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RESUMO 

 Esta Tese é uma contribuição ao desenvolvimento de sensores de vazão na indústria de 

petróleo e gás. O objetivo geral do trabalho é apresentar uma metodologia para medir as vazões 

em poços injetores de água multizonas a partir de perfis de temperatura do fluido e estimar a 

incerteza da medição. Inicialmente, foi apresentada a equação clássica de Ramey descrevendo 

a temperatura do fluido como uma função da vazão ao longo do poço. Então, foram descritos 

três métodos de cálculo das vazões a partir do perfil de temperatura e o sensor de vazão foi 

modelado computacionalmente. Em seguida, foram calculadas as vazões em quatro poços 

injetores multizonas, localizados no Rio Grande do Norte, a partir de perfis de temperatura 

medidos experimentalmente. As vazões calculadas foram comparadas às vazões medidas no 

campo. Os resultados preliminares obtidos nos Poços 1 e 2 foram satisfatórios. Nestes poços, 

os erros máximos observados foram de 28,55% (Poço 1) e 15,72% (Poço 2). Entretanto, desvios 

significativos entre as vazões calculadas e medidas foram encontrados nos Poços 3 e 4. Nestes 

poços, os erros máximos observados foram de 536,84% (Poço 3) e 335,54% (Poço 4). 

Utilizando a expansão em Série de Taylor da equação exponencial de Ramey, foi obtida uma 

função explícita, linear, entre a vazão ao longo do poço e a temperatura do fluido, sendo 

realizada uma análise quantitativa da incerteza de medição. A partir desta análise, foi observado 

que, devido à baixa resolução nas medições de temperatura, a incerteza de medição expandida 

pode atingir cerca de 155,04% da vazão calculada. Foi então apresentado um método de cálculo 

estocástico das vazões a partir das distribuições de probabilidade das temperaturas medidas, 

através da Simulação de Monte Carlo. As novas vazões calculadas apresentaram erros máximos 

de 3,67% (Poço 1), 14,45% (Poço 2), 14,62% (Poço 3) e 22,29% (Poço 4). Logo, a abordagem 

probabilística permitiu que as vazões injetadas fossem satisfatoriamente estimadas mesmo nos 

casos em que a resolução do sensor de temperatura era inadequada à detecção de pequenas 

variações na temperatura do fluido. Portanto, a metodologia de cálculo das vazões injetadas a 

partir do perfil de temperatura do fluido foi validada com sucesso. 

Palavras-Chaves: Injeção de Água; Poços Multizonas; Medição de Vazão; Incerteza de 
Medição; Simulação de Monte Carlo; Instrumentação; Modelagem Computacional; 
Termodinâmica; Transferência de Calor; Mecânica dos Fluidos.  
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ABSTRACT  

 This thesis is a contribution to the development of flow sensors in oil and gas industry. 

The main objective of this work is presenting a methodology to measure the flow rates into 

multiple-zone water-injection wells from fluid temperature profiles and estimate the 

measurement uncertainty. First, the classical Ramey equation describing the fluid temperature 

as a function of flow was presented. Then, three methods to calculate the flow rates from 

temperature profile were described and the flow sensor was computationally modeled. Next, 

the flow rates into four multiple-zone injection-wells, located in Rio Grande do Norte, were 

calculated from temperature profiles experimentally measured. The calculated flow rates were 

compared to the measured flow rates. The preliminary results, obtained from Wells 1 and 2, 

were satisfactory. In these wells, the maximum errors were equals to 28,55% (Well 1) and 

15,72% (Well 2). However, significant deviations between the calculated and the measured 

flow rates were found at Wells 3 and 4.  In these wells, the maximum errors were equals to 

536,84% (Well 3) and 335,54% (Well 4). The Ramey equation was expanded in Taylor Series 

and linearized to obtain an explicit, linear, function between the flow and the fluid temperature. 

Then, a quantitative uncertainty analysis was performed. From this analysis, it was observed, 

due the temperature sensor resolution, the expanded measurement uncertainty may achieve 

about 155,04% of the calculated flow rate. Then, the injected flow rates were stochastically 

recalculated from the probability distributions of the measured temperatures, through a Monte 

Carlo simulation. The new calculated flow rates presented maximum errors of 3,67% (Well 1), 

14,45% (Well 2), 14,62% (Well 3) and 22,29% (Well 4). This probabilistic approach allowed 

injected flow rates to be estimated even in the cases where the temperature sensor resolution 

was inadequate to detection of small variations into the fluid temperature. Therefore, the 

methodology to calculate the injected flow rates from the fluid temperature profile was 

successfully validated. 

Keywords: Water Injection; Multiple-Zone Wells; Flow Rate Measurement; Measurement 
Uncertainty; Monte Carlo Simulation; Instrumentation; Computational Modeling; 
Thermodynamics; Heat Transmission; Mechanics of Fluids.  
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“Treine enquanto eles 

dormem, estude enquanto eles 

se divertem, persista enquanto 

eles descansam e, então, viva 

o que eles sonham. ” 

(Provérbio Japonês)  

 

“Se enxerguei mais longe, foi 

porque me apoiei sobre os 

ombros de gigantes. ”  

(Sir Isaac Newton) 
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1. Introdução geral 
 

1.1 – Métodos de recuperação secundária 

 

O conhecimento do volume original e do volume recuperável de um reservatório possui 

um papel fundamental na decisão de se implantar ou não um projeto explotatório. O volume 

original de uma jazida é a quantidade de fluido existente no reservatório na época de sua 

descoberta. Por sua vez, o volume recuperável é a quantidade de óleo ou gás que se espera 

produzir a partir de uma determinada acumulação de petróleo. Desse modo, define-se o fator 

de recuperação como sendo o quociente entre o volume recuperável e o volume original, ou 

seja, a fração do volume original que se espera produzir de um reservatório (Rosa; Carvalho; 

Xavier, 2011). 

Na época da sua descoberta, as acumulações de petróleo em um reservatório possuem 

uma certa quantidade de energia, denominada energia natural ou primária. A magnitude dessa 

energia é determinada pelo volume e pela natureza dos fluidos existentes na acumulação, bem 

como pelos níveis de pressão e de temperatura no reservatório. Ao longo do processo de 

produção ocorre a dissipação da energia primária, provocada pela descompressão dos fluidos 

do reservatório e pelas resistências encontradas pelos mesmos ao fluírem em direção aos poços 

de produção. Essas resistências são devidas, ou associadas, às forças viscosas e capilares 

presentes no meio poroso. O consumo de energia primária leva à diminuição da pressão do 

reservatório durante a sua vida produtiva e, consequentemente, à redução da produtividade dos 

poços (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

Para compensar a dissipação da energia primária dos reservatórios, duas abordagens são 

normalmente aplicadas: complementar a energia dissipada através da injeção de certos fluidos 

em poços selecionados; ou reduzir as resistências viscosas e/ou capilares por meio de métodos 

especiais como, por exemplo, o aquecimento da jazida. A quantidade de óleo que pode ser 

retirada de um reservatório a partir das suas energias naturais é chamada de recuperação 

primária. Por outro lado, a quantidade adicional de óleo obtida por suplementação da energia 

primária com energia secundária, artificialmente transferida para a jazida, ou por meios que 

tendem a tornar a energia primária mais eficiente, é chamada de recuperação secundária. Os 

objetivos básicos dos métodos de recuperação secundária são o aumento da eficiência de 

recuperação e a aceleração da produção. Os métodos de recuperação secundária são geralmente 

classificados em convencionais e especiais (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011).  
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Em métodos convencionais, o fator de recuperação é incrementado a partir do aumento 

da pressão do reservatório. Um fluido é injetado no interior do reservatório e desloca os 

hidrocarbonetos retidos para fora dos poros da rocha. Trata-se, portanto, de um processo 

mecânico, sem qualquer interação de natureza química ou termodinâmica entre o fluido 

injetado, os hidrocarbonetos retidos e a rocha (Thomas et al., 2001). A concepção de um projeto 

de injeção de fluidos no reservatório é determinada tanto por aspectos técnicos quanto 

econômicos. O modelo escolhido deve proporcionar a maior produção de óleo durante um 

intervalo de tempo econômico e com o menor volume de fluido injetado; oferecer boas 

condições de injetividade; e garantir que a quantidade de poços novos a serem perfurados seja 

a menor possível, especialmente em campos já desenvolvidos. Como métodos de recuperação 

secundária convencionais são normalmente utilizados a injeção de água e o processo imiscível 

de injeção de gás (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

Os métodos especiais de recuperação secundária são empregados nos casos em que os 

processos convencionais possuem baixa eficiência. Incluem, entre outros: os métodos miscíveis 

(injeção de hidrocarbonetos e de CO2), os métodos térmicos (injeção de água quente, injeção 

de vapor d’água e combustão in situ); e os métodos químicos (injeção de polímero, injeção de 

solução micelar, injeção de solução ASP – Álcali-Surfactante-Polímero) (Rosa; Carvalho; 

Xavier, 2011). Por exemplo, a fração de óleo recuperada no método convencional de injeção 

de água é uma função dos seguintes fatores de eficiência: eficiência de varrido horizontal; fator 

de contato; eficiência de deslocamento. A eficiência de varrido horizontal é a fração da área de 

uma malha de injeção que é varrida ou invadida pela água. O fator de contato é a fração do 

volume varrido que foi atingida ou contatada pelo fluido injetado. Finalmente, a eficiência de 

deslocamento é a fração da saturação de óleo original que foi deslocada dos poros pela água. 

Quando a viscosidade do fluido injetado é muito menor que a do fluido a ser deslocado, o 

primeiro se move muito mais facilmente no meio poroso, encontrando caminhos preferenciais 

e se dirigindo rapidamente para os poços de produção (Thomas et al., 2001). Tem-se, portanto, 

uma baixa eficiência de varrido horizontal e, consequentemente, um baixo fator de recuperação 

a partir método convencional. Métodos especiais tais como a injeção de polímeros ou os 

métodos térmicos podem ser utilizados para melhorar a eficiência de varrido. Os polímeros 

aumentam a viscosidade da água injetada e os métodos térmicos aplicam calor ao reservatório, 

reduzindo a viscosidade do óleo (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 
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1.2 – Injeção de água 

 

1.2.1 – Esquemas de injeção 

 

A injeção de água é o método de recuperação secundária mais utilizado no mundo. No 

Brasil, o primeiro campo a usar esse processo de recuperação foi o de Dom João, localizado na 

Bahia, em 1953. Em geral, os esquemas de injeção mais empregados são: injeção de base ou 

periférica e injeção em malhas (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

O esquema de injeção de base ou periférica é apresentado na Figura 1.1. Poços de mesmo 

tipo, isto é, poços de injeção ou poços de produção se concentram em determinadas áreas do 

reservatório. A injeção de água é realizada através de poços completados na base da estrutura e 

que nos mapas aparecem como se estivessem localizados na periferia do reservatório, daí o 

nome desse esquema. Os poços de produção se agrupam na parte central do reservatório. A 

água injetada penetra o meio poroso e desloca o óleo de baixo para cima, na direção dos poços 

produtores de óleo situados na parte mais alta da estrutura, aumentando o fator de recuperação. 

Com o passar do tempo, a interface óleo/água, ao avançar, vai atingindo os poços de produção, 

aumentando a razão água/óleo. No momento em que a razão água/óleo torna-se excessiva, o 

poço pode ser fechado ou então transformado em poço de injeção de água (Rosa; Carvalho; 

Xavier, 2011).  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1. Esquema de injeção de base ou periférica. a) Mapa de um campo de petróleo 

composto por poços injetores de água e poços produtores de óleo; b) Processo de injeção de 

água. (Fonte: adaptado de Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 
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A injeção em malhas é empregada em reservatórios com grandes áreas e pequenas 

inclinações e espessuras. O fluido deslocante é injetado na própria zona de óleo, alterando-se 

drasticamente a distribuição das saturações e a movimentação natural dos fluidos no 

reservatório. Dentre os esquemas de injeção em malha mais utilizados, podemos citar a injeção 

em linha direta e a injeção em linhas esconsas (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

O modelo de injeção em linha direta, ilustrado na Figura 1.2a, é composto por linhas de 

poços de injeção e linhas de poços de produção dispostas alternadamente, sendo que a distância 

entre as linhas, d1, e a distância entre os poços na linha, d2, são constantes em cada projeto e 

definem as dimensões do retângulo que constitui a malha base deste esquema. No modelo de 

injeção em linhas esconsas, as linhas são defasadas de meia distância de poços de mesmo tipo, 

isto é, de d2/2, conforme ilustrado na Figura 1.2b (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.2. Esquema de injeção em malhas. a) Injeção em linha direta; b) Injeção em linhas 

esconsas. (Fonte: adaptado de Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

Os esquemas de injeção em linha direta e em linhas esconsas apresentam um número 

muito grande de combinações entre d1 e d2, ou seja, entre os lados do retângulo que define a 

malha base, reduzindo as possibilidades de utilização de dados adimensionais. O esquema mais 

difundido em operações de recuperação secundária é chamado de modelo five-spot, malha de 

cinco pontos ou malha quadrática. Trata-se de um caso particular de injeção em linhas esconsas 

em que d1 = d2/2, conforme ilustrado na Figura 1.3. Dentre os demais esquemas de injeção em 

malha, podemos citar: malha seven-spot, malha nine-spot, malha seven-spot invertido e malha 

nine-spot invertido (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 
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Figura 1.3. Esquema de injeção em malha five-spot. 

(Fonte: adaptado de Rosa; Carvalho; Xavier, 2011) 

 

1.2.2 – Componentes de um sistema de injeção de água 

 

O sistema de injeção de água é composto basicamente dos seguintes componentes ou 

fases: captação, adução, tancagem, tratamento, conjunto motor-bomba, rede de distribuição e 

poços (injetores e de captação). De acordo com a peculiaridade de cada projeto, um ou mais 

componentes ou fases poderão ser suprimidos (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.2.1 – Captação 
 

A água para injeção pode ser obtida da subsuperfície, através de poços perfurados para 

este propósito; a partir de rios, lagos ou do mar; ou da própria água associada à produção de 

petróleo, denominada água produzida. Além disso, havendo excesso de água produzida em um 

campo, esta poderá ser injetada em outro, desde que ocorra compatibilidade química, vantagens 

econômicas ou necessidade de controle da poluição (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.2.2 – Rede de distribuição 
 

Na Figura 1.4 são ilustrados os dois tipos de rede de distribuição: em marcha (espinha de 

peixe) e centralizada através de manifolds (pé de galinha). A distribuição em marcha apresenta 

maior economia em comprimento de linhas. Entretanto, esse tipo de rede oferece dificuldades 

para a passagem de pigs e para a detecção de vazamentos. Além disso, requer a instalação de 

um hidrômetro de alta pressão em cada poço. Por outro lado, a vantagem dos manifolds é a 

centralização dos testes de injetividade, a facilidade para detecção de vazamentos nas linhas e 

a facilidade para a passagem de pigs (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 1.4. Redes de distribuição de água. a) Distribuição em marcha (espinha de peixe); b) 

Distribuição por manifold (pé de galinha). (Fonte: adaptado de Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.2.3 – Poços de injeção 
 

Na Figura 1.5 são ilustrados os principais equipamentos de superfície instalados em um 

sistema de injeção de água. Também é apresentado o diagrama esquemático de um poço injetor 

de água multizonas. Entre os equipamentos de superfície estão: a válvula de bloqueio, utilizada 

quando há a necessidade de paralisação do poço; o filtro, utilizado para proteger o medidor de 

vazão e a formação, retendo as impurezas maiores carreadas pela água, não filtradas na estação 

de tratamento; o medidor de vazão, utilizado para monitorar a vazão injetada no poço; o 

regulador de fluxo, normalmente composto por uma válvula auto-reguladora, utilizado para 

controlar a vazão, mantendo-a constante e igual à cota estabelecida para o poço; a válvula de 

retenção, utilizada para permitir a passagem do fluxo em um só sentido, impedindo que haja 

retorno de água quando se faz necessário paralisar a estação de injeção; e o manômetro, 

utilizado para monitorar a pressão na cabeça do poço.  

No poço são instalados, dentre outros equipamentos: a válvula de centro, utilizada para 

bloqueio da coluna de injeção, quando necessário; a coluna de injeção, conduzindo o fluido até 

o intervalo canhoneado, protegendo o revestimento de pressões mais elevadas e da ação de 

fluidos corrosivos; o obturador (packer), utilizado para isolar a zona de injeção de outras zonas 

existentes no poço; e o regulador de fluxo de subsuperfície, utilizado quando se injeta em mais 

de uma zona ou conjunto de zonas que possuem cotas de injeção distintas (Rosa; Carvalho; 

Xavier, 2011). 
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Figura 1.5. Principais equipamentos de superfície e poço injetor multizonas. 

(Fonte: adaptado de Rosa; Carvalho; Xavier, 2011) 

 

1.2.3 – Monitoramento e controle da injeção 

 

O monitoramento e o controle dos poços de injeção de água são realizados através de 

vários testes periódicos capazes de detectar diversas situações indesejadas, desde o simples 

desvio das vazões injetadas com relação às cotas estabelecidas até a existência de danos à 

formação e a má distribuição de água (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). Os principais testes 

empregados no acompanhamento de poços injetores de água são descritos a seguir. 

 

1.2.3.1 – Teste de injeção 
 

Teste de rotina que tem por finalidade o acompanhamento da vazão e da pressão de 

injeção, fornecendo uma primeira ideia do comportamento do poço. É realizado através do 

medidor de vazão e do manômetro instalados na superfície. O resultado deste teste e o cômputo 

das horas de operação do poço geram um relatório mensal onde são registrados o volume 

injetado no mês e o volume acumulado desde o início da injeção, dados esses necessários ao 

acompanhamento do reservatório em questão (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 
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1.2.3.2 – Teste de step rate 
 

Consiste em realizar a injeção com pressões variadas, medindo-se as respectivas vazões. 

A partir do gráfico vazão versus pressão, pode-se calcular a pressão de fraturamento, que é de 

fundamental importância em projetos de recuperação secundária. Na injeção de água uma 

fratura artificial pode prejudicar a eficiência de varrido, a depender da sua direção. Por outro 

lado, em métodos especiais de recuperação secundária, não podem ser admitidos desperdícios 

de fluidos injetados de alto custo através de fraturas induzidas (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.3.3 – Teste de fall-off 
 

Consiste no registro contínuo da pressão em função do tempo durante um período de 

fluxo com vazão constante, seguido de um período de fechamento do poço. Permite avaliar, 

através do cálculo do fator de película, se a formação está danificada, estimulada ou se mantém 

a sua condição original (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.3.4 – Índice de injetividade 
 

 Quando calculado periodicamente, pode indicar se o decréscimo de vazão durante a 

injeção de um poço deve-se ao tamponamento da formação, sendo, portanto, remediável, ou ao 

enchimento do reservatório, sendo neste caso inevitável. Pode ser estimado a partir de um teste 

de injeção, de um teste step-rate ou de um teste de fall-off, e é similar ao índice de produtividade 

utilizado para poços produtores (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011). 

 

1.2.3.5 – Perfil de injetividade 
 

As presenças de fraturas naturais ou induzidas, zonas de alta permeabilidade devidas à 

heterogeneidade do reservatório, etc., podem provocar uma erupção precoce da água de injeção 

nos poços produtores, prejudicando a eficiência de varrido e, assim, a própria produção. É 

necessário, então, correr perfis de injetividade em frente aos intervalos canhoneados dos poços 

de injeção a fim de que se possa investigar a distribuição de água através da formação e corrigir 

as eventuais anomalias. Desse modo, além de se aumentar a recuperação de óleo, reduz-se a 

produção de água o que significa redução nos gastos com tratamento químico, principalmente. 

Os dois processos comumente usados para a obtenção desses perfis são o traçador radiativo e o 

medidor de fluxo contínuo (Rosa; Carvalho; Xavier, 2011).  
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1.3 – Ferramenta de Perfilagem da Produção 

 

A perfilagem de produção é feita através de perfis corridos após a descida do revestimento 

de produção e completação inicial do poço, visando determinar a efetividade de uma 

completação ou as condições de produtividade (ou injetividade) de um poço (Thomas et al., 

2001). 

O PLT (Production Logging Tool) é uma ferramenta muito utilizada na obtenção dos 

perfis de produção e injeção de fluidos. Permite determinar, por exemplo, o tipo de fluido e a 

vazão produzida ou injetada em cada zona do poço (Gomes e Alves, 2011). A ferramenta PLT 

pode fornecer os seguintes perfis: continuous flowmeter, gradiomanômetro, densidade, 

hidrolog e temperatura (Thomas et al., 2001).  

Em particular, o objetivo principal do continuous flowmeter ou medidor de fluxo contínuo 

é determinar a contribuição de cada intervalo aberto do poço na vazão total produzida ou 

injetada. O continuous flowmeter consiste de uma hélice centralizada na ferramenta, cuja 

velocidade de rotação é registrada continuamente contra a profundidade. A rotação da hélice é 

função da velocidade de fluxo do fluido dentro do poço, da velocidade e do sentido de 

movimentação do cabo (descendo ou subindo) e da viscosidade dos fluidos.  A partir das 

velocidades de fluxo nos trechos de interesse (entre os canhoneados abertos) determina-se, por 

diferença, a contribuição percentual de cada intervalo na vazão total da produção do poço. Este 

procedimento também pode ser adotado em poços injetores de água para se determinar qual a 

parcela injetada em cada intervalo (Thomas et al., 2001). 

Por sua vez, o perfil de temperatura pode fornecer diversas indicações, tais como: 

intervalos produzindo ou recebendo fluidos, localização de vazamentos, topo do cimento, altura 

de fraturas, etc. As condições do poço antes e durante a perfilagem determinam a utilidade dos 

dados de temperatura. As medidas são feitas durante uma injeção ou produção estabilizadas ou 

em intervalos regulares após o poço ter sido fechado e o fluido de dentro do poço estar 

retornando ao equilíbrio geotérmico com as formações circundantes (Thomas et al., 2001). 

É importante ressaltar que a utilização da ferramenta PLT apresenta algumas limitações. 

O processo de aquisição dos perfis de vazão e temperatura através da ferramenta PLT possui 

um custo tipicamente alto (Gomes e Alves, 2011). Além disso, a frequência de aquisição desses 

perfis é relativamente baixa, uma vez que os mesmos só podem ser extraídos durante o intervalo 

de tempo em que a ferramenta é inserida ao longo do poço (Brown et al., 2005). 
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1.4 – Medição de Temperatura Distribuída com Fibra Ótica 

 

Perfis de temperatura têm sido utilizados no monitoramento de poços em operação desde 

o início da década de 1930. Em particular, sensores de temperatura distribuída utilizando fibra 

ótica têm sido cada vez mais utilizados no monitoramento de reservatórios. Um sensor de fibra 

ótica é composto basicamente por uma fonte luminosa, fibra ótica, elemento sensor e detector. 

O elemento sensor modula algum parâmetro do sistema ótico (intensidade, comprimento de 

onda, polarização, fase, etc.) provocando uma alteração nas características do sinal ótico 

recebido no detector que, por sua vez, está correlacionada com uma variável específica 

(temperatura, tensão, pressão, etc.). Portanto, o princípio de funcionamento de um sensor de 

fibra ótica consiste na medição de um parâmetro físico externo a partir das alterações em uma 

ou mais propriedades de um feixe de luz que se propaga no interior e ao longo da fibra ótica. 

Os sensores de fibra ótica podem ser classificados como pontual, multiponto ou 

distribuído. Nos sensores pontuais, a detecção ocorre, geralmente, na ponta da fibra, medindo 

um ou mais parâmetros nesse ponto. Nos sensores multipontos, existem duas ou mais regiões 

de detecção ao longo do comprimento da fibra. Finalmente, os sensores distribuídos são aqueles 

capazes de detectar, de forma eficaz, um ou mais parâmetros físicos ao longo de todo o 

comprimento da fibra.  

O sistema DTS (Distributed Temperature Sensing) utilizando fibra ótica permite a 

aquisição de perfis contínuos de temperatura, em tempo real, ao longo de todo o ciclo de vida 

do poço (Brown et al., 2005). Dentre as várias aplicações existentes na literatura, podemos citar: 

o monitoramento da injeção de vapor no Campo de Estreito, no Rio Grande do Norte (Batocchio 

et al., 2010); o monitoramento da injeção de água e a otimização de sistemas de gas lift no 

México (Brown et al., 2005); a análise de perfis de temperatura durante as fases de produção e 

shut-in em poços marítimos na China (Fryer et al., 2005); o monitoramento de poços injetores 

WAG (water-alternating-gas) no Mar do Norte (Sandoy et al., 2007); o monitoramento do 

perfil de injeção no Campo de Belridge, Califórnia (Rahman et al., 2011); o monitoramento de 

perfis de injeção e produção em reservatórios convencionais na Colômbia (Jaimes et al., 2014). 
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1.5 – Descrição do problema 

 

Na técnica de injeção multizonas, um único poço é utilizado para a injeção em várias 

zonas do reservatório. Desse modo, a quantidade de novos poços a serem perfurados é reduzida 

e, consequentemente, os custos de investimento são minimizados, proporcionando um maior 

ganho econômico. Entretanto, esta técnica apresenta alguns problemas operacionais com 

relação ao monitoramento das vazões individuais em cada zona de injeção. 

Várias tecnologias de medição de vazão na superfície estão disponíveis e bem 

consolidadas industrialmente (Bega et al., 2011). Portanto, a vazão total injetada na cabeça do 

poço pode ser monitorada, com custo relativamente baixo e em tempo real, a partir de sensores 

industriais típicos, tais como: pressão diferencial com placa de orifício, magnético, turbina, 

entre outros. Por outro lado, não existe medição em linha, em tempo real, das vazões nas zonas 

de injeção na subsuperfície. Normalmente, uma ferramenta PLT (Production Logging Tool) é 

inserida ao longo do poço, efetuando-se medições das vazões injetadas, da temperatura do 

fluido, etc. Em seguida, os dados coletados são disponibilizados para análise do perfil de 

injetividade. Este processo apresenta um custo elevado e não oferece informações em 

frequência suficiente para um monitoramento adequado do reservatório. Quando a quantidade 

de poços injetores é relativamente grande, o período de tempo necessário para correr todos os 

perfis de injetividade é da ordem de vários dias ou semanas. Entre outros problemas, falhas 

mecânicas nos reguladores de fluxo na subsuperfície podem permanecer desconhecidas por um 

longo período de tempo, comprometendo as cotas de injeção especificadas pela equipe de 

engenharia de reservatórios e reduzindo drasticamente a eficiência do método de recuperação. 

Em contrapartida, o sensoriamento de temperatura distribuída por fibra ótica tem sido 

cada vez mais aplicado na indústria do petróleo, apresentando a vantagem de possibilitar a 

aquisição em linha da temperatura do fluido ao longo do poço injetor, em intervalos mais curtos 

de tempo, ou mesmo em tempo real. Neste contexto, surgem as seguintes perguntas: é possível 

estimar as vazões em cada zona de injeção a partir de uma análise da temperatura do fluido ao 

longo do poço injetor de água? E, se isto for possível, qual é a incerteza da medição de vazão? 
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1.6 – Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma metodologia para medir as vazões 

em poços injetores de água multizonas a partir de perfis de temperatura do fluido e estimar a 

incerteza da medição. Possui também os seguintes objetivos específicos: descrever 

matematicamente a temperatura do fluido como uma função da vazão ao longo do poço; 

desenvolver métodos de cálculo da vazão ao longo do poço a partir do perfil de temperatura do 

fluido; modelar computacionalmente um sensor de vazão em poços injetores de água 

multizonas; obter uma equação para a vazão ao longo do poço como uma função explícita da 

temperatura do fluido; realizar uma análise quantitativa da incerteza de medição; e validar 

experimentalmente a metodologia proposta a partir de perfis de temperatura do fluido obtidos 

em campo. 

 

1.7 – Relevância do estudo e delimitação do tema 

 

A injeção de água é o método de recuperação secundária mais utilizado no mundo, 

possuindo grande importância também no Brasil e, em particular, no Rio Grande do Norte. 

Entretanto, para que a eficiência do método seja obtida, é essencial que o monitoramento da 

injeção seja realizado com confiabilidade e agilidade, de maneira que sejam fornecidas 

informações adequadas para subsidiar e acelerar a tomada de decisões pela equipe de 

engenharia de reservatórios. 

Esta Tese é uma contribuição ao desenvolvimento de sensores de vazão na indústria de 

petróleo e gás e contempla o desenvolvimento teórico, a modelagem computacional e a 

validação experimental de um sensor de vazão em poços injetores de água multizonas a partir 

do perfil de temperatura do fluido ao longo do poço. Isto possibilitará, por exemplo, a utilização 

da tecnologia de medição de temperatura por fibra ótica, atualmente bem desenvolvida, para 

disponibilizar informações em tempo real e com a exatidão e a precisão adequadas ao 

monitoramento da injeção de água em poços multizonas. 
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1.8 – Organização do texto 

 

Esta Tese está organizada em seis capítulos. No Capítulo 1 são apresentados a formulação 

do problema a ser investigado, os objetivos a serem alcançados, a delimitação do tema e a 

relevância do objeto de estudo. 

A revisão bibliográfica é descrita no Capítulo 2, sendo apresentados os principais estudos 

sobre transferência de calor em poços e sobre a inferência da vazão a partir da temperatura ao 

longo do poço. 

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia proposta para medição das vazões em poços 

injetores de água multizonas. No Capítulo 4, é realizada a análise de incerteza do sistema de 

medição. No Capítulo 5, as vazões em cada zona de injeção são recalculadas estocasticamente, 

a partir da distribuição de probabilidade das temperaturas do fluido medidas ao longo do poço. 

 As conclusões gerais deste trabalho estão sumarizadas no Capítulo 6. Ao final do texto 

são listadas as referências bibliográficas consultadas. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

Conceitos, técnicas e aplicações da medição de temperatura ao longo de um poço têm 

sido apresentados em diversos trabalhos de pesquisa desde a década de 1950. Uma das 

aplicações mais discutidas é a estimativa das vazões injetadas ou produzidas em poços 

multizonas a partir do perfil de temperatura do fluido. Neste capítulo será realizada uma revisão 

bibliográfica cronológica das principais publicações sobre o tema, posicionando o leitor ante o 

estado da arte do objeto em estudo. 

 

2.1 – Análise qualitativa da transmissão de calor em poços 

 

Nowak (1953) apresentou um procedimento para estimar o perfil de injetividade de água 

em poços a partir de registros de temperatura realizados ao longo de dois períodos distintos: 

durante a injeção e após a parada da injeção (shut-in). Através da análise dos perfis de 

temperatura, as localizações dos intervalos de injeção, bem como as vazões injetadas em cada 

zona, podem ser determinadas. Os perfis de temperatura ao longo de um poço injetor de água 

com duas zonas de injeção são ilustrados na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Perfis de temperatura ao longo de um poço com duas zonas de injeção de água. 

(Fonte: adaptado de Nowak, 1953) 
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Durante o período de injeção (perfil 1) ocorre a troca de calor entre a formação (rocha) 

e o fluido transportado no interior da coluna de injeção (água injetada). Considerando a injeção 

de água fria, isto é, que a temperatura da água injetada é menor que a temperatura geotérmica, 

a rocha perde calor para o fluido. Consequentemente, a temperatura ao longo do poço durante 

o período de injeção é menor que a temperatura inicial, antes da injeção. Na zona de injeção, a 

troca de calor entre a rocha e a água entra em equilíbrio e, portanto, a temperatura é 

aproximadamente constante. Após a primeira zona de injeção, a temperatura ao longo do poço 

torna a aumentar e assume um novo gradiente, maior que o da região anterior, uma vez que a 

massa de água é menor. Após a segunda zona de injeção, o fluido dentro do poço retorna ao 

equilíbrio geotérmico com a formação. Logo, a temperatura do poço tende a se igualar com a 

temperatura geotérmica.  

Durante o período de shut-in, após a parada da injeção (perfil 2), uma vez suspenso o 

escoamento do fluido, a troca de calor entre a formação e a água na coluna de injeção é 

interrompida. Consequentemente, a temperatura ao longo do poço durante o período de shut-in 

é maior que a temperatura durante o período de injeção. Entretanto, devido à massa de água 

acumulada nas zonas de injeção após o shut-in, ainda ocorre um resfriamento da rocha e, 

portanto, a temperatura nessas regiões tende a ser mais baixa que a temperatura na coluna de 

injeção, se aproximando da temperatura registrada durante o período de injeção.  

Finalmente, antes da injeção de água (perfil 3), a temperatura aumenta linearmente com 

a profundidade de acordo com o gradiente geotérmico.  

Consideremos as áreas hachuradas do perfil de temperatura da Figura 2.2, obtidas 

durante o período de shut-in a partir das regiões definidas entre a curva de temperatura real e a 

curva de temperatura extrapolada (pontilhada). De acordo com o método proposto por Nowak 

(1953), a vazão injetada ��� em uma determinada zona � é proporcional à vazão total � e à razão 

entre a área hachurada nesta zona, ��, e a área hachurada total ��, ou seja: 

 

 ��� = ���� �, � = 1,2 … , 	 (2.1) 

 

em que 	 é o número de zonas de injeção e a área hachurada total, ��, é dada por: 

 

 �� = D ��
�

�E
  (2.2) 
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Figura 2.2. Determinação das vazões injetadas a partir do perfil de temperatura de shut-in. 

(Fonte: adaptado de Nowak, 1953) 

 

 Este método, apesar de teoricamente simples, não é de implementação prática devido à 

necessidade de interromper a injeção de água para obter o perfil de temperatura em shut-in. 

Bird (1954) demonstrou que a quantidade de fluido escoando em um poço injetor de água pode 

ser determinada unicamente a partir da análise do perfil de temperatura do fluido durante o 

período de injeção, conforme ilustrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Perfis de temperatura e distância de relaxação térmica. 

(Fonte: adaptado de Bird, 1954) 
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Consideremos a injeção de água ao longo de um poço com uma única zona canhoneada, 

localizada entre as profundidades Z1 e Z2. A temperatura geotérmica está representada no perfil 

1 da Figura 2.3. Caso uma massa infinita de água pudesse ser transportada ao longo da 

tubulação, a temperatura do fluido permaneceria constante. Este aspecto é ilustrado no perfil 2. 

Por outro lado, a temperatura do fluido tende a aumentar rapidamente após a zona de injeção 

(perfil 3) até atingir a temperatura geotérmica, uma vez que nesta profundidade não há mais 

escoamento de fluido, ou seja, a massa de água transportada é nula. Além disso, considerando 

o transporte de uma massa finita de água, o perfil de temperatura do fluido está situado 

graficamente na região compreendida entre os perfis 1, 2 e 3 (área hachurada). Considerando 

que a vazão de injeção é constante, quanto maior a diferença de temperatura entre a água e a 

rocha, maior é a troca de calor entre o fluido e a formação. Consequentemente, a temperatura 

da água tende a aumentar, aproximando-se da temperatura geotérmica. Finalmente, após uma 

determinada profundidade 9 ≫ �, os perfis de temperatura do fluido e de temperatura 

geotérmica tornam-se paralelos. Este fenômeno é tipicamente válido para 9 > 4� e está 

ilustrado no perfil 4. A distância � é chamada de distância de relaxação térmica. É a distância 

na qual a diferença entre a temperatura geotérmica e a temperatura do fluido, 8%'5 − 8,, 

decresce por um fator de 1 2K  (Muradov e Davies, 2012). 

Considerando apenas a condução de calor entre o fluido e a formação, Bird (1954) 

obteve a equação abaixo, que descreve a vazão de água �,: 

 

 �, = LMM
N 2O"4,P	 Q1%'516 RSTT

U ×� (2.3) 

 

em que " é o coeficiente de condução de calor; 4, é a massa específica da água; 1%'5 é o raio 

da formação; 16 é o raio do poço; e �, a distância de relaxação térmica, é dada por: 

 

 � = W8%'5 − 8,XY8,Y9  (2.4) 

 

em que 8%'5 é a temperatura geotérmica; 8, é a temperatura do fluido; e 9 a profundidade. 
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 Considerando que o termo entre colchetes da Equação (2.3) é constante, a vazão �, 

varia linearmente com a distância de relaxação térmica �. Logo, em um poço multizonas, a 

distância de relaxação térmica na região de transporte acima da primeira zona de injeção, �
, é 

proporcional à vazão total, �. Bird (1954) demonstrou que as vazões em cada região de 

transporte � entre as zonas de injeção são proporcionais à vazão total � e à razão entre a 

distância de relaxação térmica em cada região, ��, e a distância de relaxação térmica na região 

acima da primeira zona de injeção, �
. Portanto: 

 

 �� = ���
 �, � = 1,2, … , 	 (2.5) 

 

 Este método para estimar as vazões alocadas ao longo de um poço multizonas foi 

demonstrado por Bird (1954) para um poço produtor de gás com duas zonas perfuradas, 

conforme perfil de temperatura ilustrado na Figura 2.4. Neste exemplo, ocorre um resfriamento 

do fluido devido à expansão do gás ao entrar na coluna de produção. A razão entre as distâncias 

de relaxação térmica �
e �� calculadas nas regiões de transporte é igual a 0,5. Isto significa 

que cada zona é responsável pela produção de 50% da vazão total de gás. 

 

 

Figura 2.4. Perfil de temperatura ao longo de um poço produtor de gás com duas zonas. 

(Fonte: adaptado de Bird, 1954) 



Capítulo 2 –  Revisão bibliográfica 

José Edenilson Oliveira Reges, Novembro/2016  21 
 

2.2 – Modelos analíticos de transmissão de calor em poços 

 

Embora alguns cálculos de condução de calor estejam envolvidos em seus trabalhos, 

Nowak (1953) e Bird (1954) estudaram a transmissão de calor em poços de forma mais 

qualitativa, visando estimar, simplificadamente, o perfil de injetividade ou de produtividade 

dos poços analisados. Uma análise mais apurada da transmissão de calor em poços foi realizada 

por Ramey (1962), que desenvolveu um primeiro modelo matemático propriamente dito, para 

líquido incompressível e gás ideal, descrevendo a temperatura do fluido ao longo do poço. De 

acordo com o modelo de Ramey, a temperatura do fluido 8(9) é dada, para líquidos, por: 

 

 8(9) = �9 + � − �� + [8: + �� − �\2]_̂ (2.6) 

 

em que 9 é a profundidade; � é o gradiente geotérmico; � é a temperatura geotérmica na 

superfície; 8: é a temperatura do fluido na superfície; e � é a distância de relaxação térmica: 

 

 � = �× Q ��2O/� !<#R (2.7) 

 

em que � é a vazão mássica do fluido; �� é o calor específico à pressão constante; /� ! é o raio 

da tubulação da coluna de produção e <# é o coeficiente global de transferência de calor entre 

o fluido e a formação. Para um gás ideal, a temperatura do fluido ao longo do poço é dada por: 

 

 8(9) = �9 + � − � Q� + 1778��R + b8: − � + � Q� + 1778��Rc 2]_̂ (2.8) 

 

 Quando 9 ≫ �, 2]de ≈ 0 e, portanto, a Equação (2.6) torna-se: 

 

 8(9) ≈ �9 + � − �� (2.9) 

 

 Uma vez que o termo �9 + � é igual à temperatura geotérmica, 8%'5(9), tem-se que: 

 

 � = 8%'5(9) − 8(9)�  (2.10) 
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 Comparando-se as Equações (2.4) e (2.10), observa-se que: 

 

 
Y8(9)Y9 = � (2.11) 

 

 Logo, quando 9 ≫ �, o gradiente de temperatura do fluido é igual ao gradiente 

geotérmico. Em outras palavras, o perfil de temperatura do fluido é paralelo ao perfil de 

temperatura geotérmica, conforme ilustrado na Figura 2.3. Esta condição é normalmente válida 

para profundidades a partir de 9 > 4�. 

 Por outro lado, na profundidade 9 = �, a Equação (2.6) torna-se: 

 

 8(�) = �� + � − �� + [8: + �� − �\2  (2.12) 

  

 Rearranjando-se a Equação (2.12), tem-se que: 

 

 8(�) − �� − � + �� = [8: − � + ��\2  (2.13) 

 

 Finalmente, a Equação (2.13) pode ser reescrita como: 

 

 h8(9) − 8%'5(9) + ��i^E_ = 12 h8(9) − 8%'5(9) + ��i^E: (2.14) 

 

A Equação (2.14) demonstra que a distância de relaxação térmica � é a distância na qual 

a diferença entre a temperatura do fluido e a temperatura geotérmica, 8(9) − 8%'5(9), decresce 

por um fator de 1 2K  , conforme definido na seção 2.1. 

 O modelo de Ramey (1962) para líquidos será analisado detalhadamente no Capítulo 3. 

É importante ressaltar neste momento que, diferentemente da análise realizada por Bird (1954) 

em que apenas a condução de calor entre o fluido e a formação foi considerada, o coeficiente <# engloba vários outros mecanismos de transferência de calor entre o fluido e a formação, tais 

como: convecção na tubulação e no anular; condução nas paredes da tubulação, do revestimento 

e da cimentação; e a condução transiente de calor ao longo da formação (Brill e Mukherjee, 

1999). Portanto, a solução de Ramey (1962) é mais geral e pode ser aplicada a diversos tipos 

de completação e métodos de operação.  
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Entretanto, além de estar limitada à líquidos incompressíveis e gases ideais, a equação 

de Ramey (1962) foi deduzida para um poço vertical. Alves et al. (1992) propuseram um 

modelo que descreve a distribuição de temperatura considerando escoamento monofásico ou 

bifásico e em qualquer ângulo de inclinação, de horizontal (j = 0°) até vertical (j = 90°). 

Este modelo é aplicado, de maneira unificada, para escoamento em poços ou tubulações. O 

modelo de Alves et al. (1992) é apresentado na equação abaixo: 

  

 8 = (8'� − �') sin j) + (8� − 8'�)2]p_ + �'�× sin j b1 − 2]p_c + 14�6
YqY) ΦA b1 − 2]p_c (2.15) 

 

em que 8 é a temperatura do fluido; 8'� é a temperatura ambiente na entrada da tubulação; �' 

é o gradiente térmico ambiente; ) é o comprimento do trecho considerado; j é o ângulo de 

inclinação; 8� é a temperatura do fluido na entrada da tubulação; 4 é a massa específica do 

fluido; �6 é o calor específico do fluido à pressão constante; q é a pressão do fluido; � é a 

distância de relaxação térmica dada pela Equação (2.7); e o parâmetro de correção adimensional t é dado por: 

 

 t = u4-�6 YqY) − 4�v�	j − 4> Y>Y)wYqY)  (2.16) 

 

em que - é o coeficiente de Joule-Thompson; � é a aceleração da gravidade; e > é a velocidade 

do fluido. 

A equação de Ramey (1962), no caso particular do escoamento vertical de um líquido 

incompressível ou de um gás ideal, pode ser obtida a partir da equação de Alves et al. (1992). 

Por outro lado, a equação de Coulter e Bardon (Alves et al., 1992), comumente usada para 

descrever a temperatura em tubulações, também pode ser derivada da equação de Alves et al. 

(1992). Portanto, o modelo proposto por Alves et al. (1992) substitui e unifica os dois métodos 

anteriores. Vale ressaltar que o modelo de Ramey (1962), embora descreva a transferência de 

calor relacionada aos processos de condução e de convecção entre a formação e o fluido, assume 

que o fluido produzido, ao sair da rocha-reservatório, entra na coluna de produção à temperatura 

geotérmica. Por outro lado, Alves et al. (1992), através do coeficiente Joule-Thompson, levam 

em consideração também o aquecimento ou o resfriamento do fluido produzido antes que ele 

entre na coluna de produção.  
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Por sua vez, Maubeuge et al. (1994) elaboraram um modelo que leva em consideração 

os efeitos na temperatura devidos à descompressão do fluido e ao aquecimento por atrito que 

ocorre no meio poroso e que não são descritos adequadamente através do coeficiente Joule-

Thomson. Segundo Maubeuge et al. (1994), este modelo foi construído para permitir uma 

análise qualitativa do perfil de temperatura em poços produtores e precisaria ser adequado para 

satisfazer algumas particularidades de poços injetores. Por exemplo, a premissa de que as 

características do fluido são constantes com a temperatura precisaria ser revista, uma vez que, 

segundo Maubeuge et al. (1994), a variação de temperatura é muito maior em poços injetores 

do que em poços produtores. 

 Conforme já discutido, o modelo de Ramey (1962) é válido para poços verticais 

enquanto que o modelo de Alves et al. (1992) é válido para poços que possuam qualquer 

inclinação constante. Por outro lado, Hasan et al. (2007) apresentaram um modelo analítico para 

calcular a temperatura do fluido em um poço direcional, de geometria complexa, ilustrado 

esquematicamente na Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Esquemático de um poço direcional. 

(Fonte: adaptado de Hasan et al., 2007) 
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Na metodologia utilizada por Hasan et al. (2007), o poço é teoricamente dividido em 

várias seções com propriedades térmicas uniformes e ângulos de inclinação constantes. A 

equação da temperatura (2.17) é resolvida para cada seção, considerando como condição de 

fronteira a temperatura do fluido da seção anterior: 

 

 8, = 8'� + 1 − 2Wx]xyXpz){ |�}v�	� + ∅ − �v�	��6 � + 2Wx]xyXpz u8,y − 8'�yw (2.17) 

 

em que 8, é a temperatura do fluido; 8'� é a temperatura geotérmica inicial; � é a profundidade 

variável ao longo do poço; �� é a profundidade inicial na seção; ){ é a distância de relaxação 

térmica; �} é o gradiente geotérmico; � é o ângulo de inclinação da seção; � é a aceleração da 

gravidade; �6 é o calor específico do fluido à pressão constante; 8,y é a temperatura do fluido 

na seção; 8'�y  é a temperatura geotérmica na seção. O parâmetro ∅ é dado por: 

 

 ∅ = >�6��#
Y>Y� − �� YqY� (2.18) 

 

em que > é a velocidade do fluido; �� é o coeficiente Joule-Thompson; � e �# são fatores de 

conversão. Por sua vez, a distância de relaxação térmica ){ é igual a: 

 

 ){ = 2O�6� b /�5<�5"'"' + (/�5<�58;)c (2.19) 

 

em que � é a vazão mássica; /�5 é o raio da tubulação; <�5 é o coeficiente global de transferência 

de calor; "' é a condutividade térmica da formação e 8; é uma função transiente da temperatura 

ao longo da formação, expressa em termos do tempo de fluxo, 7;, pela equação abaixo: 

 

 8; = P	[2]:,��� + 1,5 − 0,37192]��\�7; (2.20) 

 

 Um comparativo entre os principais modelos de transmissão de calor em poços, 

descrevendo as principais contribuições e limitações de cada trabalho desenvolvido é 

apresentado na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Comparativo entre os principais modelos de transmissão de calor em poços. 

Autores Contribuições Limitações 

Nowak 

(1953) 

• Permite estimar a alocação 

das vazões em cada zona de 

injeção. 

• Necessita interromper a 

injeção de água (shut-

in).  

Bird 

(1954) 

• Utiliza o perfil de 

temperatura extraído durante 

o período de injeção. 

• Considera apenas a 

condução de calor entre 

o fluido e a formação. 

Ramey 

(1962) 

 

• Engloba diversos mecanismos 

de transferência de calor entre 

o fluido e a formação; 

• Pode ser aplicado à diversos 

tipos de completação e 

métodos de operação. 

• Líquidos 

incompressíveis e gases 

ideais; 

• Poços verticais. 

Alves et al. 

(1992) 

• Substitui e unifica os 

modelos de Ramey e Coulter 

e Bardon; 

• Através do coeficiente Joule-

Thompson, leva em 

consideração também o 

aquecimento ou o 

resfriamento do fluido 

produzido antes que ele entre 

na coluna de produção. 

• Não leva em 

consideração os efeitos 

na temperatura devidos à 

descompressão do fluido 

e ao aquecimento por 

atrito que ocorre no meio 

poroso e que não são 

descritos 

adequadamente através 

do coeficiente Joule-

Thomson (Maubeuge et 

al., 1994). 

Hasan et al. 

(2007) 

• Permite determinar a 

temperatura do fluido ao 

longo de poços direcionais. 

• Nenhum efeito novo é 

modelado; 

• Trata-se basicamente do 

modelo de Alves et al. 

(1992) aplicado à poços 

direcionais. 
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2.3 – Inferência das vazões em poços a partir do perfil de temperatura  

 

Conforme descrito na seção 2.1, Nowak (1953) e Bird (1954) apresentaram métodos 

distintos para estimar a alocação das vazões em diferentes zonas na subsuperfície a partir de 

uma análise predominantemente qualitativa do perfil de temperatura do poço. Nowak (1953) 

concluiu que as vazões injetadas em um poço seriam proporcionais às áreas obtidas em cada 

zona a partir da curva de temperatura em função da profundidade durante o período de shut-in. 

Por outro lado, Bird (1954) concluiu que as vazões nas regiões de transporte entre as zonas de 

injeção seriam proporcionais às distâncias de relaxação térmica, sendo obtidas a partir da curva 

de temperatura durante o período de injeção. Por sua vez, pesquisas mais recentes 

demonstraram a aplicação dos modelos analíticos, tais como o de Ramey (1962), Alves et al. 

(1992) e Hasan et al. (2007), descritos na seção 2.2, para a inferência das vazões em poços 

multizonas. Os principais avanços nesta área de estudo estão sumarizados nesta seção. 

Baseados no trabalho de Hasan et al. (2007), Izgec et al. (2010) apresentaram dois 

métodos para estimar as vazões a partir da pressão na cabeça do poço e de registros de 

temperatura. O primeiro método é baseado na análise do perfil discretizado de temperatura ao 

longo de cada seção do poço. A vazão mássica pode ser obtida em função da temperatura 

rearranjando-se a Equação (2.19) na forma: 

 

 � = 2O/�5<�5�6 b "'"' + (/�5<�58;)c 1){ (2.21) 

 

Uma vez conhecido o perfil de temperatura do fluido, a distância de relaxação térmica, ){, pode ser calculada a partir da Equação (2.17). Entretanto, a Equação (2.17) é uma função 

transcendental de ){ e, consequentemente, da vazão mássica �. Portanto, neste primeiro 

método, a vazão mássica deve ser calculada numericamente, utilizando um algoritmo iterativo. 

O segundo método proposto por Izgec et al. (2010) calcula numericamente a vazão 

mássica a partir da medição de temperatura em uma única profundidade. Inicialmente, assume-

se um valor para a vazão mássica e a temperatura do fluido é calculada a partir da Equação 

(2.17). Em seguida, calcula-se a função residual, dada por: 

 

 1 = 8,� − 8,� (2.22) 

 

em que 8,� e 8,� são as temperaturas do fluido, calculada e medida, respectivamente. 
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A derivada da função residual é então calculada numericamente ou analiticamente, a 

partir das Equações (2.23) ou (2.24): 

 

 
�1��
�]
����
 = 8,� − 8,�]
���
� − ���
�]
 (2.23) 

 

 
�1��
�]
����
 = 1 − 2]�pz�){ h1 − 2(x]p)pzi� (2.24) 

 

em que P + 1 representa um deslocamento no tempo e " representa o número da iteração. Os 

parâmetros � e � são dados por: 

 

 � = �*(1 + ��) (2.25) 

 

 � = �}v�	j + � − �v�	j��#�6  (2.26) 

 

 A vazão mássica é calculada então a partir da Equação (2.27): 

 

 ���
� = ���
�]
 − 1��
�]
�1��
�]
����

 (2.27) 

 

Finalmente, a temperatura do fluido é recalculada para a nova vazão. O processo se 

repete até que o valor de temperatura convirja dentro de uma tolerância especificada. 

De acordo com Muradov e Davies (2012), a interpretação em tempo real de perfis de 

temperatura tem sido realizada de forma mais qualitativa do que quantitativa. Por exemplo, 

consideremos os perfis de temperatura durante o período de escoamento e o período de shut-in 

de um poço produtor hipotético com duas zonas perfuradas, ilustrados na Figura 2.6. Em uma 

abordagem semelhante àquelas descritas por Nowak (1953) e Bird (1954), a alocação das 

vazões em cada zona pode ser estimada a partir do cálculo das áreas hachuradas na curva de 

temperatura durante o shut-in ou a partir do cálculo da distância entre as curvas de temperatura 

obtidas com o poço em produção e em shut-in.  
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Figura 2.6. Perfis de temperatura de um poço durante os períodos de escoamento e de shut-in.  

(Fonte: adaptado de Muradov e Davies, 2012) 

 

 Muradov e Davies (2012) afirmam também que o modelo de Ramey (1962) tem sido 

largamente utilizado na interpretação de perfis de produtividade ou injetividade com o objetivo 

de estimar quantitativamente a alocação de vazão entre as zonas de produção ou injeção. Além 

disso, a cada dia são desenvolvidos modelos mais complexos para a determinação dos perfis de 

temperatura ao longo do poço. Logo, utilizando-se uma abordagem reversa, a alocação das 

vazões nas zonas perfuradas pode ser estimada a partir da análise de correspondência entre as 

temperaturas calculadas através do modelo e as temperaturas medidas em campo. Esta 

abordagem remete, por exemplo, aos algoritmos iterativos utilizados por Izgec et al. (2010), 

descritos anteriormente. 

Muradov e Davies (2012) descrevem ainda dois métodos quantitativos para estimar a 

alocação das vazões nas zonas perfuradas. Ambos os métodos estão baseados no conhecimento 

da distância de relaxação térmica dada pela Equação (2.4). No primeiro método, a vazão 

mássica é calculada a partir da distância de relaxação térmica, de maneira similar à abordagem 

qualitativa proposta por Bird (1954) e à abordagem quantitativa proposta por Izgec et al. (2010). 

No segundo método, após um tempo de fluxo suficientemente grande, as curvas de temperatura 

do fluido em profundidades suficientemente distantes da zona de produção ou injeção tornam-

se paralelas à curva da temperatura geotérmica. A diferença entre as duas curvas é proporcional 
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à distância de relaxação térmica e, consequentemente, à vazão mássica do fluido. Estes dois 

métodos estão baseados em cálculos de subtangentes e foram, portanto, denominados por 

Muradov e Davies (2012) como métodos da subtangente de temperatura. Finalmente, Muradov 

e Davies (2012) exemplificaram a utilização do primeiro método da subtangente a partir de 

perfis de temperatura simulados. Na Figura 2.7 é ilustrado o perfil de temperatura ao longo de 

um poço hipotético de produção de gás em três zonas. 

 

 

Figura 2.7. Perfil de temperatura simulado de um poço produtor de gás hipotético. 

(Fonte: adaptado de Muradov e Davies, 2012) 

 

 As frações da vazão mássica após cada zona foram calculadas a partir da Equação (2.22). 

As contribuições percentuais na vazão total proveniente de cada zona foram calculadas a partir 

da diferença entre as vazões à montante e à jusante de cada zona. Os resultados obtidos por 

Muradov e Davies (2012) estão sumarizados na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2. Estimativa das vazões simuladas no poço produtor de gás da Figura 2.7 

Zona 

W����]��X�����   

(pés) 

Vazão Mássica 

Calculada após 

a Zona (%) 

Vazão Mássica 

Calculada na 

Zona (%) 

Vazão Mássica 

Simulada na 

Zona (%) 

1 720 26 26 33 

2 1770 65 39 33 

3 2740 100 35 33 
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 O perfil de temperatura foi simulado considerando que a mesma vazão de gás era 

produzida em cada zona. Desse modo, as contribuições individuais de cada zona produtora são 

de 33% da vazão total. Em seguida, utilizando-se uma abordagem reversa, o percentual injetado 

em cada zona foi calculado a partir do perfil de temperatura obtido e do primeiro método da 

subtangente de temperatura. Foi observado um desvio máximo de 6% entre o valor calculado e 

o valor simulado. Muradov e Davies (2012) apontam que técnicas de filtragem e suavização de 

dados podem diminuir essas discrepâncias. Sugerem também que os erros podem ser 

minimizados a partir da utilização de sensores de temperatura com melhor exatidão e precisão. 

  

2.4 – Incerteza de medição 

 

Segundo Muradov e Davies (2012), a incerteza no cálculo das vazões em cada zona a 

partir da análise da subtangente de temperatura pode ser subdividida em dois fatores principais: 

a incerteza causada pela resolução da medição e a incerteza provocada pela limitação do método 

de interpretação.  

O primeiro fator depende basicamente do sensor utilizado. No caso de sensores de 

temperatura distribuída com fibra ótica, Muradov e Davies (2012) afirmam que a resolução do 

sensor dependerá do comprimento da fibra, da frequência de amostragem, da resolução espacial 

e das condições de operação. Para determinar se a resolução do sensor é adequada à medição 

das vazões esperadas, Muradov e Davies (2012) sugerem que seja realizado um estudo de 

sensibilidade aliado à simulação do perfil de temperatura esperado. Valores típicos da resolução 

de sensores de temperatura por fibra ótica são da ordem de 0,01ºC. 

O segundo fator depende das premissas e das aproximações consideradas no 

desenvolvimento dos modelos analíticos da temperatura ao longo do fluido. O efeito Joule-

Thompson, por exemplo, embora desprezível no processo de injeção de água, apresenta elevada 

contribuição na incerteza da temperatura para o caso de alta vazão de produção de gás. Além 

disso, efeitos como mudança de fase, transferência de calor não uniforme, etc., também 

contribuem para a incerteza do modelo teórico. 
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2.5 – Considerações finais  

 

Neste capítulo foram apresentados os principais métodos de interpretação de perfis de 

temperatura ao longo de um poço, desde as primeiras abordagens qualitativas da década de 

1950 até os modelos analíticos mais complexos e atuais. Como pode ser observado, diversos 

trabalhos foram desenvolvidos ao longo do tempo para modelar a transferência de calor entre a 

rocha-reservatório e o fluido e estimar a alocação das vazões em poços multizonas a partir da 

análise dos perfis de temperatura. Em geral, o objetivo das pesquisas realizadas é demonstrar 

que é possível calcular as vazões em cada zona a partir do perfil de temperatura. Por outro lado, 

pouca ênfase é dada à incerteza desta medição. Uma breve discussão qualitativa sobre o tema é 

realizada por Muradov e Davies (2012). Entretanto, nenhuma análise quantitativa da incerteza 

de medição foi encontrada na literatura. 

 Diante deste contexto, no Capítulo 3 serão apresentados três métodos de cálculo das 

vazões em poços multizonas baseados no modelo de Ramey (1962). Os dois primeiros métodos 

utilizam um cálculo numérico realizado a partir da função transcendental descrita na Equação 

(2.6). O terceiro método é baseado na linearização do modelo de Ramey (1962) e nos aspectos 

qualitativos do método da subtangente de temperatura que, por sua vez, parte da determinação 

gráfica da distância de relaxação térmica. Em seguida, no Capítulo 4, uma análise quantitativa 

da incerteza de medição a partir do método da propagação de erros será realizada. 

 Finalmente, conforme discutido por Muradov e Davies (2012), a incerteza da medição 

depende, entre outros fatores, da resolução do sensor de temperatura utilizado. Dessa forma, se 

a resolução do sensor for inadequada aos gradientes de temperatura ao longo do poço, a 

incerteza nas vazões calculadas poderá ser grande o suficiente para invalidar o método de 

medição. Diante deste cenário, será apresentado no Capítulo 5 um método estocástico de 

cálculo das vazões em poços multizonas a partir do perfil de temperatura do fluido e de 

Simulações de Monte Carlo. 
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3. Medição das vazões em poços injetores de água 

multizonas 

 

Neste capítulo é apresentado o modelo clássico proposto por Ramey (1962), que 

descreve a temperatura do fluido ao longo do poço como uma função transcendental e 

exponencial da vazão a partir das leis termodinâmicas, dos processos de transmissão de calor e 

da mecânica dos fluidos. Em seguida, são discutidos três métodos de cálculo das vazões ao 

longo do poço e, por conseguinte, das vazões injetadas. Então, é apresentado o modelo 

computacional de um sensor de vazão em poços injetores de água multizonas. Finalmente, as 

vazões de água injetadas em quatro poços multizonas são calculadas a partir de perfis de 

temperatura do fluido medidos experimentalmente. 

  

3.1 – Aspectos teóricos 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, o modelo proposto por Alves et al. (1992) 

descreve a distribuição de temperatura de um fluido escoando no interior de uma tubulação 

considerando o fluxo monofásico ou bifásico e que a tubulação possui qualquer ângulo de 

inclinação. Além disso, Alves et al. (1992) descrevem rigorosamente a transferência de calor 

transiente entre o poço e o reservatório. Este fator torna-se importante, por exemplo, no período 

transitório que ocorre durante a partida do poço (Assmann, 1993). Finalmente, o modelo de 

Alves et al. (1992) incorpora o coeficiente Joule-Thompson descrevendo, por exemplo, no caso 

de poços produtores de petróleo e gás, a variação de temperatura provocada pela descompressão 

do fluido ao sair do reservatório e entrar na coluna de produção. 

Em poços injetores de água, tem-se o escoamento de um líquido incompressível, ao 

longo de uma tubulação vertical, no qual o efeito Joule-Thompson deixa de ser significativo. 

Além disso, a avaliação de desempenho do método de injeção de água ocorre ao longo de um 

período de tempo relativamente grande, no qual as variações de temperatura durante o regime 

transitório são desprezíveis. Nesse caso particular, o modelo de Alves et al. (1992) reduz-se ao 

modelo de Ramey (1962), cujas equações serão deduzidas a seguir. 
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3.1.1 – Modelo de Ramey para a temperatura do fluido ao longo do poço 

 

3.1.1.1 – Análise termodinâmica do escoamento do fluido ao longo do poço 
 

Considerando o escoamento ao longo de um poço de injeção de água vertical cuja seção 

longitudinal é ilustrada na Figura 3.1, será determinada, a seguir, a distribuição de temperatura 

(T) do fluido na tubulação em função da profundidade (Z) e do tempo (t). 

 

 

Figura 3.1. Corte longitudinal de um poço de injeção de água vertical.  

(Fonte: adaptado de Brill e Mukherjee, 1999) 

  

A variação de energia no volume de controle é dada por: 

 

 ∆� = �� − �
 (3.1) 

 

em que �
 e �� são as energias totais do fluido na entrada e na saída do volume de controle. 

A energia total, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle, é obtida pela 

soma de três componentes: energia interna, energia cinética e energia potencial. Portanto: 

 

 ∆� = Q<� +  12 *�>�� + *��9�R − Q<
 +  12 *
>
� + *
�9
R (3.2) 

 

em que <
 e <� são as energias internas; *
 e *� são as massas de fluido entrando e saindo do 

volume de controle; >
 e >� são as velocidades do fluido; 9
 e 9� são as profundidades das 

massas de fluido na entrada e na saída no volume de controle; e � é a aceleração gravitacional. 
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Assumindo que o escoamento no interior da tubulação está em regime permanente, a 

massa que entra no volume de controle é igual a massa que sai do mesmo, ou seja, *
 = *� = *. Logo: 

 

 ∆� = (<� − <
) + 12  *(>�� − >
�) + *�(9� − 9
) (3.3) 

 

Considerando um volume de controle infinitesimal, isto é, que ∆9 → Y9, a Equação 

(3.3)  pode ser reescrita como: 

 

 Y� = Y< + 12  *Y(>�) + *�Y9 (3.4) 

 

 Y� = Y< + *>Y> + *�Y9 (3.5) 

 

De acordo com a Primeira Lei da Termodinâmica, a variação de energia ∆� em um 

determinado volume de controle é dada por: 

 

 ∆� = � − ? (3.6) 

 

em que � é o calor transferido para o volume de controle e ? é o trabalho de fluxo realizado 

pelo fluido no volume de controle. 

Reescrevendo a Primeira Lei da Termodinâmica na forma diferencial tem-se, portanto: 

 

 Y< + *>Y> + *�Y9 = Y� − Y? (3.7) 

 

Como a massa que entra no volume de controle é igual a massa que sai do mesmo, o 

trabalho de fluxo realizado pela massa que entra no volume de controle é igual ao trabalho de 

fluxo sofrido pela massa que sai do volume de controle. Logo, Y? = 0, e a Equação (3.7) torna-

se: 

 

 Y< + *>Y> + *�Y9 = Y� (3.8) 
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Uma vez que o escoamento no interior da tubulação está em regime permanente, a vazão 

volumétrica �( fluindo no volume de controle é constante e dada por: 

 

 �( = �
>
 (3.9) 

 

 �( = ��>� (3.10) 

 

em que �
 e �� são as áreas de entrada e saída de fluido no volume de controle. 

Considerando que o diâmetro da tubulação também é constante, �
 = �� e, 

consequentemente, >
 = >�. Logo, Y> = 0, isto é, a variação de energia cinética é nula e: 

 

 Y< + *�Y9 = Y� (3.11) 

 

Por definição, a entalpia � do sistema termodinâmico é dada por: 

 

 � = < + 0= (3.12) 

 

em que < é a energia interna, 0 é a pressão absoluta e = é o volume do fluido no interior do 

sistema termodinâmico. 

Reescrevendo a equação da entalpia na forma diferencial: 

 

 Y� = Y< + Y(0=) (3.13) 

 
Considerando que o fluido escoando no interior da tubulação é um líquido 

incompressível, o volume é constante e a Equação (3.13) torna-se: 

 

 Y� = Y< + =Y0 (3.14) 

 

Por outro lado, a entalpia é uma função da temperatura e da pressão, isto é: 

 

 � = �(8, 0) (3.15) 
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Diferenciando a Equação (3.15), tem-se que: 

 

 Y� = Q���8R� Y8 + Q���0R� Y0 (3.16) 

 

Em um processo isentálpico, a entalpia é constante e, consequentemente, Y� = 0. Logo, 

a Equação (3.16) torna-se: 

 

 Q���0R� Y0 = − Q���8R� Y8 (3.17) 

 

 Q���0R� = − Q���8R� Q�8�0R� (3.18) 

 

A capacidade calorífica à pressão constante �� do fluido no volume de controle é 

definida como: 

 

 �� = Q���8R� (3.19) 

 

Por outro lado, o coeficiente Joule-Thompson é definido como:   

 

 - = Q�8�0R� (3.20) 

 

Portanto, a Equação (3.18) pode ser reescrita como: 

 

 Q���0R� = −-�� (3.21) 

 

Substituindo as Equações (3.19) e (3.21) na Equação (3.16) tem-se: 

 

 Y� = ��Y8 − -��Y0 (3.22) 
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Igualando as Equações (3.14) e (3.22) tem-se que: 

 

 Y< = ��Y8 − -��Y0 − =Y0 (3.23) 

 

Substituindo a Equação (3.23) na Equação (3.11): 

 

 ��Y8 − -��Y0 − =Y0 + *�Y9 = Y� (3.24) 

 

A perda de carga do fluido escoando no volume de controle, representada na Equação 

(3.24) pelo termo =Y0, é devida basicamente ao atrito do fluido com a tubulação e à diferença 

de energia potencial no volume de controle. Desprezando o atrito na tubulação, a perda de carga 

corresponde à própria variação de energia potencial, isto é: 

 

 =Y0 ≈ *�Y9 (3.25) 

 

Substituindo a Equação (3.25) na Equação (3.24), tem-se: 

 

 ��Y8 − -��Y0 − *�Y9 + *�Y9 = Y� (3.26) 

 

 ��Y8 − -��Y0 = Y� (3.27) 

 

Considerando que no processo de injeção de água a variação de temperatura do fluido 

devida à despressurização nos reguladores de fluxo instalados em cada zona de injeção pode 

ser desprezada, o efeito Joule-Thompson deixa de ser significativo. Logo, -��Y0 ≈ 0, e a 

Equação (3.27) torna-se: 

 

 ��Y8 = Y� (3.28) 

 

Considerando que o calor perdido pela formação é igual ao calor transferido para fluido, 

o fluxo de calor radial 3 entre a formação e o fluido é dado por: 

 

 3 = Y�7  (3.29) 
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 3 = ��Y87  (3.30) 

 

 3 = (*��)Y87  (3.31) 

  

 3 = u*7 w ��Y8 (3.32) 

 

 3 = ���Y8 (3.33) 

 

em que 7 é o tempo de injeção; �� é o calor específico à pressão constante do fluido; e � é a 

vazão mássica do fluido. 

Seja <# o coeficiente global de transferência de calor entre a formação e o fluido no 

interior da tubulação. O fluxo de calor radial pode ser reescrito como: 

 

 3 = 2O/� !<#W8%'5 − 8X (3.34) 

 

 ���Y8 = 2O/� !<#W8%'5 − 8X (3.35) 

 

em que /� ! é o raio interno da tubulação; 8%'5 é a temperatura geotérmica; e 8 é a temperatura 

do fluido no interior da tubulação. 

Assumindo que a temperatura geotérmica 8%'5 é uma função linear da profundidade 9, 

tem-se que: 

 

 8%'5 = �9 + � (3.36) 

 

em que � é o gradiente geotérmico e � é a temperatura geotérmica na superfície. Substituindo 

a Equação (3.36) na Equação (3.35): 

 

 ���Y8 = 2O/� !<#(�9 + � − 8) (3.37) 

 

 ���Y8 + 2O/� !<#8 − 2O/� !<#(�9 + �) = 0 (3.38) 
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 Y8 + 2O/� !<#��� 8 − 2O/� !<#��� (�9 + �) = 0 (3.39) 

 

 
�8�9 + 8� − (�9 + �)� = 0, � ≠ 0 (3.40) 

 

em que � é a distância de relaxação dada por: 

 

 � = �× Q ��2O/� !<#R (3.41) 

 

Finalmente, a solução da equação diferencial (3.40) é: 

 

 8(9) = �9 + � − �� + [8: + �� − �\2]_̂ (3.42) 

 

em que 8: é a temperatura do fluido na superfície. A Equação (3.42) é a equação de Ramey 

para a temperatura de um fluido líquido e incompressível ao longo de um poço. A vazão mássica � é diretamente proporcional à distância de relaxação �. Por sua vez, a temperatura do fluido 

é uma função exponencial e transcendental da distância de relaxação �. Consequentemente, 

uma vez conhecida a temperatura do fluido 8(9), a vazão mássica � do fluido pode ser 

determinada. Entretanto, o cálculo de vazão deve ser realizado numericamente, através de um 

processo iterativo. 

 

3.1.1.2 – Transferência de calor entre o poço e a formação: o coeficiente global Uc 
 

Considerando-se a seção longitudinal previamente ilustrada na Figura 3.1, devido ao 

volume do poço ser desprezível, se comparado ao volume da formação, o fluxo de calor 

relacionado à diferença entre a temperatura do fluido no interior da tubulação e a temperatura 

da face externa da cimentação pode ser considerado em regime permanente. Por outro lado, o 

comportamento da formação como reservatório de calor é transiente e descrito pela equação da 

difusão térmica (Assmann, 1993). A transferência de calor entre o poço e a formação é 

basicamente o resultado da convecção forçada dentro da tubulação; da condução através da 

parede da tubulação; da convecção natural no interior do anular; da condução através das 

paredes do revestimento e da cimentação; e da condução transiente através da formação. 

Portanto, o coeficiente global de transferência de calor é dado por (Brill e Mukherjee, 1999): 
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<# = 1

1� !× � 1/� !ℎ� ! + P	 u1� !/� ! w"� ! + 1/&'(ℎ�� + P	 u1&'(/&'( w"&'( + P	 u 1�1&'(w"#�$ + 8;"%�
  

(3.43) 

 

em que 1� ! e /� ! são os raios externo e interno da tubulação; ℎ� ! é o coeficiente local de 

transferência de calor por convecção forçada no interior do tubo; "� ! é a condutividade térmica 

da tubulação; ℎ�� é o coeficiente local de transferência de calor por convecção natural no 

interior do anular; 1&'( e /&'( são os raios externo e interno do revestimento; "&'(, "#�$ e  "% 

são as condutividades térmicas do revestimento, da cimentação e da formação, 

respectivamente; 1� é o raio externo do poço e 8; é temperatura adimensional que expressa a 

condução transiente de calor na formação. 

O coeficiente local de transferência de calor por convecção forçada no interior da 

tubulação é dado por: 

 

 ℎ� ! = .� ! ∙ "� !2/� !  (3.44) 

 

em que .� ! é o número de Nusselt para o escoamento do fluido no interior da tubulação. 

O número de Nusselt representa o aumento da transferência de calor através da camada 

de fluido como resultado da convecção em relação à condução (Çengel e Ghajar, 2012). Em 

outras palavras, quanto maior o número de Nusselt, mais eficaz a convecção. Um número de 

Nusselt unitário representa a transferência de calor por condução pura. 

O número de Nusselt médio para escoamento laminar ao longo de um tubo com seção 

transversal circular pode ser determinado a partir de (Sieder e Tate, 1936 apud Çengel e Ghajar, 

2012): 

 

 .� ! = 1,86 Q12� ! ∙ 0/� ! ∙ 2/� !)� ! R:,¡¡ Q +,+� !R:,
¢
 (3.45) 

 

em que 12� ! e 0/� ! são os números de Reynolds e Prandtl no interior da tubulação, 

respectivamente;  )� ! e +� ! são o comprimento e a viscosidade da superfície da tubulação, 

respectivamente; e +,  é a viscosidade do fluido no interior da tubulação. Esta equação é válida 

para 0,60 ≤ 0/� ! ≤ 5 e u ¤¥¤¦§¨w ≤ 9,75. 
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Para escoamentos turbulentos em tubos lisos, o número de Nusselt pode ser determinado 

a partir da equação de Dittus-Boelter (Dittus e Boelter, 1930 apud Çengel e Ghajar, 2012):  

 

 .� ! = 0,023 ∙ 12� !:.ª ∙ 0/� !�  (3.46) 

 

em que 	 = 0,3 para aquecimento e 	 = 0,4 para resfriamento do fluido que escoa através do 

tubo. Esta equação é válida para  0,7 ≤ 0/� !  ≤ 160 e 12� ! > 10¢. 
 De acordo com Çengel e Ghajar (2012), a correlação anterior para o número de Nusselt 

pode gerar erros da ordem de 25%. Essa taxa de erro pode ser reduzida para menos de 10%, 

usando a segunda equação de Petukhov (Petukhov, 1970 apud Çengel e Ghajar, 2012): 

 

 .� ! = Q�8R ∙ 12� ! ∙ 0/� !
1,07 + 12,7 ∙ Q�8R
/� ∙ W0/� !�/¡ − 1X (3.47) 

 

em que � representa o fator de fricção, obtido a partir da primeira equação de Petukhov 

(Petukhov, 1970 apud Çengel e Ghajar, 2012): 

 

 � = (0,790 ∙ P	12� ! − 1,64)� (3.48) 

 

válida para 3×10¡ < 12� ! < 5×10¬. 

 A Equação (3.47) é válida para 0,5 ≤ 0/� ! ≤ 2×10¡ e 10¢ < 12� ! < 5×10¬. Na região de 

transição, a precisão dessa relação é melhorada modificando-a para (Gnielinski, 1976 apud 

Çengel e Ghajar, 2012): 

 

 .� ! = Q�8R ∙ (12� ! − 1000) ∙ 0/� !
1 + 12,7 ∙ Q�8R
/� ∙ W0/� !�/¡ − 1X (3.49) 

 

em que 0,5 ≤ 0/� ! ≤ 2×10¡ e 3×10¡ < 12� ! < 5×10¬. 
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Os números de Reynolds e Prandtl no interior da tubulação são dados por: 

 

 ./2� ! = 4 ∙ > ∙ 2/� !+ = 4 ∙ � ∙ 2/� !+ ∙ O ∙ /� !� = 4 ∙ � ∙ 2+ ∙ O ∙ /� ! (3.50) 

 

 .q/� ! = � ∙ +"� ! (3.51) 

 

em que 4 é a densidade, + é a viscosidade, > é a velocidade, � é a vazão volumétrica e � é o 

calor específico do fluido no interior da tubulação. 

O coeficiente local de transferência de calor por convecção natural no interior do anular 

pode ser obtido a partir de (Hassan e Kabir, 1994): 

 

 ℎ�� = 0,0049 ∙ (.�/�� ∙ .q/��)
/¡ ∙ .q/��:,:¢ ∙ "��1� ! ∙ ln u /&'(1� !w   (3.52) 

 

em que .�/�� é o número de Grashof, .q/�� é o número de Prandtl e "�� é a condutividade 

térmica do fluido no anular. Os números de Grashof e Prandtl no anular são dados por: 

 

 .�/�� = (/&'( − 1� !)¡ ∙ � ∙ 4�� ∙ ¯ ∙ W8� !,'°� − 8&'(,���Xμ���   (3.53) 

 

 .q/�� = ��� ∙ +��"��  (3.54) 

 

em que � é a aceleração da gravidade, 4�	 é a densidade do fluido no anular, ¯ é o coeficiente 

de expansão térmica, μ�� é a viscosidade do fluido no anular, 87�,2²7 é a temperatura na face 

externa da tubulação, 8/2>,�	7 é a temperatura na face interna do revestimento e ��� é o calor 

específico do fluido no interior do anular. 
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O comportamento da formação como reservatório de calor é descrito pela equação do 

calor ou equação da difusão térmica (Assmann, 1993): 

 

 
�8�7 = � ∙ ∇8 (3.55) 

 

em que � é a difusividade térmica da terra. 

 Uma vez que um poço possui simetria cilíndrica, o fluxo de calor no sentido vertical é 

desprezível em comparação com o fluxo no sentido radial e a Equação (3.55) pode ser resolvida 

em coordenadas cilíndricas (Assmann, 1993): 

 

 
�8�7 = � ∙ ´∂�8∂/� + 1/ �8�/¶ (3.56) 

  

em que 8 é a temperatura, 7 é o tempo e / é o raio em coordenadas cilíndricas. 

 Fazendo-se as seguintes substituições de variáveis (Assmann, 1993): 

 

 /; = /1� (3.57) 

 

 7; = �71�� (3.58) 

 

 8; = 8%'5 − 88%'5  (3.59) 

 

em que 1� é o raio externo do poço e 8%'5 é a temperatura geotérmica, a Equação (3.56) é 

adimensionalizada, tornando-se: 

 

 
∂�8;∂/;� + 1/;

�8;�/; = �8;�7;  (3.60) 

 

em que 8;, 7; e /; são a temperatura, o tempo e o raio adimensionais. 
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Finalmente, a solução da Equação (3.60), descrevendo a condução transiente de calor 

na formação, foi proposta por Hasan e Kabir (1994), como sendo: 

 

 8; = 1,1281�7;W1 − 0,3�7;X , 7;  ≤ 1,5 (3.61) 

 

 8; = [0,4063 + 0,5P	(7;)\ Q1 + 0,67; R , 7; > 1,5 (3.62) 

 
Na seção 3.2.1 é apresentado o modelo computacional de um sensor de vazão em poços 

multizonas baseado em três métodos de cálculo descritos na seção 3.1.4. Nos dois primeiros 

métodos, é necessário efetuar o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, 

conforme descrito nas Equações (3.43) a (3.62). No modelo computacional, entretanto, não foi 

considerado o efeito da convecção natural no anular, descrito pelas Equações (3.52) a (3.54). 

Este efeito pode ser adicionado futuramente, melhorando a exatidão do modelo. 

 

3.1.2 – Aproximações da equação de Ramey para a temperatura do fluido 

 

Conforme discutido na subseção 3.1.1, uma vez que a temperatura do fluido é uma 

função transcendental da distância de relaxação �, o cálculo da vazão mássica � precisa ser 

executado numericamente, através de um processo iterativo. Isto dificulta a análise da incerteza 

de medição, uma vez que, a partir da equação de Ramey, não é possível descrever uma função 

explícita para a vazão mássica �. Este aspecto é abordado de forma mais abrangente no 

Capítulo 4. 

Consideremos a equação de Ramey para a temperatura do fluido ao longo do poço dada 

pela Equação (3.42), reescrita, por comodidade, abaixo: 

 

 8(9) = �9 + � − �� + [8: + �� − �\2]_̂ (3.63) 

 

 O termo exponencial da equação de Ramey pode ser expandido em Série de Taylor na 

região próxima à 9 = 9:. Logo: 

 

 2]_̂ = D b Y�Y9� Q2]_̂Rc^E^·
(9 − 9:)�	!¹

�E:  (3.64) 
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Fazendo 9: = 0 e truncando a série para 	 = ", 0 < " < ∞, tem-se que: 

 

 2]_̂ ≈ D b Y�Y9� Q2]_̂Rc^E:
9�	!�

�E:  (3.65) 

 

3.1.2.1 – Aproximação linear 
 

Fazendo " = 1 e calculando cada termo do somatório na Equação (3.65) tem-se que: 

 

 b2]_̂c^E: = 1 (3.66) 

 

 b YY9 Q2]_̂Rc^E: = − 1� (3.67) 

 

 Substituindo as Equações (3.66) e (3.67) na Equação (3.65) e, em seguida, na Equação 

(3.63), é obtida a aproximação linear da equação de Ramey para a temperatura do fluido ao 

longo do poço: 

 

 8(9) ≈ 8: + Q� − 8:� R 9 (3.68) 

 

Substituindo a Equação (3.41) na Equação (3.68) e reescrevendo a equação resultante 

obtém-se uma função explícita para a vazão mássica �: 

 

 � ≈ Q2O/� !<#�� R b � − 8:8(9)−8:c 9 (3.69) 

 

Na Figura 3.2 é ilustrado um exemplo teórico do perfil de temperatura do fluido ao longo 

de um poço injetor de água com apenas uma zona de injeção. São apresentadas duas curvas: 

uma obtida a partir da equação exponencial de Ramey; e outra obtida a partir da aproximação 

linear em torno da profundidade Zi = 1700m. 



Capítulo 3 – Medição das vazões em poços injetores de água multizonas 

José Edenilson Oliveira Reges, Novembro/2016  48 
 

 

Figura 3.2. Perfil teórico da temperatura do fluido ao longo de um poço injetor de água. 

 

 Neste exemplo (Ramey, 1962), as seguintes informações foram assumidas: vazão de 

injeção – 8,80 m³/s; temperatura da água na superfície – 14,7 ºC; poço sem tubulação; diâmetro 

interno do revestimento – 0,16 m; gradiente geotérmico – 0,0151 ºC/m; temperatura geotérmica 

na superfície – 21,11 ºC. Observa-se na Figura 3.2 que a temperatura do fluido varia 

exponencialmente ao longo do poço. Porém, entre 1400m e 2000m de profundidade, o perfil 

exponencial se aproxima bastante de uma reta. Portanto, é razoável sugerir uma aproximação 

linear do modelo proposto por Ramey (1962) para a temperatura do fluido ao longo do poço. 

 Suponha que desejamos calcular a temperatura do fluido na profundidade Z = 1800m. 

Pela equação exponencial, T(1800m) = 18,67ºC. Pela equação linear, T(1800m) = 18,66ºC. 

Portanto, nesta profundidade, o modelo linear é uma excelente aproximação do modelo de 

Ramey e o erro sistemático, definicional, inerente ao processo de linearização, é desprezível 

neste caso. A Equação (3.69) possibilita a análise da incerteza de medição das vazões ao longo 

do poço, discutida em detalhes no Capítulo 4. 

Procedendo de forma análoga, podem ser obtidas também as aproximações quadrática 

e cúbica da equação exponencial de Ramey, apresentadas a seguir. 
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3.1.2.2 – Aproximação quadrática 
 

Fazendo " = 2 e calculando o novo termo do somatório na Equação (3.65) tem-se que: 

 

 | Y�Y9� Q2]_̂R�^E: = 1�� (3.70) 

 

 8(9) ≈ 8: + Q� − 8:� R 9 + Q8: + �� − �2�� R 9� (3.71) 

 
3.1.2.3 – Aproximação cúbica 
 

Fazendo " = 3 e calculando o novo termo do somatório na Equação (3.65) tem-se que: 

 

 | Y¡Y9¡ Q2]_̂R�^E: = − 1�¡ (3.72) 

 

 8(9) ≈ 8: + Q� − 8:� R 9 + Q8: + �� − �2�� R 9� − Q8: + �� − �6�¡ R 9¡ (3.73) 

 

 A aproximação quadrática apresenta um erro muito pequeno, se comparada à equação 

exponencial. Por outro lado, o erro da aproximação cúbica é praticamente nulo. Este aspecto é 

abordado em detalhes na seção 3.3 (Resultados e discussão). 

 

3.1.3 – Limitação dos métodos de medição da vazão ao longo do poço a partir do 

perfil de temperatura do fluido 

 

Conforme já discutido, a vazão de um fluido líquido e incompressível escoando ao longo 

de um poço pode ser calculada a partir do perfil de temperatura através das Equações (3.41) e 

(3.42). Daqui em diante, serão abordados três métodos de medição de vazão a partir do perfil 

de temperatura do fluido utilizando o modelo de Ramey. Entretanto, todos os métodos que serão 

apresentados possuem uma limitação importante: a resolução do instrumento de medição de 

temperatura para vazões relativamente grandes. Reescrevendo a Equação (3.41) no limite em 

que � → ∞: 
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 lim¼→¹ � = lim¼→¹ b�× Q ��2O/� !<#Rc → ∞ (3.74) 

 

 Uma vez que lim¼→¹ � → ∞, podemos avaliar facilmente o comportamento da 

temperatura do fluido ao longo do poço para grandes vazões a partir das Equações (3.68), (3.71) 

ou (3.73). Tomando-se esta última, tem-se que: 

 

 lim_→¹ 8(9) ≈ lim_→¹ b8: + Q� − 8:� R 9 + Q8: + �� − �2�� R 9� − Q8: + �� − �6�¡ R 9¡c (3.75) 

 

 lim_→¹ 8(9) = 8: (3.76) 

 

Portanto, para vazões relativamente grandes, a temperatura do fluido, 8(9), tende a 

permanecer constante e igual à temperatura do fluido na superfície, 8:. Isto significa que, na 

prática, a variação da temperatura do fluido ao longo do poço é muito pequena, de forma que o 

sensor de temperatura utilizado necessita possuir uma resolução relativamente alta. Este aspecto 

será abordado em maiores detalhes no Capítulo 4. 

 

3.1.4 – Cálculo das vazões transportadas ½¾ a partir do modelo de Ramey 

 

Consideremos o fluxo ao longo de um poço de injeção de água multizonas vertical cuja 

seção longitudinal é ilustrada na Figura 3.3. A vazão mássica total é M. As vazões mássicas nas 

regiões de transporte entre as zonas de injeção, denominadas vazões transportadas, são M1, M2, 

..., Mn. As vazões mássicas nas zonas de injeção, denominadas vazões injetadas, são M1
’, M2

’, 

..., Mn
’. A temperatura do fluido e a temperatura geotérmica na superfície são T0 e b, 

respectivamente. Assumindo que a água é injetada à uma temperatura menor que a geotérmica, 

devido à diferença entre a temperatura do fluido T(Z) e a temperatura geotérmica Tgeo(Z), à 

medida que o fluido escoa ao longo do poço ocorre transmissão de calor da formação até o 

fluido através da cimentação, do revestimento, do anular e da tubulação. Logo, a temperatura 

do fluido aumenta com a profundidade. Em cada zona de injeção, a temperatura pode ser 

considerada aproximadamente constante e igual a T1, T2, ..., Tn. Além disso, como parte da 

vazão mássica total é injetada nas zonas superiores, a vazão mássica diminui ao longo do poço 

(M1 > M2 > ... > Mn) e o gradiente de temperatura do fluido aumenta. A vazão mássica é nula 

após a última zona de injeção de água e temperatura do fluido segue a temperatura geotérmica. 
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Figura 3.3. Corte longitudinal de um poço de injeção de água multizonas vertical. 

 

3.1.4.1 – Método de cálculo 1 
 

O modelo de Ramey (1962) expressando a temperatura do fluido ao longo do poço para 

cada região �, entre as zonas de injeção, é descrito por: 

 

 8(9) = �9 + �� − ��� + h8:� + ��� − ��i2]_̂¿ , � = 1, 2, … , 	 (3.77) 

 

em que 	 é o número de zonas de injeção; � é o gradiente geotérmico; �� é a temperatura 

geotérmica inicial, �� é a distância de relaxação e 8:� é a temperatura inicial do fluido em cada 

região �. Por sua vez, a distância de relaxação é igual a: 

 

 �� = ��× Q �62O/� !<#R , � = 1, 2, … , 	 (3.78) 

 

em que �� é a vazão mássica do fluido transportado em cada região �; �6 é o calor específico 

do fluido a pressão constante; /� ! é o raio interno da tubulação; e <# é o coeficiente global de 

transferência de calor.  
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Portanto, conhecendo-se o perfil de temperatura do fluido ao longo do poço, o gradiente 

geotérmico e algumas constantes características do fluido, do poço e da formação, as vazões 

transportadas �� podem ser calculadas numericamente, a partir de um processo iterativo, 

utilizando-se as Equações (3.77) e (3.78).  

Conforme discutido na seção 3.1.3, para vazões transportadas relativamente grandes é 

necessária uma alta resolução na medição da temperatura do fluido para que o método seja 

válido. Na injeção de água em um poço multizonas, este aspecto torna-se ainda mais 

significativo para o cálculo da vazão �
, uma vez que esta é igual à vazão total na superfície. 

Neste caso, uma baixa resolução do sensor de temperatura pode acarretar uma alta incerteza na 

medição da vazão �
. Este assunto será abordado em maiores detalhes no Capítulo 4. 

Outra limitação deste método é proveniente do fato de que o gradiente geotérmico e as 

demais constantes devem ser estimados a partir da literatura ou do conhecimento prévio das 

características do fluido, do poço e da formação. Entretanto, nem sempre essas informações são 

conhecidas precisamente, aumentando a incerteza do cálculo das vazões transportadas ��. 
 

3.1.4.2 – Método de cálculo 2 
 

Quando a vazão total na superfície � é conhecida, o gradiente geotérmico pode ser 

calculado, aumentando a precisão do cálculo das vazões ��. Neste caso, �
 = � e a distância 

de relaxação �
 é igual a: 

 

 �
 = �× Q �62O/� !<#R (3.79) 

 

A temperatura do fluido ao longo da região � = 1 é dada por: 

 

 8(9) = �9 + �
 − ��
 + h8:
 + ��
 − �
i2]_̂À (3.80) 

 

A Equação (3.80) pode então ser resolvida para o gradiente geotérmico �. Em seguida, 

as vazões �� , � = 2, … , 	, podem ser obtidas através das mesmas Equações (3.77) e (3.78) do 

método de cálculo 1, utilizando-se, entretanto, um valor calculado para o gradiente geotérmico 

ao invés de um valor estimado a partir da literatura, por exemplo.  
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Portanto, o método de cálculo 2 possui as seguintes vantagens, quando comparado ao 

método 1: reduz a incerteza no cálculo da vazão �
, uma vez que esta já é medida na superfície; 

e reduz a incerteza no valor do gradiente geotérmico, aumentando a precisão do cálculo das 

demais vazões ��. Por outro lado, este método ainda está limitado à necessidade de se conhecer 

as demais constantes características do fluido, do poço e da formação, utilizadas no cálculo do 

coeficiente global de transferência de calor, <#. 

 

3.1.4.3 – Método de cálculo 3 
 

Reescrevendo a Equação (3.68) para um poço injetor de água multizonas, a temperatura 

do fluido para cada região � em regime permanente pode ser aproximada, em torno da 

profundidade 9 = 9�, por: 

 

 8(9) ≈ 8(9�) + |8%'5(9�) − 8(9�)�� � (9 − 9�), � = 1,2, … , 	 (3.81) 

 

em que 8(9�) é a temperatura do fluido em 9�; 8%'5(9�) é a temperatura geotérmica em 9�; e �� é a distância de relaxação em cada região. Resolvendo a Equação (3.81) para �� tem-se: 

 

 �� = |8%'5(9�) − 8(9�)8(9) − 8(9�) � (9 − 9�), � = 1, 2, … , 	 (3.82) 

  

 As vazões �� são dadas a partir da Equação (3.78), reescrita abaixo: 

 

 �� = �� Q2O/� !<#�� R , � = 1, 2, … , 	 (3.83) 

 

Uma análise qualitativa da Equação (3.81) indica que a distância de relaxação �� é 

inversamente proporcional ao coeficiente angular da reta tangente à curva da temperatura do 

fluido na profundidade 9�. Por outro lado, na Equação (3.82) é expressa uma função explícita 

para ��. Consequentemente, uma vez conhecido o perfil de temperatura do fluido, é possível 

obter a reta tangente em cada região �, determinar a inclinação da reta, calcular a distância de 

relaxação �� e, finalmente, calcular iterativamente as vazões mássicas �� a partir de (3.83), 

desde que sejam conhecidas as constantes características do fluido, do poço e da formação, 
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utilizadas no cálculo do coeficiente global de transferência de calor, <#. Se a transmissão de 

calor através da convecção forçada no interior da tubulação e da convecção natural no anular 

forem desprezíveis comparadas à condução nas paredes da tubulação, do revestimento, da 

cimentação, e na formação, podemos considerar que o coeficiente global de transferência de 

calor, <#, é constante ao longo do poço. Nesse caso, distância de relaxação �� pode ser descrita 

como: 

 

 �� = ��×�^, � = 1, 2, … , 	 (3.84) 

 

em que �9 é uma constante ao longo do poço. Considerando que a vazão mássica total na 

superfície é conhecida, �
 = �. Então, as vazões mássicas �� e �
 estão relacionadas à �� e �
 por: 

 

 
���
 = ��×�^�
×�^ = ��� , � = 1, 2, … , 	 (3.85) 

 

 �� = ���
 �, � = 1, 2, … , 	 (3.86) 

 

Portanto, o método de cálculo 3 possui as seguintes vantagens: reduz a incerteza no 

cálculo da vazão �
, uma vez que esta já é medida na superfície; simplifica o cálculo da 

distância de relaxação ��, que pode ser obtida a partir da subtangente do perfil de temperatura; 

simplifica o cálculo das vazões transportadas ��, uma vez que, ao considerar <# constante, 

nenhum cálculo numérico iterativo é necessário; e independe do conhecimento prévio das 

constantes características do fluido, do poço e da formação. Este método será particularmente 

útil no cálculo das vazões a partir de simulações de Monte Carlo, apresentado no Capítulo 5. 

Por outro lado, este método utiliza uma aproximação linear da equação exponencial de 

Ramey, apresentando, portanto, um erro sistemático definicional. Além disso, para vazões 

relativamente grandes, 8(9) ≈ 8(9�), e o cálculo das distâncias de relaxação �� a partir da 

Equação (3.85) será significativamente influenciado pela resolução do sensor de temperatura 

do fluido. Este fator é especialmente importante no cálculo de �
. Consequentemente, uma vez 

que as vazões �� a partir da Equação (3.86) dependem do cálculo da distância de relaxação �
, 

uma baixa resolução do sensor de temperatura pode acarretar uma alta incerteza na medição 

das vazões �� , � = 2, … , 	. Este assunto será abordado em maiores detalhes no Capítulo 4. 
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3.1.5 – Cálculo das vazões injetadas ½¾� 
 

Após determinadas as vazões transportadas �� por um dos três métodos de cálculo 

descritos anteriormente, as vazões injetadas, ���, são obtidas finalmente por: 

 

 ��� = �� − ���
, � = 1, 2, … , 	 − 1 (3.87) 

 

 ��� = �� , � = 	 (3.88) 

 

3.2 – Metodologia 

 

Diante do exposto na seção 3.1, as vazões injetadas em poços multizonas podem ser 

calculadas a partir do fluxograma geral ilustrado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Fluxograma geral de cálculo das vazões injetadas em poços multizonas. 

 

Uma vez obtido o perfil de temperatura do fluido ao longo do poço, as zonas de injeção 

e as regiões de transporte podem ser identificadas a partir de uma análise qualitativa. Em 

seguida, as vazões transportadas, ��, são calculadas a partir de um dos três métodos de cálculo 

descritos anteriormente. Finalmente, as vazões injetadas, ���, são calculadas a partir das 

Equações (3.87) e (3.88). 
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3.2.1 – Modelagem computacional de um sensor de vazão em poços injetores de 

água multizonas 

 

Após a consolidação dos aspectos teóricos, um sensor de vazão em poços injetores de 

água multizonas foi modelado computacionalmente, de forma a calcular as vazões volumétricas 

transportadas, ��, a partir de cada método apresentado na seção 3.1.4. 

 

3.2.1.1 – Método de cálculo 1 
 

O fluxograma de cálculo das vazões �� a partir do método 1 é ilustrado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Fluxograma de cálculo das vazões �� a partir do método 1. 
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Inicialmente, as diversas constantes utilizadas nos cálculos são definidas e convertidas 

para o Sistema Internacional de Unidades. Em seguida, são especificados os intervalos nos 

quais espera-se que o cálculo de cada vazão �� convirja. Então é iniciado um processo iterativo 

para calcular as vazões volumétricas transportadas ��, partindo do intervalo definido entre ��¿Á¿�¿ÂÃ e ��¥¿ÁÂÃ. O processo iterativo é abortado se o erro Ä for menor ou igual a 0,001m³/d ou 

após 10 iterações, sendo executado para cada região �. O processo iterativo utiliza o método 

numérico das secantes, uma aproximação do método de Newton-Rapson (Santos e Silva, 2010). 

 

3.2.1.2 – Método de cálculo 2 
 

Neste método, a vazão �
 é conhecida e igual à vazão total � na superfície. Desse modo, 

o gradiente geotérmico pode ser calculado conforme fluxograma ilustrado na Figura 3.6. 

Finalmente, as vazões �� para as demais regiões são calculadas seguindo o mesmo fluxograma 

ilustrado na Figura 3.5 para o método de cálculo 1. 

 

 

Figura 3.6. Fluxograma de cálculo do gradiente geotérmico a partir do método 2. 
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Inicialmente, as diversas constantes utilizadas nos cálculos são definidas e convertidas 

para o Sistema Internacional de Unidades. Em seguida, é especificado o intervalo no qual 

espera-se que o cálculo do gradiente geotérmico convirja. No programa desenvolvido, este 

intervalo foi fixado entre 0,01 ºC/m e 0,03 ºC/m. O processo iterativo é abortado se o erro Ä for 

menor ou igual a 0,0001 ºC/m ou após 10 iterações. O processo iterativo utiliza o método 

numérico das secantes, uma aproximação do método de Newton-Rapson (Santos e Silva, 2010).  

 

3.2.1.3 – Método de cálculo 3 
 

O fluxograma de cálculo das vazões �� a partir do método 3 é ilustrado na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Fluxograma de cálculo das vazões �� a partir do método 3. 

 

Inicialmente, são definidos a vazão total na superfície, �, e o gradiente geotérmico, �. 

Em seguida, são calculados, para cada região �, a temperatura geotérmica, 8%'5�, a distância de 

relaxação, ��, e finalmente, a vazão ��. 
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3.2.2 – Coleta dos dados 

 

Os dados experimentais foram obtidos a partir de quatro poços terrestres de injeção de 

água multizonas localizados no Estado do Rio Grande do Norte. A vazão total foi medida 

através de um sensor de vazão instalado na superfície. As vazões injetadas em cada zona e a 

temperatura do fluido foram medidas através de um continuous flowmeter integrado a uma 

ferramenta PLT (Production Logging Tool) inserida ao longo do poço. As vazões injetadas 

foram medidas com resolução de 0,01 m³/d. A temperatura do fluido foi medida a cada 50m, 

aproximadamente, através do sensor de temperatura também integrado ao PLT. Em algumas 

regiões, esta resolução espacial foi aumentada para cerca de 10 a 30m. Em cada profundidade 

foi realizada uma medição por segundo, durante 5 a 10 minutos, totalizando 300 a 600 medições 

de temperatura com uma resolução de 0,1 ºC. 

 
3.2.3 – Tratamento dos dados 

 

O perfil de temperatura do fluido foi construído calculando-se o valor médio e o desvio-

padrão da média das medições realizadas em cada profundidade (o desvio-padrão será utilizado 

no Capítulo 4 para estimar a incerteza-padrão da temperatura). Então, as zonas de injeção e as 

regiões de transporte foram determinadas a partir da análise qualitativa do perfil de temperatura. 

Em seguida, as vazões transportadas e injetadas foram calculadas utilizando o modelo 

computacional desenvolvido. Finalmente, as vazões calculadas foram comparadas aos valores 

de referência medidos experimentalmente em campo. 
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3.3 – Resultados e discussão 

 

3.3.1 – Poço 1 

 

Na Tabela 3.1 são apresentados o valor médio e o desvio-padrão da média das 

temperaturas medidas em campo para cada profundidade do Poço 1. O número de medições 

realizadas também é exibido. O perfil experimental da temperatura do fluido obtido a partir da 

Tabela 3.1 é ilustrado na Figura 3.8.  

 
Tabela 3.1. Dados experimentais – Poço 1 

Profundidade (m) 
Número de 

Medições 

Temperatura Média 

do Fluido (ºC) 

Desvio-Padrão  

da Média (ºC) 

-4,70 358 36,14 0,05 

50,60 593 38,127 0,009 

100,61 311 38,400 0,003 

150,55 310 38,334 0,003 

200,74 308 38,300 0,003 

251,13 311 38,301 0,001 

300,62 306 38,300 0,003 

350,55 320 38,340 0,003 

400,56 306 38,400 0,003 

450,61 322 38,5006 0,0008 

500,55 318 38,612 0,002 

600,57 318 39,72 0,02 

650,50 311 40,89 0,02 

690,55 632 42,19 0,01 
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Figura 3.8. Perfil experimental da temperatura do fluido ao longo do Poço 1. 

 

O Poço 1 possui duas zonas de injeção, localizadas a 538m e 695m de profundidade, 

respectivamente. Para determinar as regiões de transporte, o perfil de temperatura foi ampliado 

conforme ilustrado na Figura 3.9. Analisando a Figura 3.9a, desconsiderando a medição de 

temperatura na superfície, observa-se que a temperatura do fluido permanece aproximadamente 

constante até 250m de profundidade. Isto ocorre porque até esta profundidade, a região anular 

entre o revestimento e a coluna de injeção está preenchida com ar, atuando como um isolante 

térmico. A partir daí o anular é preenchido com água e a troca de calor entre o fluido e a 

formação passa a ser observada. Entre 300m e 500m de profundidade (Figura 3.9b), a 

temperatura do fluido aumenta exponencialmente. Entre 400m a 500m de profundidade (Figura 

3.9c), imediatamente antes da primeira zona de injeção (538m), o perfil de temperatura 

apresenta um comportamento linear. Finalmente, entre 600m e 690m de profundidade (Figura 

3.9d), imediatamente antes da segunda zona de injeção (695m), o perfil de temperatura também 

apresenta um comportamento linear. Uma vez que as medições de temperatura realizadas a 

500m e 690m de profundidade foram tomadas muito próximas às zonas de injeção (538m e 

695m), estes dois pontos foram descartados e, portanto, as faixas entre 400m e 450m e entre 

600 e 650m de profundidade foram consideradas as regiões de transporte. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 3.9. Perfil experimental ampliado da temperatura do fluido para o Poço 1. O gráfico foi 

ampliado entre a) 0m e 250m; b) 300m e 500m; c) 400m e 500m; d) 600m e 690m de 

profundidade. 

 

 Na Figura 3.10 são exibidos os perfis teóricos, calculados a partir da equação 

exponencial de Ramey e da equação linear, e o perfil experimental da temperatura do fluido nas 

regiões de transporte. Na Figura 3.10a, é exibida a região a montante da primeira zona de 

injeção (538m). Na Figura 3.10b, é apresentada a região a montante da segunda zona de injeção 

(695m). Em ambos os gráficos, as curvas exponenciais e lineares se sobrepõem. Portanto, nestas 

regiões, o erro de linearização é desprezível. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.10. Perfis teóricos (Ramey e linear) e perfil experimental da temperatura do fluido 

nas regiões de transporte. a) Região a montante da primeira zona de injeção (538m); b) Região 

a montante da segunda zona de injeção (695m). 

 

A vazão total de água injetada no poço, medida através do sensor de vazão instalado na 

superfície foi de 110,00m³/d. As vazões transportadas, ��, calculadas em cada região a montante 

das zonas injeção são apresentadas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2. Vazões �� calculadas em cada região de transporte – Poço 1 

Região 
Vazão Calculada 

Método 1 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 2 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 3 (m³/d) 

1 110,33 110,00 110,00 

2 11,50 11,46 13,66 

 

Analisando-se a Figura 3.10 e a Tabela 3.2 observa-se que a variação de temperatura do 

fluido aumenta à medida que a vazão transportada diminui conforme discutido na seção 3.1.3. 

Na região a montante da primeira zona de injeção (maior vazão transportada), a temperatura do 

fluido variou aproximadamente 0,1ºC ao longo de 50m, de forma que o gradiente de 

temperatura do fluido é de apenas 0,002ºC/m. Por outro lado, na região a montante da segunda 

zona de injeção (menor vazão transportada), a temperatura do fluido variou 1,17ºC ao longo de 

50m, resultando em um gradiente de aproximadamente 0,02ºC/m. Além disso, a incerteza na 

medição da temperatura do fluido é significativa para a primeira região, uma vez que a variação 

de temperatura (0,1ºC) é igual à resolução do sensor utilizado. Em contrapartida, na segunda 

região a variação de temperatura é 11,7 vezes a resolução do instrumento, de forma que a 

incerteza é reduzida sensivelmente. Este aspecto será discutido em detalhes no Capítulo 4. 

Na Tabela 3.3 são apresentadas as vazões injetadas medidas experimentalmente 

(tomadas como valores de referência), as vazões injetadas calculadas e os erros obtidos para 

cada método de cálculo utilizado. No método de cálculo 1 foi observado um erro a maior de 

4,87m³/d (5,18%) na vazão injetada na zona 1 e um erro a menor de 4,54m³/d (28,30%) na 

vazão injetada na zona 2. No método de cálculo 2 foi observado um erro de ±4,58m³/d, 

representando um erro a maior de 4,87% na vazão injetada na zona 1 e um erro a menor de 

28,55% na vazão injetada na zona 2. Finalmente, no método de cálculo 3 foi observado um erro 

de ±2,38m³/d, representando um erro a maior de 2,53% na vazão injetada na zona 1 e um erro 

a menor de 14,84% na vazão injetada na zona 2. 

Neste momento vale lembrar que o propósito inicial da medição das vazões injetadas 

em poços multizonas possui um caráter muito mais qualitativo do que quantitativo. O objetivo 

principal é detectar, por exemplo, se existem falhas nos reguladores de fluxo mecânicos, tendo 

como consequência vazões injetadas muito altas ou muito baixas, fora dos limites especificados 

pela Engenharia de Reservatórios, tornando o método de recuperação ineficiente. Nesse 

sentido, podemos afirmar que os três métodos de cálculo apresentaram uma exatidão 

satisfatória.  
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Tabela 3.3. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 1. 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 1 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%) 

1 93,96 98,83 +4,87 5,18 

2 16,04 11,50 -4,54 28,30 

Total 110,00 110,33 +0,33 0,30 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 2 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 93,96 98,54 +4,58 4,87 

2 16,04 11,46 -4,58 28,55 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 

Zona 
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 3 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 93,96 96,34 +2,38 2,53 

2 16,04 13,66 -2,38 14,84 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 

 

Também vale ressaltar que o erro foi calculado em relação ao valor de referência obtido 

pelo flowmeter, cuja incerteza de medição é desconhecida. Por definição, o erro em relação ao 

valor verdadeiro das vazões injetadas é sempre desconhecido. Desse modo, para se ter uma 

ideia de quão confiáveis são os valores calculados é necessário estimar a incerteza da medição. 

Este assunto será explorado detalhadamente no Capítulo 4. 

Finalmente, é interessante observar que, no Poço 1, as vazões calculadas a partir do 

método de cálculo 3 foram mais próximas às vazões medidas do que as vazões calculadas pelos 

métodos 1 e 2. Uma interpretação razoável deste fato é que, nos métodos 1 e 2 é necessário 

conhecer diversas propriedades e características construtivas do fluido, do poço e da formação. 

Entretanto, nem sempre essas características são conhecidas perfeitamente, sendo necessário 

assumir alguns destes parâmetros, aumentando o erro de medição. 
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3.3.2 – Poço 2 

 

Na Tabela 3.4 são apresentados o valor médio e o desvio padrão da média das 

temperaturas medidas em campo para cada profundidade do Poço 2. O número de medições 

realizadas também é exibido. O perfil experimental da temperatura do fluido obtido a partir da 

Tabela 3.4 é ilustrado na Figura 3.11. 

 

Tabela 3.4. Dados experimentais – Poço 2. 

Profundidade (m) 
Número de 

Medições 

Temperatura Média 

do Fluido (ºC) 

Desvio Padrão  

da Média (ºC) 

0,00 327 39,602 0,003 

50,29 589 39,670 0,002 

100,28 309 39,625 0,002 

150,42 410 39,606 0,001 

201,78 314 39,613 0,002 

250,36 323 39,681 0,002 

300,24 305 39,700 0,003 

350,38 318 39,783 0,002 

400,26 312 39,813 0,002 

450,33 307 39,933 0,003 

500,32 322 40,012 0,002 

530,30 320 40,100 0,003 

570,51 314 40,395 0,001 

610,49 307 40,696 0,001 

630,36 353 44,26 0,01 

660,22 316 47,822 0,003 

685,28 607 46,394 0,003 

710,29 552 46,711 0,004 
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Figura 3.11. Perfil experimental da temperatura do fluido ao longo do Poço 2. 

 

O Poço 2 possui duas zonas de injeção, localizadas a 512m e 623m de profundidade, 

respectivamente. Para determinar as regiões de transporte, o perfil de temperatura foi ampliado 

conforme ilustrado na Figura 3.12. Analisando a Figura 3.12a, observa-se que a temperatura do 

fluido permanece aproximadamente constante até 200m de profundidade, devido ao 

preenchimento do anular com ar. Entre 200m e 500m de profundidade (Figura 3.12b), a 

temperatura do fluido aumenta exponencialmente. Entre 400m e 500m de profundidade (Figura 

3.12c), imediatamente antes da primeira zona de injeção (512m), o perfil de temperatura 

apresenta um comportamento linear. Finalmente, entre 530m e 610m (Figura 3.12d), 

imediatamente antes da segunda zona de injeção (623m), o perfil de temperatura também 

apresenta um comportamento linear. Uma vez que as medições de temperatura realizadas a 

500m e 610m de profundidade foram tomadas muito próximas às zonas de injeção (512m e 

623m), estes dois pontos foram descartados e, portanto, as faixas entre 400m e 450m e entre 

530m e 570m foram consideradas as regiões de transporte. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 3.12. Perfil experimental ampliado da temperatura do fluido para o Poço 2. O gráfico 

foi ampliado entre a) 0m a 200m; b) 200m e 500m; c) 400m e 500m; d) 530m e 610m de 

profundidade. 

 
Na Figura 3.13 são exibidos os perfis teóricos, calculados a partir da equação 

exponencial de Ramey e da equação linear, e o perfil experimental da temperatura do fluido nas 

regiões de transporte. Na Figura 3.13a, é exibida a região a montante da primeira zona de 

injeção (512m). Na Figura 3.13b, é apresentada a região a montante da segunda zona de injeção 

(623m). Em ambas regiões de interesse, as curvas exponencial e linear se sobrepõem. Portanto, 

nestas faixas, o erro de linearização é desprezível. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.13. Perfis teóricos (Ramey e linear) e perfil experimental da temperatura do fluido 

nas regiões de transporte. a) Região a montante da primeira zona de injeção (512m). b) Região 

a montante da segunda zona de injeção (623m). 

 

A vazão total de água injetada no poço, medida através do sensor de vazão instalado na 

superfície foi de 138,00m³/d. As vazões transportadas �� calculadas em cada região a montante 

das zonas injeção são apresentadas na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5. Vazões �� calculadas em cada região de transporte – Poço 2. 

Região 
Vazão Calculada 

Método 1 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 2 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 3 (m³/d) 

1 138,00 138,00 138,00 

2 55,64 55,64 58,02 

 

Analisando-se a Figura 3.13 e a Tabela 3.5 observa-se novamente que a variação de 

temperatura do fluido aumenta à medida que a vazão diminui conforme discutido na seção 

3.1.3. Além disso, as variações de temperatura - 0,12ºC em 50m ou 0,0024ºC/m, na primeira 

região (maior vazão transportada), e 0,295ºC em 40m ou 0,0074ºC/m, na segunda região (menor 

vazão transportada) - são bem próximas à resolução do instrumento utilizado. Na Tabela 3.6 

são apresentadas as vazões injetadas medidas experimentalmente (tomadas como valores de 

referência), as vazões injetadas calculadas e os erros obtidos para cada método de cálculo 

utilizado. Os três métodos de cálculo apresentaram uma exatidão satisfatória para o propósito 

da medição, possibilitando um monitoramento adequado do reservatório. 

 

Tabela 3.6. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 2. 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 1 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%) 

1 71,98 82,36 +10,38 14,42 

2 66,02 55,64 -10,38 15,72 

Total 138,00 138,00 0,00 0,00 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 2 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 71,98 82,36 +10,38 14,42 

2 66,02 55,64 -10,38 15,72 

Total 138,00 138,00 0,00 0,00 

Zona 
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 3 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 71,98 79,98 +8,00 11,11 

2 66,02 58,02 -8,00 12,11 

Total 138,00 138,00 0,00 0,00 
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3.3.3 – Poço 3 

 

Na Tabela 3.7 são apresentados o valor médio e o desvio padrão da média das 

temperaturas medidas em campo para cada profundidade do Poço 3. O número de medições 

realizadas também é exibido. O perfil experimental da temperatura do fluido obtido a partir da 

Tabela 3.7 é ilustrado na Figura 3.14.  

 

Tabela 3.7. Dados experimentais – Poço 3. 

Profundidade (m) 
Número de 

Medições 

Temperatura Média 

do Fluido (ºC) 

Desvio Padrão  

da Média (ºC) 

0,04 304 39,785 0,003 

50,06 603 39,796 0,001 

100,13 302 39,700 0,003 

150,08 300 39,700 0,003 

199,90 304 39,700 0,003 

250,09 301 39,700 0,003 

300,04 300 39,700 0,003 

350,06 302 39,800 0,003 

400,16 302 39,8007 0,0005 

450,19 299 39,900 0,003 

500,14 300 40,000 0,003 

520,06 602 40,000 0,002 

560,20 302 40,200 0,003 

610,15 303 40,595 0,001 

630,18 301 40,698 0,001 

660,29 302 41,108 0,002 

670,06 302 41,296 0,001 

680,13 301 41,398 0,001 

705,18 616 50,278 0,010 
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Figura 3.14. Perfil experimental da temperatura do fluido ao longo do Poço 3. 

 
O Poço 3 possui quatro zonas de injeção, localizadas nas profundidades de 526m, 622m, 

663m e 691m. Para determinar as regiões de transporte, o perfil de temperatura foi ampliado 

conforme ilustrado na Figura 3.15. Analisando a Figura 3.15a, desconsiderando as duas 

primeiras medições, observa-se que a temperatura do fluido permanece aproximadamente 

constante até 300m de profundidade. Entre 350m e 500m de profundidade (Figura 3.15b), a 

temperatura do fluido aumenta exponencialmente. Entre 400m a 500m de profundidade (Figura 

3.15c), imediatamente antes da primeira zona de injeção (526m), o perfil de temperatura 

apresenta um comportamento linear. Como pode ser visualizado na Figura 3.15d, na Figura 

3.15e e na Figura 3.15f, o mesmo comportamento é exibido nas regiões à montante das demais 

zonas de injeção (622m, 663m e 691m). 
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(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 3.15. Perfil experimental ampliado da temperatura do fluido para o Poço 3. O gráfico 

foi ampliado entre a) 0m e 300m; b) 350m e 520m; c) 400m e 500m; d) 560m e 610m; e) 630m 

e 660m; f) 670m e 680m de profundidade. 
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Na Figura 3.16 são exibidos os perfis teóricos, calculados a partir da equação 

exponencial de Ramey e da equação linear, e o perfil experimental da temperatura do fluido nas 

regiões de transporte. Em todos os gráficos, as curvas exponenciais e lineares se sobrepõem. 

Portanto, nestas regiões, o erro de linearização é desprezível. 

 

 
(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 3.16. Perfis teóricos (Ramey e linear) e perfil experimental da temperatura do fluido 

nas regiões de transporte. a) Região a montante da primeira zona de injeção (526m); b) Região 

a montante da segunda zona de injeção (622m); c) Região a montante da terceira zona de injeção 

(663m); d) Região a montante da quarta zona de injeção (691m). 

 

A vazão total de água injetada no poço, medida através do sensor de vazão instalado na 

superfície foi de 172,00m³/d. As vazões transportadas �� calculadas em cada região a montante 

das zonas injeção são apresentadas na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8. Vazões �� calculadas em cada região de transporte – Poço 3. 

Região 
Vazão Calculada 

Método 1 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 2 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 3 (m³/d) 

1 171,73 172,00 172,00 

2 50,11 50,20 52,22 

3 30,04 30,10 32,24 

4 40,43 40,50 43,03 

 

Analisando-se a Tabela 3.8, observa-se que a vazões calculadas diminuem ao longo do 

poço até a região 3. Entretanto, a vazão calculada na região 4 é maior que a vazão calculada na 

região 3. Este resultado é fisicamente incoerente, uma vez que a vazão transportada �� ao longo 

de um poço injetor de água multizonas sempre diminui. 

Examinando-se a Figura 3.16, nota-se que as variações de temperatura ao longo do poço 

foram de 0,1ºC em 50m ou 0,002ºC/m (região 1); 0,395ºC/m em 50m ou 0,0079ºC/m (região 

2); 0,41ºC em 30m ou 0,0136ºC/m (região 3); e 0,102ºC/m em 10m ou 0,0102ºC/m (região 4). 

Ou seja, as variações de temperatura foram bem próximas à resolução do instrumento (0,1ºC), 

especialmente para as regiões 1 e 4. Desse modo, pode-se concluir que a incerteza na medição 

de temperatura na região 4 afetou significativamente o cálculo da vazão na última zona. 

Este problema fica ainda mais evidente na Tabela 3.9, na qual são apresentadas as 

vazões injetadas medidas experimentalmente (tomadas como valores de referência), as vazões 

injetadas calculadas e os erros obtidos para cada método de cálculo utilizado. Em todos os três 

métodos de cálculo, as vazões calculadas apresentaram diferenças significativas com relação às 

vazões medidas. Por exemplo, na zona 3 foi observado um erro da ordem de 500%.  

Uma alternativa para minimizar os efeitos da resolução do instrumento de medição de 

temperatura no cálculo das vazões injetadas é utilizar uma abordagem probabilística. Este 

assunto será abordado em detalhes no Capítulo 5, no qual será apresentado um quarto método 

de cálculo baseado em simulações de Monte Carlo. 
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Tabela 3.9. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 3. 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 1 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%) 

1 102,02 121,62 +19,6 19,21 

2 36,58 20,07 -16,51 45,13 

3 2,47 -10,39 -12,86 520,65 

4 30,93 40,43 +9,5 30,71 

Total 172,00 171,73 -0,27 0,16 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 2 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 102,02 121,80 +19,78 19,39 

2 36,58 20,10 -16,48 45,05 

3 2,47 -10,40 -12,87 521,05 

4 30,93 40,50 +9,57 30,94 

Total 172,00 172,00 0,00 0,00 

Zona 
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 3 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 102,02 119,78 +17,76 17,41 

2 36,58 19,98 -16,60 45,38 

3 2,47 -10,79 -13,26 536,84 

4 30,93 43,03 12,1 39,12 

Total 172,00 172,00 0,00 0,00 

 

3.3.4 – Poço 4 

 

Na Tabela 3.10 são apresentados o valor médio e o desvio padrão da média das 

temperaturas medidas em campo para cada profundidade do Poço 4. O número de medições 

realizadas também é exibido. O perfil experimental da temperatura do fluido obtido a partir da 

Tabela 3.10 é ilustrado na Figura 3.17.  
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Tabela 3.10. Dados experimentais – Poço 4. 

Profundidade (m) 
Número de 

Medições 

Temperatura Média 

do Fluido (ºC) 

Desvio Padrão  

da Média (ºC) 

0,56 311 39,519 0,008 

50,34 633 39,5998 0,0002 

100,21 324 39,600 0,003 

150,29 318 39,600 0,003 

200,15 323 39,608 0,002 

250,35 312 39,699 0,001 

300,54 325 39,723 0,002 

350,26 307 39,809 0,002 

400,16 310 39,982 0,002 

450,46 310 40,100 0,003 

500,40 337 40,231 0,003 

520,40 322 40,300 0,003 

540,44 307 40,4003 0,0003 

593,12 313 40,705 0,001 

620,39 304 40,897 0,001 

650,43 305 41,007 0,001 

671,03 616 41,524 0,002 

688,36 611 49,886 0,01 

 
Figura 3.17. Perfil experimental da temperatura do fluido ao longo do Poço 4. 
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O Poço 4 possui duas zonas de injeção, localizadas a 601m e 674m de profundidade, 

respectivamente. Para determinar as regiões de transporte, o perfil de temperatura foi ampliado 

conforme ilustrado na Figura 3.18. Analisando a Figura 3.18a, observa-se que a temperatura do 

fluido permanece aproximadamente constante até 200m de profundidade. Entre 250m e 600m 

de profundidade (Figura 3.18b), a temperatura do fluido aumenta exponencialmente. Entre 

500m e 590m de profundidade (Figura 3.18c), imediatamente antes da primeira zona de injeção 

(601m), o perfil de temperatura apresenta um comportamento linear. Finalmente, entre 620m e 

650m (Figura 3.18d), imediatamente antes da segunda zona de injeção (674m), o perfil de 

temperatura também apresenta um comportamento linear.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 3.18. Perfil experimental ampliado da temperatura do fluido para o Poço 4. O gráfico 

foi ampliado entre a) 0m e 200m; b) 250m e 600m; c) 400m e 600m; d) 620m e 670m de 

profundidade. 
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Na Figura 3.19 são exibidos os perfis teóricos, calculados a partir da equação 

exponencial de Ramey e da equação linear, e o perfil experimental da temperatura do fluido nas 

regiões de transporte. Em ambos os gráficos, as curvas exponenciais e lineares se sobrepõem. 

Portanto, nestas regiões, o erro de linearização é desprezível. 

 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 3.19. Perfis teóricos (Ramey e linear) e perfil experimental da temperatura do fluido 

nas regiões de transporte. a) Região a montante da primeira zona de injeção (601m); b) Região 

a montante da segunda zona de injeção (674m). 
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A vazão total de água injetada no poço era de 72,00m³/d. As vazões transportadas �� 
calculadas em cada região a montante das zonas injeção são apresentadas na Tabela 3.11, na 

qual observa-se que a vazão calculada na região 2 é maior que a vazão calculada na região 1, 

verificando-se, portanto, a mesma inconsistência física verificada no Poço 3. As variações de 

temperatura ao longo do poço (Figura 3.19) foram de 0,474ºC em 93m ou 0,0051ºC/m (região 

1) e 0,11ºC/m em 30m ou 0,0037ºC/m (região 2), sendo bem próximas à resolução do 

instrumento (0,1ºC), especialmente para a região 2. Desse modo, a incerteza na medição de 

temperatura na região 2 afetou significativamente o cálculo da vazão na última zona. Este 

problema fica ainda mais evidente na Tabela 3.12, na qual observa-se que o erro de medição 

em todos os três métodos de cálculo é bastante elevado, chegando a cerca de 300% na zona 1. 

 
Tabela 3.11. Vazões �� calculadas em cada região de transporte – Poço 4. 

Região 
Vazão Calculada 

Método 1 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 2 (m³/d) 

Vazão Calculada 

Método 3 (m³/d) 

1 71,72 72,00 72,00 

2 111,88 112,33 116,80 

 

Tabela 3.12. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 4. 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 1 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%) 

1 19,02 -40,16 -59,18 311,15 

2 52,98 111,88 +58,90 111,17 

Total 72,00 71,72 -0,28 0,39 

Zona  
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 2 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 19,02 -40,33 -59,35 312,04 

2 52,98 112,33 +59,35 112,02 

Total 72,00 72,00 0,00 0,00 

Zona 
Vazão Medida -

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 3 (m³/d) 
Erro (m³/d)  |Erro| (%)  

1 19,02 -44,80 -63,82 335,54 

2 52,98 116,80 +63,82 120,46 

Total 72,00 72,00 0,00 0,00 
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3.4 – Efeito no cálculo das vazões injetadas provocado pela aproximação em 

série de Taylor da equação exponencial de Ramey 

 

Na Tabela 3.13 é apresentado o efeito no cálculo das vazões injetadas provocado pela 

aproximação em série de Taylor da equação exponencial de Ramey que descreve a temperatura 

do fluido ao longo do poço. Neste exemplo foi utilizado o Poço 1 e o método de cálculo 2. O 

valor de referência é dado pela vazão calculada utilizando a equação exponencial. Este valor é 

comparado com as vazões calculadas utilizando as aproximações linear, quadrática e cúbica, 

descritas na seção 3.1.2. Como pode ser observado, o erro da aproximação linear é de 

±1,64m³/d, o que corresponde a 1,67% da vazão injetada na zona 1 e 14,31% da vazão injetada 

na zona 2. Por outro lado, o erro é praticamente nulo para uma aproximação quadrática. 

Finalmente, a aproximação cúbica apresenta o mesmo resultado obtido a partir da equação 

exponencial, de forma que o erro é nulo. Embora a linearização implique em uma limitação na 

definição do modelo, descrevendo de forma incompleta o mensurando, o erro obtido pode ser 

considerado desprezível. Por outro lado, a aproximação linear do modelo de Ramey facilita a 

análise da incerteza no cálculo das vazões injetadas, conforme será discutido no Capítulo 4. 

 
Tabela 3.13. Vazões ��� calculadas utilizando aproximações do modelo de Ramey. 

Zona  
Vazão Calculada – 

Eq. Exp. (m³/d) 

Vazão Calculada – Aprox. 

Linear (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%) 

1 98,54 96,90 -1,64 1,67 

2 11,46 13,10 +1,64 14,31 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 

Zona  
Vazão Calculada – 

Eq. Exp. (m³/d) 

Vazão Calculada – Aprox. 

Quadrática (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%)  

1 98,54 98,60 +0,06 0,06 

2 11,46 11,40 -0,06 0,52 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 

Zona 
Vazão Calculada – 

Eq. Exp. (m³/d) 

Vazão Calculada – Aprox. 

Cúbica (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%)  

1 98,54 98,54 0,00 0,00 

2 11,46 11,46 0,00 0,00 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 
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3.5 – Conclusões 

 

Neste capítulo foi apresentado, inicialmente, o modelo de Ramey para a temperatura do 

fluido ao longo de um poço. Este modelo foi escolhido uma vez que, na injeção de água, tem-

se um líquido incompressível, fluindo através de uma tubulação vertical, cuja variação 

transitória de temperatura é desprezível e no qual o efeito Joule-Thompson não é significativo. 

Foi observado que uma vez conhecidos o perfil de temperatura do fluido ao longo do poço, o 

gradiente geotérmico e algumas características do fluido, do poço e da formação, a vazão 

mássica transportada pode ser calculada numericamente, através de um processo iterativo. 

Em seguida, foram apresentados três métodos de cálculo das vazões transportadas ao 

longo de um poço injetor de água multizonas a partir de perfis de temperatura do fluido. No 

primeiro método, as vazões em cada região a montante das zonas de injeção são calculadas 

numericamente através do modelo de Ramey. Uma limitação deste método é que o gradiente 

geotérmico deve ser estimado a partir da literatura ou do conhecimento prévio da formação. No 

segundo método, no qual a vazão total na superfície é conhecida e, consequentemente, a vazão 

na região a montante da primeira zona de injeção também é conhecida, o gradiente geotérmico 

pode ser calculado numericamente. A partir daí as demais vazões transportadas podem ser 

calculadas através do modelo de Ramey utilizando-se, entretanto, um valor calculado para o 

gradiente geotérmico ao invés de um valor estimado a partir da literatura, por exemplo. No 

terceiro método, no qual a vazão total na superfície também é conhecida, a equação exponencial 

de Ramey é linearizada e o coeficiente global de transferência de calor é considerado constante 

ao longo do poço. Desse modo, as vazões em cada região a montante das zonas de injeção 

podem ser calculadas como frações da vazão total na superfície sem a necessidade de efetuar 

qualquer cálculo numérico e independente do conhecimento prévio das constantes 

características do fluido, do poço e da formação. 

Então foi realizada a modelagem computacional de um sensor de vazão em poços 

injetores de água multizonas, na qual foram implementados os três métodos de cálculo 

apresentados neste capítulo. No modelo desenvolvido, não foi considerado o efeito da 

convecção natural no anular no cálculo do coeficiente global de transferência de calor <#. É 

importante enfatizar neste momento que o modelo de Ramey é utilizado para calcular as vazões 

transportadas �� ao longo das regiões a montante de cada zona de injeção. As vazões injetadas  ��� são calculadas indiretamente, subtraindo-se as vazões transportadas nas regiões a montante 

e a jusante de cada zona de injeção. 
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Finalmente, o cálculo das vazões injetadas foi realizado em quatro poços injetores de 

água multizonas. Nos dois primeiros poços, os três métodos de cálculo apresentaram uma 

exatidão satisfatória, considerando que o principal objetivo das medições era detectar se as 

vazões injetadas estavam fora dos limites especificados pela Engenharia de Reservatórios, 

devido, por exemplo, a falhas nos reguladores de fluxo mecânicos. Entretanto, foi observado 

um erro de medição extremamente alto nos dois últimos poços. 

A técnica de medição de vazão a partir do perfil de temperatura possui uma limitação 

quanto à resolução do sensor de temperatura para vazões grandes ao longo do poço e para 

distâncias pequenas entre zonas de injeção. Quando a vazão ao longo do poço tende 

teoricamente ao infinito, a temperatura do fluido tende a permanecer constante. Na prática, isto 

significa que grandes vazões transportadas provocam pequenas variações na temperatura do 

fluido. Este fato é especialmente relevante na região a montante da primeira zona de injeção, 

na qual a vazão é máxima e igual à vazão total na superfície. À medida que o fluido é injetado, 

as vazões ao longo do poço diminuem e o gradiente de temperatura do fluido aumenta, 

minimizando o impacto da resolução do sensor de temperatura no cálculo das vazões. Por outro 

lado, mesmo no caso de vazões relativamente pequenas, se a distância entre as zonas de injeção 

também é pequena, a variação de temperatura do fluido será pequena. Portanto, em ambos os 

casos é necessário que o sensor de temperatura possua uma resolução relativamente alta. 

Esta limitação é evidente nos dois últimos poços. No Poço 3, por exemplo, a variação 

de temperatura na região 1 provocada pela vazão máxima de 172,00m³/d foi de apenas 0,1ºC 

ao longo de 50m. Na região 4, embora a vazão fosse relativamente pequena (30,93m³/d), a 

variação de temperatura também foi de apenas 0,102ºC devido à distância de apenas 10m. Desse 

modo, não foi possível detectar com uma boa exatidão essas pequenas variações de temperatura, 

uma vez que a resolução do instrumento utilizado nos experimentos de campo era de apenas 

0,1ºC. Este fato contribuiu significativamente para as inconsistências observadas nos dois 

últimos poços. 

Este problema é reduzido à medida que melhores sensores de temperatura são aplicados. 

Por exemplo, sensores de temperatura distribuída com fibra ótica são capazes de realizar 

medições com resolução de 0,01ºC a cada 1m de profundidade. Se a resolução do sensor fosse 

igual a 0,01ºC, a incerteza de medição seria reduzida em 10 vezes, conforme será discutido no 

Capítulo 4. Uma abordagem alternativa para contornar este problema utilizando-se os mesmos 

dados coletados com uma resolução de 0,1ºC é apresentada no Capítulo 5, no qual as vazões 

injetadas são recalculadas a partir de simulações de Monte Carlo utilizando o modelo linear do 

método de cálculo 3. 
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4. Análise de incerteza na medição das vazões em 

poços injetores de água multizonas 
 

Neste capítulo são apresentados, inicialmente, os conceitos, termos fundamentais e a 

teoria necessária ao estudo da incerteza de medição. Em seguida, essa teoria é aplicada ao 

cálculo de incerteza na medição das vazões em poços injetores de água multizonas a partir do 

perfil de temperatura do fluido, sendo avaliadas as principais fontes de incerteza. A análise de 

incerteza é realizada para cada método de cálculo das vazões injetadas apresentado no Capítulo 

3. Também são determinados os coeficientes de sensibilidade e as contribuições de cada 

componente no cálculo das vazões.  

  

4.1 – Aspectos teóricos 

 

4.1.1 – Terminologia 

 

A seguir serão apresentados alguns dos conceitos fundamentais e gerais e termos 

associados em conformidade com o Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO, 

2012). 

 

4.1.1.1 – Grandeza 
 

“Propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância, que pode ser 

expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. [...] A referência 

pode ser uma unidade de medida, um procedimento de medição, um material de referência ou 

uma combinação destes” (INMETRO, 2012). 

 
4.1.1.2 – Medição 

 

“Processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser, 

razoavelmente, atribuídos a uma grandeza” (INMETRO, 2012). 

  



Capítulo 4 – Análise de incerteza na medição das vazões em poços injetores de água multizonas 

José Edenilson Oliveira Reges, Novembro/2016  87 
 

4.1.1.3 – Princípio de medição 
 

“Fenômeno que serve como base para uma medição. [...] O fenômeno pode ser de 

natureza física, química ou biológica” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.4 – Método de medição 
 

“Descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de 

uma medição” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.5 – Procedimento de medição 
 

“Descrição detalhada de uma medição de acordo com um ou mais princípios de medição 

e com um dado método de medição, baseada em um modelo de medição e incluindo todo 

cálculo destinado à obtenção de um resultado de medição” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.6 – Modelo de medição 
 

“Relação matemática entre todas as grandezas que se sabe estarem envolvidas em uma 

medição. [...] Uma forma geral de um modelo de medição é a equação: 

 

 ℎ(Å, �
, … , ��) = 0 (4.1) 

 

onde  Å, a grandeza de saída no modelo de medição, é o mensurando, cujo valor deve ser 

deduzido da informação sobre as grandezas de entrada no modelo de medição �
, … , ��” 

(INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.7 – Função de medição 
 

“Função de grandezas cujo valor, quando calculado a partir de valores conhecidos das 

grandezas de entrada em um modelo de medição, é um valor medido da grandeza de saída no 

modelo de medição. [...] Se um modelo de medição [...] pode ser escrito explicitamente como: 

 

 Å = �(�
, … , ��) (4.2) 
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em que  Å é a grandeza de saída no modelo de medição, a função � é a função de medição” 

(INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.8 – Resultado de medição 
 

“Conjunto de valores atribuídos a um mensurando, juntamente com toda outra 

informação pertinente disponível. [...] Um resultado de medição é geralmente expresso por um 

único valor medido e uma incerteza de medição” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.9 – Valor de referência de uma grandeza 
 

“Valor de uma grandeza utilizado como base para comparação com valores de grandezas 

da mesma natureza” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.10 – Valor verdadeiro de uma grandeza 
 

“Valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. [...] Na abordagem 

de erro para descrever as medições, o valor verdadeiro de uma grandeza é considerado único e, 

na prática, impossível de ser conhecido. A abordagem de incerteza consiste no reconhecimento 

de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição de uma 

grandeza, não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de valores verdadeiros 

consistentes com a definição. Entretanto, este conjunto de valores é, em princípio e na prática, 

impossível de ser conhecido” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.11 – Valor convencional de uma grandeza 
 

“Valor atribuído a uma grandeza por um acordo, para um dado propósito” (INMETRO, 

2012). 

 

4.1.1.12 – Erro de medição 
 

“Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência” 

(INMETRO, 2012).  

O erro de medição é conhecido quando o valor de referência do mensurando é 

determinado por um valor convencional. Por outro lado, quando o valor verdadeiro do 

mensurando é tomado como valor de referência, o erro de medição é desconhecido. 
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4.1.1.13 – Erro sistemático 
 

“Componente do erro de medição que, em medições repetidas, permanece constante ou 

varia de maneira previsível. [...] O erro sistemático e suas causas podem ser conhecidos ou 

desconhecidos. Pode-se aplicar uma correção para compensar um erro sistemático conhecido” 

(INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.14 – Erro aleatório 
 

“Componente do erro de medição que, em medições repetidas, varia de maneira 

imprevisível. [...] Os erros aleatórios de um conjunto de medições repetidas formam uma 

distribuição que pode ser resumida por sua esperança matemática ou valor esperado, o qual é 

geralmente assumido como sendo zero, e por sua variância” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.15 – Incerteza de medição 
 

“Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um 

mensurando, com base nas informações utilizadas. [...] O parâmetro pode ser, por exemplo, um 

desvio-padrão denominado incerteza-padrão (ou um de seus múltiplos) ou a metade da 

amplitude de um intervalo tendo um uma probabilidade de abrangência determinada” 

(INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.16 – Incerteza definicional 
 

“Componente da incerteza de medição que resulta da quantidade finita de detalhes na 

definição de um mensurando” (INMETRO, 2012). Em outras palavras, é a componente da 

incerteza intrínseca à quantidade limitada de informações disponíveis em um determinado 

modelo de medição, definindo de forma incompleta ou imperfeita um mensurando. 

 
4.1.1.17 – Incerteza-padrão 

 

“Incerteza de medição expressa na forma de um desvio-padrão” (INMETRO, 2012). 

 
4.1.1.18 – Incerteza-padrão combinada 

 

“Incerteza-padrão obtida ao se utilizarem incertezas-padrão individuais associadas às 

grandezas de entrada em um modelo de medição” (INMETRO, 2012).   



Capítulo 4 – Análise de incerteza na medição das vazões em poços injetores de água multizonas 

José Edenilson Oliveira Reges, Novembro/2016  90 
 

4.1.1.19 – Incerteza de medição expandida 
 

“Produto de uma incerteza-padrão combinada por um fator maior do que o número um” 

(INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.20 – Fator de abrangência 
 

“Número maior do que um pelo qual uma incerteza-padrão combinada é multiplicada 

para se obter uma incerteza de medição expandida” (INMETRO, 2012).  

 

4.1.1.21 – Intervalo de abrangência 
 

“Intervalo, baseado na informação disponível, que contém o conjunto de valores 

verdadeiros de um mensurando, com uma probabilidade determinada” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.22 – Probabilidade de abrangência 
 

“Probabilidade de que o conjunto de valores verdadeiros de um mensurando esteja 

contido em um intervalo de abrangência especificado” (INMETRO, 2012).  

 

4.1.1.23 – Balanço de incerteza 
 

“Formulação e apresentação de uma incerteza de medição e de suas componentes, assim 

como de seu cálculo e combinação. [...] Convém que, em um balanço de incerteza, sejam 

incluídos o modelo de medição, as estimativas e incertezas de medição associadas às grandezas 

consideradas no modelo de medição, as covariâncias, os tipos de funções de densidade de 

probabilidade utilizadas, os graus de liberdade, os tipos de avaliação da incerteza de medição e 

qualquer fator de abrangência” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.1.24 – Avaliação do Tipo A da incerteza de medição 
 

“Avaliação de uma componente da incerteza de medição por uma análise estatística dos 

valores medidos, obtidos sob condições definidas de medição” (INMETRO, 2012). 
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4.1.1.25 – Avaliação do Tipo B da incerteza de medição 
 

“Avaliação de uma componente da incerteza de medição determinada por meios 

diferentes daquele adotado para uma avaliação do Tipo A da incerteza de medição” 

(INMETRO, 2012).  

Normalmente, a avaliação do Tipo B é baseada, por exemplo, na informação “associada 

a valores publicados por autoridade competente; associada ao valor de um material de 

referência certificado; obtida a partir de um certificado de calibração; relativa à deriva; obtida 

a partir da classe de exatidão de um instrumento de medição verificado; obtida a partir de limites 

deduzidos da experiência pessoal” (INMETRO, 2012). 

 

4.1.2 – Fontes de incerteza em uma medição 

 

Segundo Martins (1998), “toda e qualquer medição está, em maior ou menor grau, 

sujeita a erros. Em uma medição o valor verdadeiro nunca é conhecido. O resultado de uma 

medição é apenas uma estimativa do valor verdadeiro”. 

Martins (1998) afirma também que “o objetivo de se estabelecer a incerteza de uma 

medição é permitir que se faça a melhor estimativa possível de uma faixa de valores dentro da 

qual o valor verdadeiro deve estar, com uma determinada probabilidade”. 

De acordo com Balbinot e Brusamarello (2015), “ a incerteza de um resultado de uma 

medida reflete a falta de conhecimento completo do valor do mensurando. O conhecimento 

completo requer uma quantidade infinita de informação. Fenômenos que contribuem para a 

incerteza e assim para o fato de que o resultado de uma medida não pode ser caracterizado por 

um valor único são chamados fontes de incerteza”. 

Balbinot e Brusamarello (2015) citam ainda diversas fontes de possíveis incerteza, tais 

como: “definição incompleta ou imperfeita do mensurando; amostra não representativa – a 

amostra medida pode não representar o mensurando definido; efeitos de condições ambientais 

conhecidos mas inadequados ou medidas imperfeitas dos mesmos; erro humano na leitura de 

instrumentos analógicos; resolução do instrumento finita; valor inexato de padrões de medida 

e materiais de referência; valor inexato de constantes e outros parâmetros obtidos de fontes 

externas e utilizados em algoritmos de redução de dados; aproximações e suposições 

incorporadas no método de medida e procedimentos; variações em observações repetidas do 

mensurando aparentemente sob as mesmas condições”. 
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4.1.3 – Coeficientes de sensibilidade 

 

Seja um modelo de medição escrito explicitamente como: 

 

 Å = �(�
, … , ��) (4.3) 

 

em que Å é a grandeza de saída no modelo de medição, �
, … , �� são as grandezas de entrada 

no modelo de medição e � é a função de medição. Diferenciando-se a Equação (4.3), tem-se: 

 

 ÆÅ = �Å��
 Æ�
 + ⋯ + �Å��� Æ�� = D �Å��� Æ�� = D �È¿Æ��
�

�E

�

�E
  (4.4) 

 

em que 

 �È¿ = �Å��� (4.5) 

 

são os coeficientes de sensibilidade da grandeza Å em função das grandezas ��. 
 Dividindo-se todos os termos da Equação (4.4) por Å e, em seguida, multiplicando-se e 

dividindo-se cada termo da direita pela respectiva variável ��, obtém-se:  

 

 
ÆÅÅ = �
Å �Å��


Æ�
�
 + ⋯ + ��Å �Å���
Æ���� = D ��Å �Å���

Æ����
�

�E
 = D �È¿ Æ����
�

�E
  (4.6) 

 

em que 

 

 �È¿ = ��Å �Å��� (4.7) 

 

são os coeficientes de sensibilidade de (ÆÅ/Å) em função de (Æ��/��). 

Os coeficientes de sensibilidade indicam o quanto que a grandeza de saída Å é 

influenciada pelas variações da grandeza de entrada �� (Balbinot e Brusamarello, 2015). Os 

coeficientes de sensibilidade podem ser aplicados, por exemplo, para estimar o erro sistemático 

na grandeza de saída Å caso a grandeza de entrada �� possua um erro sistemático determinado 

(Martins, 1998). 



Capítulo 4 – Análise de incerteza na medição das vazões em poços injetores de água multizonas 

José Edenilson Oliveira Reges, Novembro/2016  93 
 

4.1.4 – Estimativa da incerteza de medição 

 

4.1.4.1 – Incerteza-padrão É(Ê¾) 
 

 Segundo Balbinot e Brusamarello (2015), quando algumas observações independentes 

são executadas para uma grandeza de entrada ��, haverá uma dispersão ou espalhamento visível 

nos valores obtidos desde que exista resolução suficiente no processo de medida. Desse modo, 

a avaliação do Tipo A da incerteza de medição pode ser aplicada e o resultado da medição pode 

ser descrito por: 

 

 ²� = ²� ± Æ²� (4.8) 

 

em que ²� é a média aritmética dos valores individuais observados e Æ²� é o desvio-padrão da 

média. Nesse caso, a incerteza-padrão da estimativa ²� de uma grandeza de entrada ��, denotada 

por (²�), é igual a: 

 

 (²�) = Æ²� (4.9) 

 

 A incerteza-padrão pode ser determinada, percentualmente, por: 

 

 %(²�) = Æ²�²� ×100 (4.10) 

 

 Quando não for possível estimar estatisticamente a incerteza-padrão, deve ser utilizada 

a avaliação do Tipo B. Nesse caso, de acordo com Balbinot e Brusamarello (2015), a incerteza-

padrão (²�), é obtida a partir de “medidas executadas previamente; experiência com 

conhecimento geral do comportamento e propriedades de materiais e instrumentos relevantes; 

especificações de fabricantes; dados de calibrações e outros certificados; incertezas oriundas de 

referências bibliográficas como manuais ou semelhantes”. 
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4.1.4.2 – Incerteza-padrão combinada ÉÌ(Í) 
 

 Seja uma determinada grandeza de saída Å que depende das grandezas de entrada �� de 

acordo com um modelo de medição descrito explicitamente pela equação (4.3). A dispersão nas 

estimativas de entrada causará uma dispersão na estimativa de saída. Considerando que cada 

estimativa de entrada ²� possui distribuição de probabilidade gaussiana com valor médio ²� e 

desvio-padrão Æ²�, tem-se que: 

 

 Î ± ÆÎ = �(²
 ± Æ²
, … , ²� ± Æ²�) (4.11) 

  

Assumindo-se que as estimativas ²� são variáveis aleatórias independentes, a equação 

da propagação de incertezas (Balbinot e Brusamarello, 2015) é dada por: 

 

 ÆÎ� = Q �Î�²
R� Æ²
� + ⋯ + Q �Î�²�R� Æ²�� (4.12) 

 

A incerteza-padrão combinada da estimativa Î de uma grandeza de saída Å, denotada 

por #(Î), é igual a: 

 

 #(Î) = ÆÎ (4.13) 

 

 As Equações (4.12) e (4.13) podem ser reescritas considerando a definição dos 

coeficientes de sensibilidade na Equação (4.5). Desse modo, a incerteza-padrão combinada #(Î) é dada por: 

 

 #(Î) = ±ÏDW�°¿Æ²�X��
�E
  (4.14) 

 

Dividindo-se todos os termos da equação (4.12) por Î� e, em seguida, multiplicando-se 

e dividindo-se cada termo pela respectiva variável ²��, obtém-se:  

 

 QÆÎÎ R� = Q²
Î R� Q �Î�²
R� QÆ²
²
 R� + ⋯ + Q²�Î R� Q �Î�²�R� QÆ²�²� R�
 (4.15) 
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A incerteza-padrão combinada pode ser determinada, percentualmente, por: 

 

 #%(Î) = ÆÎÎ ×100 (4.16) 

 

As Equações (4.15) e (4.16) podem ser reescritas considerando a definição dos 

coeficientes de sensibilidade na Equação (4.7). Desse modo, a incerteza-padrão combinada #%(Î) é dada por: 

 

 #%(Î) = ±ÏD b�°¿ QÆ²�²� Rc��
�E
 ×100 (4.17) 

 

Finalmente, substituindo-se a equação (4.10) na Equação (4.17), tem-se que: 

 

 #%(Î) = ±ÏDh�°¿%(²�)i��
�E
  (4.18) 

   

4.1.4.3 – Incerteza de medição expandida Ð 
 

A incerteza de medição expandida, denotada por <, é dada por: 

 

 < = "#(Î) (4.19) 

 

onde " é o fator de abrangência. 

 Assumindo-se que o mensurando possui uma distribuição normal e considerando um 

nível de confiança de 95%, deve ser utilizado o fator de abrangência " = 2 (Balbinot e 

Brusamarello, 2015). Percentualmente, a incerteza de medição expandida é dada por: 

 

 <% = "#%(Î) (4.20) 
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4.1.5 – Estimativa da incerteza na medição das vazões em poços injetores de água 

multizonas a partir do perfil de temperatura do fluido 

 

Conforme apresentado no Capítulo 3, a temperatura 8(9) e a vazão mássica � de um 

fluido líquido e incompressível escoando em regime estacionário ao longo de um poço estão 

correlacionadas segundo o Modelo de Ramey pelas Equações (4.21) e (4.22): 

 

 8(9) = �9 + � − �� + [8: + �� − �\2]_̂ (4.21) 

 

em que � é a distância de relaxação dada por: 

 

 � = �× Q ��2O/� !<#R (4.22) 

 

Uma vez que a temperatura do fluido 8(9) é uma função transcendental da distância de 

relaxação �, não é possível descrever explicitamente uma função de medição para a vazão 

mássica �. Desse modo, o cálculo da vazão mássica � precisa ser realizado numericamente, 

através de um processo iterativo. Isto também impossibilita o cálculo dos coeficientes de 

sensibilidade e, consequentemente, da incerteza de medição. 

Entretanto, uma função de medição correlacionando a vazão mássica e a temperatura do 

fluido pode ser obtida explicitamente a partir do processo de linearização do Modelo de Ramey, 

permitindo a estimativa dos coeficientes de sensibilidade e da incerteza de medição para cada 

método de cálculo apresentado no Capítulo 3. 

 

4.1.5.1 – Incertezas nas vazões ½¾ calculadas a partir do Método 1 
 

No método de cálculo 1, após a linearização do Modelo de Ramey através da expansão 

em Série de Taylor da Equação (4.21), tem-se que a vazão mássica �� ao longo de cada região 

de transporte, entre as zonas de injeção, é dada por:  

 

 �� = Q2O/� !<#�� R |8%'5(9�) − 8(9�)8(9) − 8(9�) � ×(9 − 9�), � = 1, 2, … , 	 (4.23) 
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A Equação (4.23) fornece uma função de medição � que descreve uma grandeza de 

saída �� a partir das grandezas de entrada /� !, ��, <#, 8%'5(9�), 8(9�), 8(9), 9� e 9, isto é: 

 

 �� = �W/� ! , �� , <# , 8%'5(9�), 8(9�), 8(9), 9� , 9X (4.24) 

 

Os coeficientes de sensibilidade das grandezas de entrada podem então ser obtidos a 

partir das Equações (4.5) e (4.7) e estão sumarizados na Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1. Coeficientes de sensibilidade para as vazões �� obtidas pelo Método 1 

Grandeza Ñ¾ Coeficiente ÒÑ¾ = ÓÔÓÑ¾ Coeficiente ÌÑ¾ = Ñ¾Ô ÓÔÓÑ¾ 
/� ! 

��/� ! 1 

�6 − ���6  −1 

<� 
��<� 1 

8%'5(9�) 
��8%'5(9�) − 8(9�) 

8%'5(9�)8%'5(9�) − 8(9�) 

8(9�) 
��8%'5(9�) − 8(9�) × |8%'5(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) � 8(9�)8%'5(9�) − 8(9�) × |8%'5(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) � 

8(9) − ��8(9) − 8(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) 

9 
��9 − 9� 

99 − 9� 9� − ��9 − 9� − 9�9 − 9� 
 

4.1.5.2 – Incertezas nas vazões ½¾ calculadas a partir do Método 2 
 

No método de cálculo 2, a vazão mássica total � na superfície é conhecida e, portanto, 

a vazão mássica �� ao longo de cada região de transporte é dada por:  

 

 �� = �, � = 1 (4.25) 

 

 �� = Q2O/� !<#�� R |8%'5(9�) − 8(9�)8(9) − 8(9�) � ×(9 − 9�), � = 2, … , 	 (4.26) 
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Portanto, a incerteza na medição da vazão �
 é igual à própria incerteza na medição da 

vazão total na superfície, �. Os coeficientes de sensibilidade para as demais vazões �� podem 

ser estimados a partir da Tabela 4.1. 

 

4.1.5.3 – Incertezas nas vazões ½¾ calculadas a partir do Método 3 
 

No método de cálculo 3, a vazão mássica �� ao longo de cada região de transporte é 

dada por:  

 

 �� = ���
 �, � = 1, 2, … , 	 (4.27) 

 

A Equação (4.27) fornece uma função de medição � que descreve uma grandeza de 

saída �� a partir das grandezas de entrada, �
, �� e �, isto é: 

 

 �� = �(�
, �� , �) (4.28) 

 

Os coeficientes de sensibilidade para as vazões �� podem então ser obtidos a partir das 

Equações (4.5) e (4.7) e estão sumarizados na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2. Coeficientes de sensibilidade para as vazões �� obtidas pelo Método 3 

Grandeza Ñ¾ Coeficiente ÒÑ¾ = ÓÔÓÑ¾ Coeficiente ÌÑ¾ = Ñ¾Ô ÓÔÓÑ¾ 
� 

���
 1 

�
 − ���
� � −1 

�� ��
 1 

 

Por outro lado, a distância de relaxação �� ao longo de cada região de transporte é dada 

por:  

 

 �� = |8%'5(9�) − 8(9�)8(9) − 8(9�) � ×(9 − 9�), � = 1, 2, … , 	 (4.29) 
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A Equação (4.29) fornece uma função de medição � que descreve uma grandeza de 

saída �� a partir das grandezas de entrada 8%'5(9�), 8(9�), 8(9), 9� e 9, isto é: 

 

 �� = �W8%'5(9�), 8(9�), 8(9), 9� , 9X. (4.30) 

 

Os coeficientes de sensibilidade para as distâncias de relaxação �� podem então ser 

obtidos a partir das Equações (4.5) e (4.7) e são sumarizados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Coeficientes de sensibilidade para as distâncias de relaxação �� 
Grandeza Ñ¾ Coeficiente ÒÑ¾ = ÓÔÓÑ¾ Coeficiente ÌÊ¾ = Ñ¾Ô ÓÔÓÑ¾ 

8%'5(9�) 
��8%'5(9�) − 8(9�) 

8%'5(9�)8%'5(9�) − 8(9�) 

8(9�) 
��8%'5(9�) − 8(9�) × |8%'5(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) � 8(9�)8%'5(9�) − 8(9�) × |8%'5(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) � 

8(9) − ��8(9) − 8(9�) − 8(9)8(9) − 8(9�) 

9 
��9 − 9� 

99 − 9� 9� − ��9 − 9� − 9�9 − 9� 
 

 

4.1.5.4 – Estimativa da incerteza na medição das vazões injetadas ½¾� 
 

A incerteza-padrão combinada das vazões mássicas transportadas, ��, pode ser 

calculada a partir da Equação (4.14) ou da Equação (4.18), utilizando-se os coeficientes de 

sensibilidade descritos nas Tabelas 4.1 a 4.3, e a incertezas de cada grandeza de entrada, 

avaliadas na seção 4.1.6. 

Por outro lado, as vazões mássicas injetadas em cada zona, ���, são descritas pelas 

Equações (4.31) e (4.32): 

 

 ��� = �� − ���
, � < 	 (4.31) 

 

 ��� = �� , � = 	 (4.32) 
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Desse modo, os coeficientes de sensibilidade para as vazões injetadas ���  podem ser 

obtidos a partir das Equações (4.5) ou (4.7) e estão sumarizados na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4. Coeficientes de sensibilidade para as vazões ���, � < 	 

Grandeza Ñ¾ Coeficiente ÒÑ¾ = ÓÔÓÑ¾ Coeficiente ÌÑ¾ = Ñ¾Ô ÓÔÓÑ¾ 
�� 1 

���� − ���
 

���
 -1 
���
�� − ���
 

 

A incerteza-padrão combinada da vazão mássica ��� pode ser calculada, para � < 	, a 

partir das Equações (4.14) ou (4.18), utilizando-se os coeficientes de sensibilidade descritos na 

Tabela 4.4. Para � = 	, a incerteza na vazão mássica ��� é igual à incerteza na vazão ��. 
 

4.1.6 – Avaliação das fontes de incerteza na medição das vazões em poços injetores 

de água multizonas a partir do perfil de temperatura do fluido 

 

Diversas fontes de incerteza podem ser encontradas na medição das vazões em poços 

injetores de água multizonas a partir do perfil de temperatura do fluido, tais como: 

 

1. A incerteza definicional intrínseca ao modelo de Ramey que correlaciona 

exponencialmente a temperatura e as vazões ao longo do poço; 

2. A incerteza definicional intrínseca à aproximação do modelo de Ramey por uma 

equação linearizada; 

3. A incerteza definicional intrínseca ao método de cálculo utilizado (Método 1, 

Método 2 ou Método 3, apresentados no Capítulo 3); 

4. O valor inexato de constantes como o raio interno da tubulação, /� !, e o calor 

específico do fluido à pressão constante, ��; 

5. O valor inexato de parâmetros utilizados no cálculo do coeficiente global de 

transferência de calor, <#; 

6. O valor inexato do gradiente geotérmico, �, utilizado no cálculo da temperatura 

geotérmica, 8%'5(9�); 

7. A resolução finita do instrumento de medição de temperatura ao longo do poço; 
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8. A amostra não representativa da temperatura, proveniente de um pequeno 

número de medições da temperatura em uma determinada profundidade; 

9. A resolução finita do instrumento de medição da profundidade ao longo do poço; 

10. A amostra não representativa da profundidade, proveniente de um pequeno 

número de profundidades nas quais a temperatura é medida; 

11. A incerteza-padrão do medidor de vazão total na superfície. 

 
4.1.6.1 – Incerteza-padrão É(ÕÖÉ×) 

 

A incerteza-padrão (/� !) pode ser obtida a partir de uma Avaliação do Tipo B, 

considerando-se um desvio-padrão igual à tolerância de fabricação descrita na especificação 

dos tubos fornecida em catálogos do fabricante. Na prática, entretanto, essa componente pode 

ser considerada desprezível para o cálculo de incerteza das vazões. 

 

4.1.6.2 – Incerteza-padrão É(ÌØ) 
 

O calor específico da água varia com a temperatura de acordo com o gráfico ilustrado 

na Figura 4.1. Entretanto, nas regiões de interesse, a faixa de temperatura do fluido em um poço 

injetor de água multizonas está limitada entre 35ºC e 45ºC, aproximadamente, como pode ser 

observado nos perfis de temperatura experimentais apresentados no Capítulo 3. Desse modo, 

pode-se considerar que o calor específico da água é uma constante, com incerteza-padrão  (��) 

desprezível. 

 

 

Figura 4.1. Variação do calor específico da água em função da temperatura. 

(Fonte: Young e Freedman, 2009) 
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4.1.6.3 – Incerteza-padrão É(����(�¾)) 
 

A temperatura geotérmica é obtida a partir da Equação (4.33): 

 

 8%'5(9�) = �9� + � (4.33) 

 

em que � é o gradiente geotérmico e � é a temperatura geotérmica na superfície. Em outras 

palavras, a temperatura geotérmica é uma grandeza de saída obtida a partir de uma função de 

medição � e das grandezas de entrada �, 9� , �, isto é: 

 

 8%'5(9�) = �(�, 9� , �) (4.34) 

 

Desse modo, a incerteza-padrão combinada (8%'5(9�)) é dada por: 

 

  h(8%'5(9�))i� = ´����¶2 (�)2 + ´ ���9�¶
2 (9�)2 + ´����¶2 (�)2 (4.35) 

 

 (8%'5(9�)) = ±Ù9�2(�)2 + �2(9�)2 + (�)2 (4.36) 

 

A incerteza-padrão (�) pode ser estimada a partir de uma Avaliação do Tipo B no caso 

de ser considerado para o gradiente geotérmico um valor de referência obtido na literatura. Esta 

estratégia pode ser utilizada, por exemplo, no Método 1 para cálculo das vazões ao longo do 

poço, descrito no Capítulo 3. 

No caso em que o gradiente geotérmico é calculado a partir do próprio perfil de 

temperatura como, por exemplo, no Método 2 descrito no Capítulo 3, a incerteza-padrão 

combinada (�) pode ser estimada a partir da equação para o gradiente geotérmico na primeira 

região de transporte, a montante da primeira zona de injeção.  

Resolvendo-se a Equação (4.23) para 8%'5(9�), com � = 1, tem-se que: 

 

 8%'5(9
) = �
 Q ��2O/� !<#R |8(9) − 8(9
)(9 − 9
) � + 8(9
) (4.37) 

 

Substituindo-se a Equação (4.33) na Equação (4.37), obtém-se, então: 
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 � = �
 u ��2O/� !<#w b8(9) − 8(9
)(9 − 9
) c + 8(9
) − �9
  
(4.38) 

 

A incerteza-padrão combinada (�) pode então ser estimada a partir da equação de 

propagação das incertezas (4.12) aplicada à Equação (4.38). 

A incerteza-padrão (9�) pode ser considerada como sendo igual à metade da resolução 

do instrumento de medição da profundidade. Esta informação pode ser obtida a partir do 

registro de temperatura versus profundidade gerado durante as medições de campo. 

A incerteza-padrão (�) deve ser estimada considerando-se os efeitos sistemáticos 

devidos, por exemplo, à resolução do sensor de temperatura, e os efeitos aleatórios provocados 

pelas variações nos valores de temperatura medidos em uma mesma profundidade. Isto é: 

 

 (�) = ±Ù(�)Ú�Ú�'$á��#5� + (�)��'��ó&�5�  (4.39) 

 

Na Equação (4.39), (�)Ú�Ú�'$á��#5 pode ser considerado como sendo igual à metade da 

resolução do instrumento de medição de temperatura. Já a incerteza (�)��'��ó&�5 pode ser 

estimada como sendo igual ao desvio-padrão da média dos valores de temperatura medidos. 

Finalmente, é razoável considerar que as incertezas no gradiente geotérmico e na 

profundidade são desprezíveis comparadas à incerteza na medição da temperatura geotérmica 

na superfície. Desse modo, a incerteza-padrão combinada (8%'5(9�)), descrita pela Equação 

(4.36), torna-se: 

 

 (8%'5(9�)) = (�) (4.40) 

 

4.1.6.4 – Incertezas-padrão É(�(�¾)) e É(�(�)) 
 

Assim como discutido para a incerteza-padrão (�), as incertezas-padrão (8(9�)) e (8(9)) devem ser estimadas considerando-se uma componente sistemática igual à metade da 

resolução do instrumento de medição de temperatura e uma componente aleatória igual ao 

desvio-padrão da média dos valores de temperatura medidos. Portanto: 

 

 W8(9�)X = ±ÙW8(9�)XÚ�Ú�'$á��#5� + W8(9�)X��'��ó&�5�  (4.41) 
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 (8(9)) = ±Ù(8(9))Ú�Ú�'$á��#5� + (8(9))��'��ó&�5�  (4.42) 

 

4.1.6.5 – Incertezas-padrão É(�¾) e É(�) 
 

Conforme discutido na avaliação da incerteza-padrão combinada (8%'5(9�)), a 

incerteza-padrão (9�), bem como a incerteza-padrão (9), podem ser consideradas iguais à 

metade da resolução do instrumento de medição da profundidade. Contudo, na prática, é 

razoável supor que essas componentes sejam desprezíveis no cálculo de incerteza das vazões. 

 

4.1.6.6 – Incerteza-padrão combinada É(ÐÒ) 
 

Conforme apresentado no Capítulo 3, o coeficiente global de transferência de calor é 

dado por: 

 

 

<# = 1
1� !× � 1/� !ℎ� ! + P	 u1� !/� ! w"� ! + 1/&'(ℎ�� + P	 u1&'(/&'( w"&'( + P	 Q 161&'(R"#�$ + �(7)"% �

  
(4.43) 

 

A incerteza-padrão combinada (<#) pode então ser estimada a partir da equação de 

propagação das incertezas (4.12) aplicada à Equação (4.43). 

É importante salientar que o coeficiente local de transferência de calor por convecção 

no interior da tubulação ℎ� ! depende da vazão mássica ��. Consequentemente, a incerteza (<#) depende da incerteza (��), que é a própria saída do cálculo de incerteza. 

Os demais parâmetros da Equação (4.41) podem ser obtidos a partir da literatura e do 

projeto do poço. Desse modo, as suas respectivas incertezas-padrão podem ser estimadas 

através de uma avaliação do Tipo B. Por outro lado, é razoável considerar que estes parâmetros 

sejam constantes com incertezas-padrão desprezíveis. 

Portanto, desprezando-se a influência da incerteza (��) no cálculo de (<#) e 

considerando-se que os demais parâmetros da Equação (4.43) são constantes com incertezas 

desprezíveis, a incerteza-padrão combinada (<#) pode ser considerada desprezível para o 

cálculo das vazões. Esta hipótese é reforçada pelos resultados obtidos a partir do Método 3 de 

cálculo das vazões, no qual a transferência de calor por convecção forçada no interior da 

tubulação é considerada desprezível com relação à condução e, consequentemente, <# é 

considerado constante, conforme discutido no Capítulo 3. 
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4.2 – Metodologia 

 

4.2.1 – Coleta dos dados 

 

A análise de incerteza na medição das vazões em poços injetores de água multizonas foi 

realizada detalhadamente para o Poço 1. O perfil de temperatura do fluido ao longo do poço e 

o valor de referência para a vazão volumétrica total na superfície, �, foram coletados conforme 

metodologia apresentada no Capítulo 3. 

 

4.2.2 – Tratamento dos dados 

 

Inicialmente, foram determinadas as incertezas-padrão de cada estimativa de entrada (²�). As grandezas de entrada /� !, ��, <# e � foram consideradas constantes com incertezas-

padrão (/� !), (��), (<#) e (�) desprezíveis. As incertezas-padrão (8%'5(9�)), (8(9�)) e (8(9)) foram estimadas considerando uma componente sistemática igual à 

metade da resolução do sensor de temperatura utilizado e uma componente aleatória igual ao 

desvio-padrão da média das medições de temperatura realizadas em cada profundidade. As 

incertezas-padrão (9�) e (9) foram consideradas iguais à metade da resolução do 

instrumento de medição da profundidade. 

Em seguida, foram calculados os coeficientes de sensibilidade �°¿, as incertezas-padrão 

combinadas das vazões transportadas, #%(��), e, finalmente, as incertezas-padrão combinadas 

das vazões injetadas, #%(���). Também foi avaliada a contribuição de cada grandeza de entrada �� na incerteza-padrão combinada �%(��). 

 

4.3 – Resultados e discussão 

 

4.3.1 – Análise de incerteza na medição realizada a partir do Método 1 

 

Os coeficientes de sensibilidade �°¿ e as incertezas-padrão combinadas das vazões 

transportadas, #%(��), obtidos a partir do Método 1, são apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6. 
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Tabela 4.5. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão �
 – Método 1 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0253 m ~0,0000 m ~0,0000 m ~0,0000 m �� 3,93 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K <# 15,52 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) 8%'5(9�) 42,15 ºC 0,05 ºC 0,05 ºC 0,07 ºC 8(9�) 38,400 ºC 0,050 ºC 0,003 ºC 0,050 ºC 8(9) 38,5006 ºC 0,0500 ºC 0,0008 ºC 0,0500 ºC 9� 400,560 m 0,005 m 0,000 m 0,005 m 9 450,610 m 0,005 m 0,000 m 0,005 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% �� 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% <# 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 0,0841x10³ 1,33% 1,33% 1,89% 8(9�) 3,0138x10³ 48,37% 2,90% 48,45% 8(9) 3,0979x10³ 49,70% 0,79% 49,71% 9� 0,0080x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 9 0,0090x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �
 110,33 m³/d 69,36% 3,29% 69,44% 

 

Analisando-se os coeficientes de sensibilidade apresentados na Tabela 4.5, observa-se 

que a vazão �
 é fortemente influenciada pelas temperaturas 8(9�) e 8(9), comparando-se com 

as demais variáveis. Além disso, a componente sistemática da incerteza-padrão combinada �%(�
) é significativamente alta, comparada à componente aleatória. Isto se deve ao fato de 

que o limÞ→¹ ∆8 → 0, ou seja, a vazão �
 é grande o suficiente para provocar apenas uma pequena 

variação na temperatura do fluido, 8(9) − 8(9�), a qual, neste caso, é aproximadamente igual 

à resolução do instrumento (0,1 ºC). 
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Tabela 4.6. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão �� – Método 1 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0253 m ~0,0000 m ~0,0000 m ~0,0000 m �� 3,93 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K <# 14,75 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) 8%'5(9�) 45,15 ºC 0,05 ºC 0,05 ºC 0,07 ºC 8(9�) 39,720 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 8(9) 40,890 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 9� 600,570 0,005 m 0,000 m 0,005 m 9 650,500 0,005 m 0,000 m 0,005 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% �� 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% <# 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 0,0586x10³ 0,92% 0,92% 1,30% 8(9�) 0,2098x10³ 3,35% 1,34% 3,61% 8(9) 0,2684x10³ 4,27% 1,71% 4,60% 9� 0,0120x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 9 0,0130x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �� 11,50 m³/d 5,51% 2,36% 5,99% 

 

A partir da Tabela 4.6, observa-se que a vazão �� também é bastante sensível às 

variações nas temperaturas 8(9�) e 8(9). Entretanto, a sensibilidade de �� com relação à 8(9�) 

e 8(9) é de aproximadamente 15 e 11 vezes menor, respectivamente, que para a vazão �
. 

Além disso, a vazão �� é pequena o suficiente para provocar uma grande variação na 

temperatura do fluido, 8(9) − 8(9�), correspondendo, neste caso, à cerca de 12 vezes a 

resolução do instrumento (0,1 ºC). Consequentemente, a componente sistemática da incerteza-

padrão combinada �%(��) é significativamente pequena, comparada à �%(�
). 
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Vale ressaltar que, comparando-se os valores do coeficiente global de transferência de 

calor nas Tabelas 4.5 e 4.6, uma diminuição de 89,58% na vazão �� provocou uma diminuição 

de apenas 4,96% em <#. Esta observação reforça a hipótese, construída na seção 4.1.6.6, de que 

a incerteza-padrão combinada (<#) pode ser desprezada na prática. 

A contribuição de cada grandeza de entrada �� na incerteza-padrão combinada �%(��), 

obtida a partir do Método 1, é apresentada nas Tabelas 4.7 e 4.8.  

 

Tabela 4.7. Contribuição das grandezas �� na incerteza combinada �%(�
) – Método 1 

Grandeza Ñ¾ ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) Contribuição (%) 

/� ! ~0,00% ~0,00% �� ~0,00% ~0,00% <# ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 1,89% 0,08% 8(9�) 48,45% 48,68% 8(9) 49,71% 51,24% 9� 0,01% 2,08x10-6% 9 0,01% 2,08x10-6% �
 69,44% 100,00% 

 

Tabela 4.8. Contribuição das grandezas �� na incerteza combinada �%(��) – Método 1 

Grandeza Ñ¾ ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) Contribuição (%) 

/� ! ~0,00% ~0,00% �� ~0,00% ~0,00% <# ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 1,30% 4,71 8(9�) 3,61% 36,32 8(9) 4,60% 58,97 9� 0,01% 0,28x10-3% 9 0,01% 0,28x10-3% �� 5,99% 100,00 
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Observa-se nas Tabelas 4.7 e 4.8 que as incertezas nas medições de 8(9�) e 8(9) 

contribuem significativamente na incerteza-padrão combinada �%(��). A incerteza no valor 

de 8%'5(9�), embora não seja tão significativa comparada às incertezas de 8(9�) e 8(9), não é 

tão pequena a ponto de ser desprezada. Por outro lado, as contribuições das demais incertezas 

são desprezíveis e podem ser ignoradas na prática. 

Finalmente, a incerteza-padrão combinada da vazão injetada �
� , #%(�
� ), obtida a 

partir do Método 1, é apresentada na Tabela 4.9. Uma vez que ��� = ��, #%(��� ) = #%(��), 

e, portanto, #%(��� ) é obtida a partir da Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.9. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão injetada �
�  - Método 1 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 110,33 m³/d 76,52 m³/d 3,63 m³/d 76,61 m³/d �� 11,50 m³/d 0,63 m³/d 0,27 m³/d 0,69 m³/d 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 1,1164 77,43% 3,67% 77,52 �� 0,1164 0,64% 0,27% 0,69% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Ê¾) (%) 

Sistemática Aleatória Total �
�  98,83 m³/d 77,43% 3,67% 77,52% 

 

4.3.2 – Análise de incerteza na medição realizada a partir do Método 2 

 

No método de cálculo 2, �
 = � e, consequentemente, (�
) = (�) ≈ 0. Os 

coeficientes de sensibilidade �°¿ e a incerteza-padrão combinada #%(��), são apresentados na 

Tabela 4.10.  
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Tabela 4.10. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão �� – Método 2 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0253 m ~0,0000 m ~0,0000 m ~0,0000 m �� 3,93 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K ~0,00 kJ/kg.K <# 14,75 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) ~0,00 W/(m².K) 8%'5(9�) 45,13 ºC 0,05 ºC 0,05 ºC 0,07 ºC 8(9�) 39,720 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 8(9) 40,890 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 9� 600,570 0,005 m 0,000 m 0,005 m 9 650,500 0,005 m 0,000 m 0,005 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total /� ! 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% �� 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% <# 0,0010x10³ ~0,00% ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 0,0588x10³ 0,92% 0,92% 1,31% 8(9�) 0,2096x10³ 3,35% 1,34% 3,61% 8(9) 0,2684x10³ 4,27% 1,71% 4,61% 9� 0,0120x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 9 0,0130x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �� 11,46 m³/d 5,51% 2,36% 5,99% 

 

A contribuição de cada grandeza de entrada �� na incerteza-padrão combinada �%(��), 

obtida a partir do Método 2, é apresentada na Tabela 4.12. Observa-se, novamente, que as 

contribuições de 8(9�) e 8(9) na incerteza-padrão combinada �%(��) são extremamente 

significativas. A contribuição de 8%'5(9�) também é relevante, embora não tão significativa 

quanto as anteriores. 
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Tabela 4.11. Contribuição das grandezas �� na incerteza combinada �%(��) – Método 2 

Grandeza Ñ¾ ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) Contribuição (%) 

/� ! ~0,00% ~0,00% �� ~0,00% ~0,00% <# ~0,00% ~0,00% 8%'5(9�) 1,31% 4,77% 8(9�) 3,61% 36,20% 8(9) 4,61% 59,03% 9� 0,01% 0,28x10-3% 9 0,01% 0,28x10-3% �� 5,99% 100,00% 

 

A incerteza #%(�
� ), obtida a partir do Método 2, é apresentada na Tabela 4.12. 

Comparando-se as Tabelas 4.9 e 4.12, observa-se uma redução significativa na incerteza #%(�
� ). Isto se deve ao fato de que no Método 2 não é necessário calcular a vazão �
 a partir 

do perfil de temperatura, reduzindo-se a incerteza sistemática devida à resolução do 

instrumento. Finalmente,  ��� = �� e, portanto, #%(��� ) = #%(��) é dada pela Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.12. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão injetada �
�  - Método 2 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 110,00 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d �� 11,46 m³/d 0,63 m³/d 0,27 m³/d 0,68 m³/d 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 1,1163 ~0,00% ~0,00% ~0,00% �� 0,1163 0,64% 0,27% 0,69% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Ê¾) (%) 

Sistemática Aleatória Total �
�  98,54 m³/d 0,64% 0,27% 0,69% 
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4.3.3 – Análise de incerteza na medição realizada a partir do Método 3 

 

Os coeficientes de sensibilidade �°¿ e as incertezas-padrão combinadas das distâncias de 

relaxação, #%(��), obtidos a partir do Método 3, são apresentados nas Tabelas 4.13 e 4.14. 

Analisando-se os coeficientes de sensibilidade apresentados na Tabela 4.13, observa-se 

que a distância de relaxação �
 é fortemente influenciada pelas temperaturas 8(9�) e 8(9), 

comparando-se com as demais variáveis, e que a componente sistemática da incerteza-padrão 

combinada �%(�
) é significativamente alta, comparada à componente aleatória, devido ao 

fato de que a variação na temperatura do fluido, 8(9) − 8(9�), é aproximadamente igual à 

resolução do instrumento (0,1 ºC). 

 

Tabela 4.13. Incerteza combinada do cálculo da distância de relaxação �
 – Método 3 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total 8%'5(9�) 42,14 ºC 0,05 ºC 0,05 ºC 0,07 ºC 8(9�) 38,400 ºC 0,050 ºC 0,003 ºC 0,050 ºC 8(9) 38,5006 ºC 0,0500 ºC 0,0008 ºC 0,0500 ºC 9� 400,560 m 0,005 m 0,000 m 0,005 m 9 450,610 m 0,005 m 0,000 m 0,005 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total 8%'5(9�) 0,0844x10³ 1,34% 1,34% 1,89% 8(9�) 3,0135x10³ 48,36% 2,90% 48,45% 8(9) 3,0979x10³ 49,70% 0,79% 49,71% 9� 0,0080x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 9 0,0090x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �
 1859,2 m 69,36% 3,29% 69,44% 
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Tabela 4.14. Incerteza combinada do cálculo da distância de relaxação �� – Método 3 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total 8%'5(9�) 45,13 ºC 0,05 ºC 0,05 ºC 0,07 ºC 8(9�) 39,720 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 8(9) 40,890 ºC 0,050 ºC 0,020 ºC 0,054 ºC 9� 600,570 0,005 m 0,000 m 0,005 m 9 650,500 0,005 m 0,000 m 0,005 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total 8%'5(9�) 0,0588x10³ 0,92% 0,92% 1,31% 8(9�) 0,2096x10³ 3,35% 1,34% 3,61% 8(9) 0,2684x10³ 4,27% 1,71% 4,61% 9� 0,0120x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 9 0,0130x10³ 0,01% 0,00% 0,01% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �� 230,9m 5,51% 2,36% 5,99% 

 

Comparando-se as Tabelas 4.13 e 4.14, observa-se que componente sistemática da 

incerteza-padrão combinada �%(��) é significativamente pequena, comparada à �%(�
), 

uma vez que, na região 2, a variação na temperatura do fluido é suficientemente grande em 

relação à resolução do instrumento (0,1 ºC). 

A contribuição de cada grandeza de entrada �� na incerteza-padrão combinada �%(��), 

obtida a partir do Método 3, é apresentada nas Tabelas 4.15 e 4.16. Observa-se que as 

contribuições de 8(9�) e 8(9) nas incertezas-padrão combinadas �%(��) são extremamente 

significativas. A contribuição de 8%'5(9�) também é relevante, embora não tão significativa 

quanto as anteriores. 
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Tabela 4.15. Contribuição das grandezas �� na incerteza combinada �%(�
) – Método 3 

Grandeza Ñ¾ ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) Contribuição (%) 

8%'5(9�) 1,89% 0,07% 8(9�) 48,45% 48,68% 8(9) 49,71% 51,25% 9� 0,01% 2,07x10-6% 9 0,01% 2,07x10-6% �
 69,44% 100,00 

 

Tabela 4.16. Contribuição das grandezas �� na incerteza combinada �%(��) – Método 3 

Grandeza Ñ¾ ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) Contribuição (%) 

8%'5(9�) 1,31% 4,77% 8(9�) 3,61% 36,20% 8(9) 4,61% 59,03% 9� 0,01% 0,28x10-3% 9 0,01% 0,28x10-3% �� 5,99% 100,00% 

 

No método de cálculo 3, �
 = � e, consequentemente, (�
) = (�) ≈ 0. Os 

coeficientes de sensibilidade �°¿ e a incerteza-padrão combinada #%(��), são apresentados na 

Tabela 4.17.  

Analisando-se as Tabelas 4.5 e 4.17, observa-se que a incerteza #%(�
) é 

significativamente alta para o Método 1 enquanto que a incerteza #%(��) é significativamente 

alta para o Método 2. No primeiro caso, a baixa resolução do instrumento de medição da 

temperatura do fluido provoca uma alta incerteza na vazão �
. No segundo caso, a baixa 

resolução do instrumento provoca uma alta incerteza na distância de relaxação �
 e, por 

conseguinte na vazão ��. 
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Tabela 4.17. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão �� – Método 3 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total � 110,00 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d �
 1859,2 m 1289,54 m 61,17 m 1291,03 m �� 230,9 m 12,72 m 5,45 m 13,83 m 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total � 1 ~0,00% ~0,00% ~0,00% �
 1 69,36% 3,29% 69,44% �� 1 5,51% 2,36% 5,99% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Í) 

Sistemática Aleatória Total �� 13,66 m³/d 69,58% 4,05% 69,70% 

 

A incerteza-padrão combinada da vazão injetada �
� , #%(�
� ), obtida a partir do Método 

3, é apresentada na Tabela 4.18. Uma vez que ��� = ��, #%(��� ) = #%(��), e, portanto, #%(��� ) é obtida a partir da Tabela 4.17. 

 

Tabela 4.18. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão injetada �
�  - Método 3 

Grandeza Ñ¾ 
Estimativa 

 Ê¾ 
Incerteza-padrão É(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 110,00 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d ~0 m³/d �� 13,66 m³/d 9,50 m³/d 0,55 m³/d 9,52 m³/d 

Grandeza Ñ¾ 
Coef. Sens. ÝÌÊ¾Ý ÝÌÊ¾Ý×É%(Ê¾) 

Sistemática Aleatória Total �
 1,1418 ~0,00% ~0,00% ~0,00% �� 0,1418 9,86% 0,57% 9,88% 

Grandeza Ô 

Estimativa 

 Í 

Incerteza-padrão combinada ÉÒ%(Ê¾) (%) 

Sistemática Aleatória Total �
�  96,34 m³/d 9,86% 0,57% 9,88% 
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4.3.4 – Incertezas de medição expandidas 

 

As incertezas-padrão combinadas das vazões injetadas estão sumarizadas na Tabela 

4.19. As incertezas de medição expandidas são apresentadas na Tabela 4.20, considerando-se 

uma distribuição normal com nível de confiança de 95% e, consequentemente, um fator de 

abrangência " = 2. 

 

Tabela 4.19. Incerteza-padrão combinada do cálculo da vazão injetada ��� 
Grandeza Ô 

Método de 

cálculo 

Incerteza de medição expandida  Ð% = ßÉÌ%(Í). 
Sistemática Aleatória Total 

�
�  
1 77,43% 3,67% 77,52% 

2 0,64% 0,27% 0,69% 

3 9,86% 0,57% 9,88% 

���  

1 5,51% 2,36% 5,99% 

2 5,51% 2,36% 5,99% 

3 69,58% 4,05% 69,70% 

 

Tabela 4.20. Incerteza de medição expandida do cálculo da vazão injetada ��� 
Grandeza Ô 

Método de 

cálculo 

Incerteza de medição expandida  Ð% = ßÉÌ%(Í). 
Sistemática Aleatória Total 

�
�  
1 154,86% 7,34% 155,04% 

2 1,28% 0,54% 1,38% 

3 19,72% 1,14% 19,76% 

���  

1 11,02% 4,72% 11,98% 

2 11,02% 4,72% 11,98% 

3 139,16% 8,10% 139,40% 

 

Como pode ser observado a partir das Tabelas 4.19 e 4.20, as melhores estimativas para 

as vazões injetadas no Poço 1 são obtidas a partir do método de cálculo 2. Desse modo, as 

vazões injetadas podem ser representadas conforme ilustrado na Tabela 4.21. 
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Tabela 4.21. Vazões injetadas no Poço 1. 

Grandeza Ô 
Vazão calculada 

(m³/d) 

Incerteza 

expandida (%) 

Resultado da 

medição (m³/d) �
�  98,54 1,38% 98,54 ± 1,36 ���  11,46 11,98% 11,46 ± 1,36 

 

4.3.5 – Efeito da resolução do sensor de temperatura nas incertezas de medição das 

vazões à¾ 
 

O efeito da resolução do instrumento de medição de temperatura na incerteza de 

medição da vazão �� é apresentado na Tabela 4.22. Como pode ser observado, a componente 

sistemática da incerteza de medição é inversamente proporcional à resolução do instrumento. 

Aumentando-se a resolução em 10 vezes, a componente sistemática da incerteza de medição é 

reduzida pelo mesmo fator. Como consequência, a incerteza total é reduzida significativamente. 

 

Tabela 4.22. Incertezas combinadas das vazões �� para as resoluções de 0,1ºC e 0,01°C 

Grandeza Ô 

Resolução = 0,1 ºC Resolução = 0,01 ºC 

Sistemática Aleatória Total Sistemática Aleatória Total �
 69,36% 3,29% 69,44% 6,94% 3,29% 7,68% �� 5,51% 2,36% 5,99% 0,55% 2,36% 2,42% 

 

 

4.3.6 – Efeito da resolução espacial na obtenção do perfil de temperatura 

 

Uma fonte de incerteza que não pode ser quantificada na metodologia descrita neste 

capítulo está relacionada com a resolução espacial na obtenção do perfil de temperatura do 

fluido. Conforme já discutido, o Modelo de Ramey é aplicável nas regiões de transporte, entre 

as zonas de injeção. Não pode ser aplicado, por exemplo, em profundidades muito próximas às 

zonas de injeção. 

As regiões de transporte são determinadas qualitativamente a partir da análise do perfil 

de temperatura obtido em campo. Conforme apresentado no Capítulo 3, as medições de 

temperatura foram realizadas a cada 50m de profundidade, aproximadamente. Em poços cujas 

zonas de injeção estejam relativamente próximas, esta resolução espacial de 50m pode ser 
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inadequada. Logo, as regiões em regime permanente podem não ser determinadas corretamente, 

impactando no cálculo das vazões �� e, consequentemente, das vazões ���. 
 

4.4 – Conclusões 

 
Neste capítulo foi obtida uma função explícita, linear, entre a vazão transportada e a 

temperatura do fluido sendo realizada a análise de incerteza na medição das vazões em poços 

injetores de água multizonas para cada método de cálculo apresentado no Capítulo 3. 

No Método 1, em que a vazão total na superfície, �, é desconhecida, o cálculo da vazão �
 é fortemente influenciado pelas temperaturas 8(9�) e 8(9). A componente sistemática da 

incerteza #%(�
) é significativamente alta uma vez que, para vazões relativamente altas, a 

variação de temperatura do fluido é pequena e, portanto, a resolução do instrumento torna-se 

uma fonte de incerteza importante. Por outro lado, a sensibilidade de �� com relação à 8(9�) e 8(9) é bem menor se comparada com a sensibilidade de �
. Logo, a sensibilidade de �� com 

as temperaturas medidas diminui com a vazão e, consequentemente, a componente sistemática 

da incerteza #%(��) também diminui com a vazão. Também foi verificado que o coeficiente 

global de transferência de calor, <�, é aproximadamente constante ao longo do poço. Logo, a 

hipótese de que <� pode ser considerado uma constante com incerteza-padrão desprezível pode 

ser aplicada, embora <� dependa da convecção no interior da tubulação e, consequentemente, 

da vazão transportada ��. 
No Método 2, em que a vazão total na superfície, �, é conhecida, a incerteza em �
 e, 

consequentemente, em �
� , foi reduzida significativamente. No Método 3, a incerteza na vazão �� é alta pois depende da incerteza na distância de relaxação �
. Esta, por sua vez, possui uma 

componente sistemática alta devido ao efeito da resolução do instrumento. 

A componente sistemática da incerteza de medição é inversamente proporcional à 

resolução do instrumento. Aumentando-se a resolução em 10 vezes, a componente sistemática 

da incerteza de medição é reduzida pelo mesmo fator. Como consequência, a incerteza total é 

reduzida significativamente. Outra fonte de incerteza, não quantificada, está relacionada com o 

efeito da resolução espacial do perfil de temperatura, o qual torna-se importante à medida que 

a distância entre as zonas de injeção diminui. Estas limitações podem ser reduzidas na medida 

em que melhores sensores de temperatura são utilizados. Por exemplo, um sistema típico de 

medição de temperatura distribuída por fibra ótica permite que as medições de temperatura 

sejam realizadas a cada 1m e com uma resolução de 0,01ºC, possibilitando que o cálculo das 

vazões injetadas seja realizado com incerteza suficientemente baixa. 
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5. Medição das vazões injetadas utilizando simulação 

de Monte Carlo 
 

Neste capítulo é apresentado um método alternativo para estimar as vazões injetadas em 

um poço multizonas. O modelo analítico descrevendo a temperatura do fluido ao longo do poço 

é o mesmo modelo de Ramey linearizado, descrito no Capítulo 3, seção 3.1.4.3. Entretanto, o 

cálculo da vazão a partir da temperatura é realizado estocasticamente, através da simulação de 

Monte Carlo. 

 

5.1 – Aspectos teóricos 

 

No Capítulo 3, o perfil de temperatura do fluido, 8(9), foi construído a partir do valor 

médio das medições realizadas em cada profundidade, 8(9)áááááá. Em seguida, o cálculo de vazão 

foi efetuado deterministicamente por cada um dos três métodos descritos anteriormente.  

No Capítulo 4, foi discutido que a incerteza-padrão da medição de temperatura em cada 

profundidade, (8(9)), é composta por uma componente sistemática igual à metade da 

resolução do instrumento e uma componente aleatória igual ao desvio-padrão da média dos 

valores de temperatura medidos.  

Esta abordagem é consistente do ponto de vista estatístico quando a resolução do sensor 

de temperatura é grande o suficiente para que a componente sistemática da incerteza seja muito 

pequena comparada à componente aleatória (desvio-padrão da média). Nesse caso, podemos 

assumir uma Distribuição de Probabilidade Normal ou Gaussiana para as medições de 

temperatura. Por outro lado, quando a resolução do sensor de temperatura é baixa, a 

componente sistemática da incerteza aumenta significativamente, tornando-se predominante 

com relação à componente aleatória. Em alguns casos, pequenas variações de temperatura não 

são detectadas e o valor medido tende a permanecer constante, apresentando uma Distribuição 

Uniforme.  

Seja X uma variável aleatória, f(x) a função distribuição de probabilidade de X e E(X) o 

valor esperado de X. Na Figura 5.1 são ilustrados os comportamentos teóricos da Distribuição 

Normal (Gaussiana) e da Distribuição Uniforme.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.1. (a) Distribuição Normal (Gaussiana); (b) Distribuição Uniforme. 

 

Na Distribuição Normal ou Gaussiana (Figura 5.1a), o valor esperado E(X) é igual ao 

valor médio µ, sendo também o mais provável dentre todos os valores possíveis para a variável 

aleatória X. As probabilidades de que o valor da variável aleatória esteja na faixa definida entre 

µ ± σ  e µ ± 2σ são 68,26% e 95,44%, respectivamente. Na Distribuição Uniforme, o valor 

esperado E(X) está centrado no intervalo [a,b]. Além disso, todos os valores possíveis para a 

variável aleatória X dentro do intervalo [a,b] possuem a mesma probabilidade de ocorrer. 

Na Figura 5.2 são apresentados quatro histogramas das temperaturas medidas ao longo 

do Poço 3 nas profundidades 450m, 500m, 560m e 610m. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.2. Histogramas das temperaturas medidas ao longo do Poço 3 em a) 450m; b) 500m; 

c) 560m; d) 610 de profundidade. 
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Em cada profundidade foram realizadas aproximadamente 300 medições. Nos três 

primeiros histogramas, todas as medições apresentaram o mesmo valor. Tem-se, nesse caso, 

uma Distribuição Uniforme. Uma vez que a resolução do sensor de temperatura é igual a 0,1ºC, 

qualquer valor de temperatura dado por: 

 

 8(9) = W8(9)áááááá ± 0,05X°� (5.1) 

 

possui a mesma probabilidade de ser verdadeiro. Portanto, o valor médio das temperaturas 

medidas em cada profundidade não é uma boa entrada para o cálculo das vazões a partir dos 

métodos determinísticos propostos no Capítulo 3. Uma abordagem de cálculo probabilístico é 

apresentada a seguir. 

 

5.1.1 – Simulação de Monte Carlo 

 

A simulação de Monte Carlo é uma técnica que permite a resolução de problemas 

estatísticos de amostragem aleatória. Os matemáticos John Von Neumann e Stanislaw Ulam 

são considerados os principais autores desta técnica, a qual, embora já empregada 

anteriormente, tornou-se universalmente difundida após 1949 com o advento dos computadores 

(Balbinot e Brusamarello, 2015). O nome da técnica é uma alusão ao complexo de jogos e 

entretenimento localizado no distrito de Monte Carlo, situado no Principado de Mônaco, na 

França, devido à semelhança entre a técnica e a ação de observar e gravar os resultados em um 

cassino. 

A medição de uma determinada grandeza de saída Å a partir das grandezas de entrada �
, … , �� utilizando a simulação de Monte Carlo é realizada em duas etapas. A primeira etapa 

consiste em estabelecer o modelo de medição. A segunda envolve a avaliação do modelo. O 

formato da distribuição de saída é obtido a partir da avaliação do modelo matemático por meio 

da combinação de amostras aleatórias das variáveis de entrada, respeitando as respectivas 

distribuições. Assim, a simulação de Monte Carlo produz a propagação das funções densidade 

de probabilidade das grandezas de entrada através do modelo matemático da medição, 

fornecendo como resultado uma função densidade de probabilidade que descreve os valores do 

mensurando condizentes com a informação que se possui. Por isso é conhecido como método 

da propagação das distribuições (Balbinot e Brusamarello, 2015). 
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5.2 – Metodologia 

 

5.2.1 – Tratamento dos dados 

 

Nesta nova abordagem (método 4), o modelo de medição consiste no mesmo algoritmo 

linear descrito na seção 3.1.4.3. Este algoritmo foi escolhido pois no método de cálculo 3 as 

vazões transportadas são calculadas como uma fração da vazão total na superfície, sem a 

necessidade de efetuar um cálculo numérico iterativo. As variáveis de entrada, descritas pelos 

perfis de temperatura 8(9�), 8(9) e 8%'5(9�), foram definidas considerando as distribuições de 

probabilidade que melhor se ajustavam aos dados de temperatura coletados. Por sua vez, as 

variáveis de saída, descritas pelas vazões �� transportadas ao longo do poço, foram calculadas 

estocasticamente, a partir da simulação de Monte Carlo. Este processo é ilustrado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Processo de cálculo das vazões a partir da simulação de Monte Carlo. 

 
5.3 – Resultados Obtidos 

 

5.3.1 – Poço 1 

 

Conforme discutido no Capítulo 3, a vazão Q1 é conhecida e igual à vazão total injetada 

na superfície. A distribuição de probabilidade da vazão Q2 calculada para o Poço 1 é 

apresentada na Figura 5.4. A moda (valor mais provável) da distribuição ajustada é igual a 15,45 

m³/d. 
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Figura 5.4. Distribuição de probabilidade da vazão calculada Q2 (Poço 1). 

 

As vazões injetadas foram recalculadas assumindo a moda como o valor verdadeiro 

convencional de Q2. Os novos resultados são apresentados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 1 

Zona de 

Injeção 

Vazão Medida – 

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 4 (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%) 

1 93,96 94,55 +0,59 0,63 

2 16,04 15,45 -0,59 3,67 

Total 110,00 110,00 0,00 0,00 

 
 
5.3.2 – Poço 2 

 

A distribuição de probabilidade da vazão Q2 calculada para o Poço 2 é apresentada na 

Figura 5.5. A moda (valor mais provável) da distribuição ajustada é igual a 56,48 m³/d. 
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Figura 5.5. Distribuição de probabilidade da vazão calculada Q2 (Poço 2). 

 
As vazões injetadas foram recalculadas assumindo a moda como o valor verdadeiro 

convencional de Q2. Os novos resultados são apresentados na Tabela 5.2. 

 
Tabela 5.2. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 2 

Zona de 

Injeção 

Vazão Medida – 

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 4 (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%) 

1 71,98 81,52 +9,54 13,25 

2 66,02 56,48 -9,54 14,45 

Total 138,00 138,00 0,00 0,00 

 

5.3.3 – Poço 3 

 

As distribuições de probabilidade das vazões Q2, Q3 e Q4 calculadas para o Poço 3 são 

apresentadas na Figura 5.6. As modas (valores mais prováveis) das distribuições ajustadas são 

iguais a 63,69 m³/d, 32,46 m³/d e 30,20 m³/d, respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.6. Distribuição de probabilidade das vazões calculadas (Poço 3). a) Vazão Q2; b) 

Vazão Q3; c) Vazão Q4. 
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As vazões injetadas foram recalculadas assumindo as modas como os valores 

verdadeiros convencionais de Q2, Q3 e Q4. Os novos resultados são apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 3 

Zona de 

Injeção 

Vazão Medida – 

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 4 (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%) 

1 102,02 108,31 +6,29 6,16 

2 36,58 31,23 -5,35 14,62 

3 2,47 2,26 -0,21 8,50 

4 30,93 30,20 -0,73 2,36 

Total 172,00 172,00 0,00 0,00 

 

5.3.4 – Poço 4 

 

A distribuição de probabilidade da vazão Q2 calculada para o Poço 4 é apresentada na 

Figura 5.7. A moda (valor mais provável) da distribuição ajustada é igual a 57,22 m³/d. 

 

 

Figura 5.7. Distribuição de probabilidade da vazão calculada Q2 (Poço 4). 

 

As vazões injetadas foram recalculadas assumindo a moda como o valor verdadeiro 

convencional de Q2. Os novos resultados são apresentados na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4. Vazões ��� injetadas em cada zona – Poço 4 

Zona de 

Injeção 

Vazão Medida – 

Referência (m³/d) 

Vazão Calculada – 

Método 4 (m³/d) 
Erro (m³/d) |Erro| (%) 

1 19,02 14,78 -4,24 22,29 

2 52,98 57,22 +4,24 8,00 

Total 72,00 72,00 0,00 0,00 

 

5.4 – Discussão 

 

Como pode ser observado nos resultados da seção 5.3, as vazões calculadas através da 

simulação de Monte Carlo (método 4) são coerentes com as vazões medidas, para todos os 

poços analisados. Os resultados obtidos com a abordagem determinística do Capítulo 3 e a 

abordagem probabilística do Capítulo 5 podem ser comparados tomando-se as vazões 

calculadas a partir dos métodos 3 e 4, respectivamente.  

Os erros obtidos para o Poço 1 com a simulação de Monte Carlo (0,63% e 3,67%) foram 

significativamente menores do que os encontrados no método 3 (2,54% e 14,84%). Já para o 

Poço 2, os erros foram praticamente iguais para as abordagens probabilística (13,25% e 

14,45%) e determinística (11,11% e 12,11%). Por sua vez, os erros obtidos com a simulação de 

Monte Carlo para o Poço 3 (6,16%, 14,62%, 8,50% e 2,36%) foram muito menores que aqueles 

encontrados com o método 3 (19,21%, 45,13%, 520,65% e 30,71%). O mesmo pode ser 

observado para o Poço 4, cujos erros utilizando a abordagem probabilística foram de 22,29% e 

8,00% contra os 335,54% e 120,46% obtidos no método 3. 

 

5.5 – Conclusões 

 

Neste capítulo foi apresentado um método estocástico para estimar as vazões injetadas 

em um poço multizonas através da simulação de Monte Carlo. Esta abordagem probabilística 

permitiu que as vazões injetadas fossem satisfatoriamente estimadas mesmo nos casos em que 

a resolução do sensor utilizado era inadequada à detecção de pequenas variações de 

temperatura. Vale salientar que o modelo analítico descrevendo a temperatura do fluido ao 

longo do poço é o mesmo modelo de Ramey linearizado, utilizado no método de cálculo 3. 

Portanto, a metodologia de cálculo das vazões, descrita no Capítulo 3, foi validada com sucesso. 
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6. Conclusão geral 
 

Neste trabalho foi apresentada, inicialmente, a equação clássica de Ramey descrevendo 

a temperatura do fluido como uma função da vazão ao longo do poço. Então, foram descritos 

três métodos de cálculo das vazões ao longo de um poço injetor de água multizonas a partir de 

perfis de temperatura do fluido. Nos dois primeiros métodos as vazões são calculadas 

numericamente através de um processo iterativo. No método de cálculo 1, o gradiente 

geotérmico é estimado a partir da literatura ou do conhecimento prévio da formação. Por outro 

lado, no método de cálculo 2, o gradiente geotérmico é calculado numericamente, uma vez que 

a vazão na superfície é conhecida. Em ambos os métodos, é necessário conhecer diversas 

constantes características do fluido, do poço e da formação. Por sua vez, no método de cálculo 

3, a equação exponencial de Ramey é linearizada e o coeficiente global de transferência de calor 

é considerado constante ao longo do poço. Desse modo, as vazões transportadas em cada região 

a montante das zonas de injeção podem ser calculadas como frações da vazão total na superfície 

sem a necessidade de efetuar qualquer cálculo numérico e independente do conhecimento 

prévio das constantes características do fluido, do poço e da formação.  

Em seguida foi realizada a modelagem computacional de um sensor de vazão em poços 

injetores de água multizonas, na qual os três métodos de cálculo foram implementados. O 

cálculo das vazões foi realizado em quatro poços injetores de água multizonas. As vazões 

calculadas foram comparadas às vazões medidas no campo. Nos Poços 1 e 2, os três métodos 

de cálculo apresentaram uma exatidão satisfatória, considerando que o principal objetivo das 

medições era detectar se as vazões injetadas estavam fora dos limites especificados pela 

Engenharia de Reservatórios, devido, por exemplo, a falhas nos reguladores de fluxo 

mecânicos. Nestes poços, os erros máximos observados foram de 28,55% (Poço 1) e 15,72% 

(Poço 2). Entretanto, desvios significativos entre as vazões calculadas e medidas foram 

encontrados nos Poços 3 e 4. Nestes poços, os erros máximos observados foram de 536,84% 

(Poço 3) e 335,54% (Poço 4).  

Utilizando a expansão em Série de Taylor da equação exponencial de Ramey, foi obtida 

uma função explícita, linear, entre a vazão ao longo do poço e a temperatura do fluido, sendo 

realizada uma análise quantitativa da incerteza de medição. A partir desta análise, foi verificado 

que a técnica de medição de vazão a partir do perfil de temperatura possui uma limitação quanto 

à resolução do sensor de temperatura para vazões grandes ao longo do poço e para distâncias 

pequenas entre zonas de injeção. Quando a vazão ao longo do poço tende teoricamente ao 
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infinito, a temperatura do fluido tende a permanecer constante. Na prática, isto significa que 

grandes vazões provocam pequenas variações na temperatura do fluido. Este fato é 

especialmente relevante na região a montante da primeira zona de injeção, na qual a vazão é 

máxima e igual à vazão total na superfície. À medida que o fluido é injetado, as vazões ao longo 

do poço diminuem e o gradiente de temperatura do fluido aumenta, minimizando o impacto da 

resolução do sensor de temperatura no cálculo das vazões. Por outro lado, mesmo no caso de 

vazões relativamente pequenas, se a distância entre as zonas de injeção também é pequena, a 

variação de temperatura do fluido será pequena. Portanto, em ambos os casos é necessário que 

o sensor de temperatura possua uma resolução relativamente alta. Este fato contribuiu 

significativamente para as inconsistências observadas nos cálculos das vazões injetadas nos 

Poços 3 e 4. 

Finalmente, uma abordagem alternativa para contornar este problema foi apresentada. 

Nesta nova abordagem, os perfis de temperatura foram reconstruídos considerando as 

distribuições de probabilidade que melhor se ajustavam aos dados de temperatura coletados. 

Em seguida, as vazões injetadas foram recalculadas estocasticamente, a partir de simulações de 

Monte Carlo, utilizando o modelo de Ramey linearizado do método de cálculo 3. As novas 

vazões calculadas apresentaram erros máximos de 3,67% (Poço 1), 14,45% (Poço 2), 14,62% 

(Poço 3) e 22,29% (Poço 4). Logo, esta abordagem probabilística permitiu que as vazões 

injetadas fossem satisfatoriamente estimadas mesmo nos casos em que a resolução do sensor 

utilizado era inadequada à detecção de pequenas variações de temperatura. Portanto, a 

metodologia de cálculo das vazões injetadas a partir do perfil de temperatura do fluido foi 

validada experimentalmente com sucesso. Conclui-se, então, que todos os objetivos gerais e 

específicos deste trabalho de pesquisa foram atingidos com êxito. 

Esta Tese é, portanto, uma contribuição ao desenvolvimento de sensores de vazão na 

indústria de petróleo e gás. O trabalho desenvolvido possibilitará, por exemplo, com a utilização 

da tecnologia de medição de temperatura por fibra ótica, que o monitoramento da injeção de 

água seja realizado com confiabilidade e agilidade, sendo disponibilizadas informações em 

tempo real e com a exatidão e a precisão adequadas, subsidiando e acelerando a tomada de 

decisões pela equipe de Engenharia de Reservatórios. 
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