, em virtude dos elevados custos das 

sondas. A capacidade de realizar conexões remotas e tanto o monitoramento quanto o 

controle e a transmissão de energia a longas distâncias são fundamentais. Requisitos 

especiais em termos de projeto, controle de qualidade, seleção de materiais, automação e 

confiabilidade dos equipamentos submarinos têm que ser considerados. As linhas de 

fluxo estendem-se por quilômetros e estão sujeitas a baixas temperaturas, (baixas até no 

próprio reservatório), propiciando a deposição de parafina e a formação de hidratos. 

A árvore-de-natal horizontal seria fundamental para aumentar a atratividade 

econômica do novo método, ou até mesmo torná-lo viável pela redução dos custos de 

intervenção em tal ambiente. Árvores-de-natal horizontais foram usadas pela primeira vez 

em 1993, no Mar do Norte. Este conceito não foi adotado na Fase I, em virtude de o 

objetivo ser a busca da viabilidade da instalação da BCS em poços submarinos em águas 

rasas em curto prazo, quando o desenvolvimento de uma árvore-horizontal iria requerer 

um prazo de aproximadamente 18 meses, ou até mais, assim como custos mais elevados 

para a instalação do protótipo. Em águas profundas, porém, este desenvolvimento seria 

fundamental. 

A transmissão de energia em freqüência variável no ambiente de águas profundas 

era outro importante aspecto tecnológico a ser superado, de modo a permitir auferir os 

máximos benefícios deste método, capaz de enviar os fluidos produzidos a longas 

distâncias. 

Na Fase I, os fluidos eram bombeados ao longo de 15 km desde a bomba no 

interior do poço RJS-221 até a plataforma central em Pargo (a plataforma de Carapeba 

funcionava como um manifold de superfície, sem bombas de transferência). Naquele 

caso, entretanto, a energia era gerada em Pargo e transmitida em 13,8 KV até Carapeba 

por meio de cabos submarinos de potência. Em Carapeba, um variador de freqüência e 

transformadores de superfície eram utilizados e a potência era transmitida da plataforma 

em 1 350 V para o poço RJS-221 ao longo de 615 m por um cabo submarino de potência 
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com classe de tensão 3,3/6 KV até a ANM, e daí, 1 990 m de cabo subterrâneo levavam a 

energia até o motor elétrico, onde chegava na tensão de cerca de 1 000 V. 

A PETROBRAS estabeleceu então a meta de transmitir energia ao longo de 25 km, 

distância que iria permitir na geografia da Bacia de Campos realizar ligações de poços 

localizados em 1 000 m de LDA às plataformas instaladas em águas rasas, ou, no futuro, 

interligar poços localizados em águas ultraprofundas às unidades de produção que 

estavam sendo instaladas em aproximadamente 1 000 m LDA. 

 

1.3 Objetivos 

 

Esse projeto objetiva relacionar e descrever os equipamentos e sistemas elétricos 

envolvidos no sistema de elevação por BCSS, suas funções e procedimentos de 

comissionamento do sistema elétrico de partida e operação de BCSSs. 

 

1.4 Descrição dos Capítulos 

O primeiro capítulo desse trabalho apresenta o sistema de elevação por BCS e 

BCSS, uma comparação com outros métodos elevatórios existentes e conta de forma 

resumida a história da implantação dos primeiros sistemas de BCSS para extração de 

óleo destacando as duas fazes de implantação. Na primeira fase a BCSS foi utilizada para 

extração em água rasa, a 76m de lâmina d’água, com sucesso e, dessa maneira, 

comprovando a viabilidade para utilização desse método de extração. Na segunda fase a 

bomba foi utilizada em lâmina d’água mais profunda, 300m, com utilização de Árvore-de-

Natal-Molhada, desenvolvimento de cabos de transmissão de potência em meio 

submarino e conectores especiais. 

O segundo capítulo descreve os principais equipamentos de um sistema de BCSS, 

mostrando algumas características de construção desses equipamentos bem como a 

forma de utilização desses no sistema. 

No capítulo 3 é apresentado o método de inspeção de alguns equipamentos do 

sistema. São apresentados os diferentes procedimentos de inspeção para cada 

equipamento. 

O capítulo quatro refere-se ao início dos testes do sistema elétrico. São listados os 

procedimentos de teste para cada parte do sistema, valores de referência esperados para 

o sistema. 
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O quinto capítulo lista os testes a serem feitos nos equipamentos de superfície 

antes do início dos procedimentos de partida. 

No capítulo 6 temos os últimos procedimentos e indicadores a serem checados 

antes do início da partida da BCSS. 

O sétimo capítulo lista os procedimentos e os passos da partida, enfatizando as 

variáveis principais a serem monitoradas para assegurar o devido funcionamento do 

sistema. 
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2 EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE BCSS 

2.1 Introdução 

Embora uma instalação submarina seja mais complexa, especialmente em águas 

profundas, o sistema de BCS é ainda o centro de todo o sistema. Devido aos elevados 

custos de intervenção, a longevidade do equipamento é de fundamental importância. 

Assim, somente dados de poços confiáveis (características de reservatório e do sistema) 

irão permitir o dimensionamento e especificação do equipamento de BCS de forma 

precisa. A fabricação deve passar por rigoroso controle de qualidade, incluindo o teste 

dos subcomponentes e o desempenho do equipamento completo. O equipamento deve 

apresentar alta resistência, estar precisamente balanceado, ser estável e projetado para 

resistir à abrasão. 

 

2.2 Bomba de Sucção e Motor. 

A bomba (fig. 2.1) deve ter mancais de zircônia ou 

carbureto de tungstênio em suas extremidades e a cada dez 

pares impelidor/difusor. Em casos de produção de areia, estes 

mancais devem ser adotados em todos os estágios das 

bombas. Da mesma maneira, o intake, o protetor do motor e o 

separador de gás (quando aplicável) devem utilizar os 

mesmos materiais. O protetor deve ser equipado com selos 

mecânicos de zircônia ou carbureto de tungstênio. 

. 

O motor deve apresentar alta eficiência e potência 

suficiente para permitir maior flexibilidade operacional, pelo 

uso de variadores de freqüência. Deve-se dar preferência aos 

motores com voltagens mais altas e menores correntes, 

permitindo a utilização de cabos com menores dimensões. 

 

 

 

Figura 2.1 –Bomba centrífuga submersa. 
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2.3 Árvore-de-Natal Molhada 

O conceito de árvore-de-natal horizontal foi selecionado para as aplicações de 

BCSS com a finalidade de reduzir os custos de intervenção (fig. 2.2). Neste caso, era 

importante testar o conceito em curto espaço de tempo, devido ao fato de que a 

PETROBRAS estava adquirindo expressivas quantidades de árvores submarinas para os 

campos em águas profundas. O uso de árvores horizontais até mesmo em poços de fluxo 

natural ou gas lift permitiria a fácil instalação de BCSS futuramente nestes poços. Além 

disso, o principal benefício desta árvore é permitir a retirada da coluna de produção e do 

conjunto de BCS sem a retirada da ANM. Somente a capa da ANM é removida e o BOP 

(Blow Out Preventor) instalado. 

 

 

Figura 2.2 – Árvore-de-natal molhada horizontal para águas profundas equipada com sistema de conexão 

vertical das linhas de fluxo e pig crossover. 

 

A ANM horizontal pode ser instalada com tubos de perfuração, o que é outra 

grande vantagem, por reduzir o tempo de instalação. Outra característica importante 

desta primeira ANM horizontal GLL do mercado mundial é a conexão das linhas de fluxo e 

do umbilical de controle por meio do método de conexão vertical, patenteado pela 

PETROBRAS. Semelhante ao sistema adotado com sucesso nos manifolds de águas 
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profundas, o módulo de conexão vertical é instalado sobre a ANMH, permitindo a fácil 

remoção das linhas em caso de obstrução por parafina, sem a remoção da ANMH.  

 

2.4 Sistema de Transmissão Submarina de Potência 

Este sistema deve ser projetado para fornecer energia ao motor de BCS, livre de 

distúrbios harmônicos. O sistema deve permitir a variação da freqüência, tornando assim 

possíveis ajustes de vazão e automação, utilizando informações provenientes de 

sensores de subsuperfície interligados a sensores instalados na ANMH e acoplados ao 

sistema de controle da plataforma. Dependendo da distância, altas voltagens serão 

preferidas com o objetivo de reduzir as dimensões dos cabos elétricos submarinos 

(importante item nos custos deste sistema) com a diminuição da corrente, mas levando ao 

uso de um transformador submarino de potência que irá reduzir a tensão junto ao poço. 

Com isto, aumenta-se o número de conexões elétricas. O cabo elétrico submarino deverá 

ser projetado para suportar o seu peso próprio e das ondas e correntes marítimas, bem 

como os movimentos da plataforma de produção. De modo a reduzir os custos globais, 

um riser com armadura reforçada será utilizado em catenária da plataforma até o solo 

marinho e, a partir daí, um cabo estruturalmente mais simples ligará o riser ao 

transformador submarino. De modo a assegurar um projeto adequado, amostras de cabo 

devem ser submetidas a testes rigorosos para assegurar a resistência às cargas de 

projeto. Na figura 2.3 apresenta-se o cabo 12/20 KV - 2 AWG (riser e estático). 

 

 

Figura 2.3 – Cabos elétricos submarinos ( riser e estático ) 12/20 kV – 2 AWG. 

 

O cabo elétrico de subsuperfície é essencialmente o mesmo cabo usado em 

completações convencionais, exceto por uma camada superficial especial, que é adotada 
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para suportar as cargas resultantes dos movimentos ascendentes/descendentes (heave) 

da sonda flutuante de completação, que se intensificam especialmente na junta flexível do 

BOP e na cabeça-de-poço. 

 

2.5 Sistema de Variação de Velocidade 

O VSD (variable speed drive – drive de controle de velocidade) é utilizado para 

controlar a velocidade da bomba. A bomba é conectada a parte superior do sistema de 

variação de velocidade através de um umbilical de potência. 

O VSD é baseado numa arquitetura isolada onde a parte superior tem o mínimo de 

interfaces com os sistemas da plataforma. 

A alimentação da bomba é fornecida pelo sistema de geração da plataforma, e um 

circuito dedicado é necessário para alimentar o sistema de variação de velocidade. 

O controle e monitoramento da bomba submersa são feitos pelo sistema de 

controle da bomba localizado na plataforma. 

O controle de velocidade da bomba é necessário principalmente por: 

- Obter a velocidade correta do bombeamento para diferentes combinações de 

processos; 

- Ajustar a velocidade dinamicamente prevenindo sobrecarga; 

- Controlar a partida da bomba. 

O controle da partida permite uma partida suave, produzindo um torque alto e 

reduzindo a corrente de partida no sistema. 

 

3 INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1 Bomba 

Inspecionar visualmente a caixa para verificar se houve danos durante o 

transporte, tomar nota dos números das caixas, inspecionar visualmente a carcaça da 

bomba, tomar nota dos dados de placa e comprimento da bomba. Remover as tampas de 

transporte, verificar o acoplamento o bom ajuste entre o mesmo e o eixo. A rotação do 

eixo deve ser suave e verificar a extensão do eixo e seu correto movimento axial. 

Recolocar os tampões de transporte. 
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3.2 Motores 

Inspecionar visualmente as caixas para verificar se houve danos durante o 

transporte, tomar nota dos números das caixas, inspecionar visualmente a carcaça do 

motor, tomar nota dos dados de placa e comprimento do motor. 

Assegurar-se de que a base pré-instalada do motor tenha sido corretamente fixada, 

e todos os parafusos foram torqueados adequadamente. 

Os tampões de transporte dos protetores e dos motores não devem ser removidos 

antes da operação de instalação de forma a reduzir a possibilidade de entrada de 

contaminantes nos componentes internos e para manter o óleo dentro das unidades. 

 

3.3 Cabo 

Checar o cabo de potência e a extensão do motor para assegurar que não tenham 

ocorrido quaisquer danos durante o transporte dos mesmos. Conectar a ponteira do terra 

à armadura do cabo e a ponta de prova do aparelho de medição(Megohmetro) a cada 

fase individualmente, registrando as leituras. A seguir, usando a ponteira do terra e a 

ponta de prova, fazer a verificação entre fases. Lembrar de descarregar as pontas de 

cabos curto circuitando a mesma para terra, por meio da armadura do cabo. Trechos 

longos de cabo podem acumular altas cargas, podendo levar até um minuto para 

descarregar. 
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4 TESTES ELÉTRICOS DO SISTEMA BCSS   

4.1 INTRODUÇÃO 

Realizar avaliação técnica no umbilical e jumper de potência pertencentes ao 

sistema elétrico do poço onde está instalado o BCSS. 

Serão realizados testes de isolação, condutividade e TDR a partir da UEP com o 

objetivo de diagnosticar o local da falha do conjunto umbilical + BCSS. 

Uma embarcação da MIS deverá prestar o suporte realizando as operações com 

ROV que irão realizar as devidas manobras de Jumper de interligação TREE-CAP ANM x 

MCV-P (Ancorador de umbilical). 

Os testes de isolação e condutividade deverão ser realizados na UEP pelo técnico 

de BCSS. O técnico EQSB também deverá realizar os testes com TDR da UEP. Os testes 

com TDR poderão ser realizado antes ou após os testes de isolação e continuidade. 
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4.2 SISTEMA ELÉTRICO DE UMA BCSS 

 

 

Figura 4.1 – Sistema Elétrico de uma BCSS. 

 

 

4.3 VERIFICAÇÕES INICIAIS: 

a) Atentar para os procedimentos de segurança; 

b) Acompanhar a operação através do diagrama do elétrico apresentado no 

ítem 4.2 

c) Desenergizar o circuito elétrico;  

d) Verificar com um voltímetro se o circuito está desenergizado; 

e) Durante os testes, realizar a inspeção visual e fotografar TODOS os 

conectores e parkings com auxilio do ROV. 
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f) Registrar no relatório os parâmetros configurados nos instrumentos. 

g) ATENÇÃO: Na presença do MULTISENSOR a megagem deverá ser 

invertida. Este teste deverá ser realizado pelo técnico de BCSS. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO 

Todos os testes devem ser devidamente registrados para futura referência. 

 

4.4.1 TESTE NO UMBILICAL + BCSS: 

a) Acompanhar o teste de RI (isolação utilizando o Megômetro) com o técnico 

de BCSS (Baker). Neste teste será verificada a isolação do sistema 

completo Subsea. Valor esperado > 150M ohms. 

b) Medir RC (continuidade utilizando Multímetro) entre as fases.  Continuidade 

entre A x B, A x C e C x B. 

 

4.4.2 TESTE NO UMBILICAL + JUMPER DE POTÊNCIA: 

a) Verificar se os conectores tipo Dummy estão corretamente conectados na 

posição PP (Parking Place) da TREE-CAP e MCV-P. Caso não estejam, 

informar ao STO e interromper a operação; 

b) Retirar o conector Dummy da TREE-CAP da posição PP; 

c) Desconectar o Jumper do TREE-CAP e conectar na posição PP com resistor 

da TREE-CAP;  

d) Medir RC (continuidade utilizando Multímetro) entre as fases.  Continuidade 

entre A x B, A x C e C x B. 

e) Medir RI (isolação utilizando Megômetro) entre as fases e o terra.  Critério: 

1000V / 1min. Valor esperado > 150M ohms. 

f) Retornar o Jumper na posição CE da TREE-CAP. Antes da conexão na 

TREE-CAP, fotografar o conector Macho da TREE-CAP; 

g) Recolocar o conector Dummy na respectiva posição para preservação dos 

PP's; 

 

4.4.3 TESTE NO UMBILICAL: 

a) Retirar o conector Dummy da posição PP do MCV-P; 
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b) Retirar o Jumper do MCV-P e conectar à posição PP (sem resistor) do MCV-

P; 

c) Retirar o conector Dummy com resistor da posição PP do MCV-P e conectar 

na posição terminal do umbilical; 

d) Medir RC (continuidade com Multímetro) entre as fases: 

e) Medir RI (isolação com Megômetro) entre as fases unidas e o terra: Critério: 

1000V / 1min 

f) Retirar o Dummy do MCV-P; 

g) Retirar o Jumper da posição PP; 

h) Conectar o Jumper no MCV-P; 

i) Retornar o Dummy na posição PP do MCV-P; 

 

4.4.4 IDENTIFICAÇÃO DE DESCONTINUIDADE DE IMPEDÂNCIA (TESTE 

COM TDR) 

a) Verificar se o umbilical está interligado a BCSS; 

b) Composição e características técnicas do cabo elétrico: 

 Comprimento total do umbilical; 

 Número de tramos: 

 Comprimento dos tramos:  

c) Registrar os parâmetros configurados no TDR: 

d) Testes entre fases:  

 Aplicar o TDR entre a fase A e B do umbilical.  

 Aplicar o TDR entre a fase B e C do umbilical.  

 Aplicar o TDR entre a fase A e C do umbilical.  

e) Testes entre fase e Terra  

 Aplicar o TDR entre a fase A e Terra do umbilical.  

 Aplicar o TDR entre a fase B e Terra do umbilical.  

 Aplicar o TDR entre a fase C e Terra do umbilical. 

 

5 PRÉ-TESTE DOS EQUIPAMENTOS DE SUPERFÍCIE 

O pré-teste dos equipamentos deverá ser realizado com antecedência em relação 

à partida, a fim de evitar contra-tempos de última hora. 
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a) Testar a funcionalidade do VSD através de teste em vazio; 

b) Verificar e/ou reparametrizar VSD; 

c) Verificar integridade elétrica do cabeamento e sistema de alimentação de 

superfície; 

d) Verificar a comunicação do VSD + Multi-sensor com a estação de controle; 

e) Verificar também a funcionalidade de toda a automação (responsabilidade 

da Automação Petrobras); 

f) Confirmação dos parâmetros de proteção dinâmica no PLC e atualização no 

PLC dos parâmetros de proteção. 

 

OBS.1: Medidores de vazão de óleo e gás devem ter sua funcionalidade 

garantida. 

 

6 PREPARATIVOS PARA PRIMEIRA PARTIDA 

a) Reunião de pré-comissionamento para o trabalho (pre-comissioning 

meeting) para esclarecimento da sequência operacional; 

b) Checar se todos os parâmetros de alarme e proteção já estão incorporados 

no sistema de controle; 

c) Checar se todos os parâmetros de comunicação, alarme e proteção já estão 

incorporados no sistema de controle do VSD; 

d) Verificar a integridade elétrica do sistema de potência que alimenta o BCS 

(medidas realizadas no VSD); 

e) Verificar o funcionamento do Multi-sensor; 

f) Checar o alinhamento de todos os instrumentos para o processo e a sua 

interligação na sala de controle; 

g) Certificar que o sistema estará pronto para partir; 

h) Registrar os parâmetros informados pelo sensor de fundo com o poço 

estático: 

 Pressão de Superfície (cabeça) 

 Pressão de admissão (PIP) 

 Pressão de descarga (PDP) 
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 Temperatura de Fundo 

 Temperatura do Motor 

 Temperatura da Cabeça 

 TDR (medidas realizadas pela SLB e PBR a partir do VSD). 

i) Realizar procedimento de partida. 

 

7 PRIMEIRA PARTIDA 

a) Alinhar o poço para o separador de teste. Verificar aberturas de válvulas e 

instrumentação na superfície;  

b) Verificar se o sensor de fundo está enviando sinais coerentes. O 

recebimento destes sinais é indicativo de que o sistema está íntegro 

eletricamente. Registrar os parâmetros informados pelo sensor de fundo 

com o poço amortecido; 

c) Todas as proteções do PLC estarão em by-pass na partida. As demais 

proteções serão ativadas posteriormente a partir da estabilização do poço no 

Separador de Teste.  

OBS: as proteções do VSD já estarão ajustadas neste momento 

d) Verificar se M2, W1 e W2 estão abertas e se XO está fechada. 

e) Abrir a M1 e partir a BCSS a 45 Hz (rampa definida pelo VSD), monitorando 

principalmente pressão de sucção, descarga e do TPT, e a temperatura do 

motor.  

OBS.: A variação da pressão de sucção informada pelo sensor de fundo é 

um bom indicativo se o sentido de giro da bomba está correto ou não. 

Comparar o diferencial de pressão da bomba com o da curva de 

desempenho para a respectiva freqüência. 

f) Antes de prosseguir, confirmar a sequência de fases de alimentação do 

motor, corrigindo-a se necessário.  

g) Aguardar estabilização do sistema e verificar todos os parâmetros (teste 

durante 24 horas no mínimo acompanhando o BSW e etc). 
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8 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou o sistema de elevação por BCS e BCSS, uma 

comparação com outros métodos elevatórios existentes e conta de forma resumida a 

história da implantação dos primeiros sistemas de BCSS para extração de óleo 

destacando as duas fazes de implantação.  

Foi possível descrever os principais equipamentos do sistema, mostrando algumas 

características de construção desses, como deve ser feita a inspeção após o transporte 

dos mesmos, bem como suas formas de utilização. 

Apresentou-se os procedimentos para testes do sistema elétrico de transmissão 

submarina e equipamentos de superfície após sua instalação, mostrando os cuidados e 

principais teste e indicadores a serem verificados a fim de garantir a integridade, 

confiabilidade e funcionamento dos equipamentos e sistemas. 

Os procedimentos e os passos apresentados visam garantir uma partida adequada 

do sistema, dentro do esperado, enfatizando as variáveis principais a serem monitoradas 

para assegurar o devido funcionamento do mesmo. 
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