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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um protótipo instrumentado, em escala 

reduzida, para a avaliação da equação desenvolvida por Ramey Jr. em 1962 aplicada ao 

cálculo da vazão, tendo como partida o perfil térmico do fluido em poços injetores d’água em 

campos de produção de petróleo. Primeiramente, será apresentado um resumo bibliográfico, 

descrevendo não só a teoria de Ramey, mas todas as informações mínimas necessárias ao 

entendimento e desenvolvimento do protótipo. Finalmente, será transcorrido sobre o protótipo 

em si e sobre a planta instrumentada instalada no LAMP (Laboratório Aplicado à Mediação 

de Petróleo) da UFRN, bem como sobre os resultados obtidos nos testes que foram realizados. 

 

Palavras-chaves: Poço injetor; Perfil térmico; Temperatura; Vazão. 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to develop of an instrumented prototype, in reduced scale, for the 

evaluation of equation developed by Ramey, Jr. (1962) applied to the calculation of flow 

based on thermal profile of fluid in water injection wells in oil production fields. First, a 

bibliographic summary is going to be presented, describing not only the Ramey’s theory, but 

all minimum necessary information for the understanding and development of prototype. 

Finally, this work is going to describe the prototype and the installed instrumented plant on 

LAMP (Applied Laboratory for Petroleum Mediation) UFRN, as well as the obtained results 

in the performed tests. 

 

Keywords: Well injection; Thermal Profile; Temperature; Flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objetivo 

 

Desenvolver um protótipo instrumentado, em escala reduzida, para a avaliação da 

técnica desenvolvida por Ramey em 1962, aplicada à inferência da vazão por meio do perfil 

térmico desenvolvido em poços injetores d’água em campos de produção de petróleo. 

 

1.2 Motivação 

 

Ao longo do desenvolvimento de um campo de petróleo, os reservatórios vão 

perdendo a sua energia natural e, por conseguinte, a sua capacidade de produção inicial. Na 

busca pelo aumento ou manutenção da produção, foram desenvolvidas ao longo da história da 

indústria do petróleo várias técnicas denominadas Métodos de Recuperação [THOMAS, 

2001], das quais a injeção de fluido foi uma das primeiras técnicas implantadas no campo e 

ainda é uma das mais adotadas. Conforme classificação do próprio Thomas (2001), os 

Métodos de Recuperação são classificados como: Recuperação Primária, Secundária e 

Terciária. O termo Recuperação Primária é utilizado para a produção resultante da energia 

natural do reservatório. O termo Recuperação Secundária, também chamada de Métodos 

Convencionais de Recuperação, devido ao domínio da técnica, está relacionado à injeção 

d’água e gás em poços específicos, denominados de poços injetores. A Recuperação Terciária, 

ou Métodos Especiais de Recuperação, corresponde aos demais métodos de recuperação, cuja 

principal característica é estar em fase de desenvolvimento tecnológico. Segundo Thomas 

(2001), os métodos de recuperação secundária e terciária são aplicados mesmo durante o 

processo de recuperação primária, como por exemplo, a injeção de fluido para a manutenção 

da pressão do reservatório. 

A informação da vazão injetada e sua exatidão são dois pontos crucias para o bom 

desempenho de qualquer método de recuperação secundária ou terciária, principalmente 

quando da adoção de múltiplas zonas de injeção, na qual ocorre a injeção simultânea de fluido 

em vários trechos ao longo do poço injetor. Sem a segurança sobre a informação, a 

efetividade da lógica desenvolvida pela equipe de reservatórios para melhoria da produção do 

campo torna-se incerta. 
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Os métodos tradicionais de medição da vazão em poços injetores são baseados em 

flowmeter ou traçadores radiativos, que apresentam alto custo e pouca exatidão, além da 

leitura não se dar de forma continuada. Visando suplantar estas dificuldades e restrições, estão 

sendo desenvolvidas várias técnicas de medição baseadas no perfil térmico na coluna de 

injeção, obtidos por meio dos chamados Sensores de Temperatura Distribuídos (DTS). Nesta 

técnica, uma fibra enriquecida em pontos pré-determinados, fornece, em tempo real, por meio 

da intensidade da onda refletida, a temperatura ao longo da coluna de produção, denominado 

na literatura de perfil térmico. A partir do referido perfil térmico, é inferida a vazão de 

injeção, assumindo-se o princípio de que, para cada vazão, se tem um perfil térmico 

corresponde e vice-versa, em uma relação funcional bijetora. 

Neste sentido, este trabalho propõe um protótipo instrumento visando o estudo e a 

avaliação do método desenvolvido por Ramey em seu artigo de 1962, aplicado ao cálculo da 

vazão a partir do conhecimento do perfil térmico estabelecido no fluido de injeção, quando da 

aplicação deste método na recuperação secundária de campos de produção de petróleo. 

 

1.3 Estrutura do documento 

 

Este documento é composto por seis capítulos e um apêndice, sendo organizados de 

forma a apresentar linearmente os conceitos e as informações ao leitor, facilitando sua 

interpretação e assimilação. 

O Capítulo 1 tem como meta apresentar os objetivos e as motivações que culminaram 

no desenvolvimento deste trabalho, bem como a estrutura documental desta dissertação.  

O Capítulo 2 traz um resumo bibliográfico sobre as teorias e entendimentos 

relacionados à medição de vazão em poços injetores e sobre os principais conceitos 

necessários ao desenvolvimento do protótipo, em especial: a equação diferencial de Ramey e 

suas soluções particulares, o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, o regime 

de escoamento, a região de desenvolvimento do fluido, o cálculo do número de Nusselt e o 

cálculo do coeficiente de convecção entre o fluido de injeção e a parede interna da tubulação.  

O Capítulo 3 discorre sobre a modelagem de um protótipo simplificado para a zona de 

transporte (completação e formação) e sobre seu equacionamento matemático para fins de 

medição de vazão por meio do perfil térmico do fluido de injeção.  

O Capítulo 4 trata da instrumentação e dos equipamentos necessários para a execução 

dos testes e verificação da metodologia descrita nos capítulos anteriores. Será primeiramente 
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definido um modelo mínimo de planta instrumentada, tendo como objetivo estabelecer os 

recursos mínimos para a execução de uma planta eficiente e objetiva. Também apresenta a 

planta instalada na UFRN, que foi resultado do aproveitamento dos recursos e instrumentos já 

disponíveis no Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP) da referida 

Universidade. 

O Capítulo 5 descreve os testes realizados na planta instrumentada instalada, os 

resultados obtidos e suas interpretações e conclusões. 

O Capítulo 6 trata das conclusões do estudo realizado, fazendo as devidas 

considerações e propondo projetos futuros. 

Por fim, o Apêndice A apresenta uma análise da aplicabilidade da equação de Ramey 

para o protótipo na posição horizontal, essencial para o embasamento desta dissertação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Motivação 

 

O problema de inferência da vazão por meio do perfil térmico do fluido de injeção em 

um poço injetor é basicamente um problema de transferência de calor e massa em um 

ambiente com boa homogeneidade das propriedades físicas e simetria geométrica. Para seu 

domínio, é necessário o entendimento dos métodos de transferência de calor (condução, 

convecção e radiação) e dos princípios da mecânica dos fluidos. Infelizmente, tendo em vista 

o grande número de variáveis envolvidas e a complexidade matemática presente nas 

disciplinas correspondentes, não existe solução analítica para a maioria dos problemas 

práticos, principalmente para aqueles que não apresentam simetria. 

Posto isso, visando o registro das informações necessárias ao entendimento e 

embasamento do protótipo instrumentado, objeto desta dissertação, o primeiro tópico deste 

capítulo descreverá sobre o modelo de poço injetor que foi utilizado como referência para a 

definição do protótipo instrumentado, que o objetivo principal desta dissertação. O segundo 

tópico discorrerá sobre o entendimento do problema e as correspondentes soluções 

desenvolvidas por Ramey em 1962. O terceiro tópico detalhará o coeficiente global de 

transferência de calor, conceito fundamental da solução de Ramey, aplicado ao poço injetor, 

passando, sucintamente, pela descrição de todos os métodos de transferência de calor e 

culminando na equivalência matemática que motivará a definição do protótipo. O quarto 

tópico traz uma análise breve da função transiente que compõe a solução de Ramey. Os 

demais tópicos tratam dos conceitos básicos de transferência de calor e massa necessários à 

compreensão do protótipo e seu funcionamento, mais especificamente o cálculo do 

coeficiente de convecção, o regime de escoamento, a região de desenvolvimento do fluido e o 

cálculo do número de Nusselt. 

 

2.2 Modelo de referência 

 

Considere o poço injetor representado na Figura 2.1. O poço é composto por um 

medidor de vazão de cabeça de poço, uma árvore de natal, duas zonas de transporte e duas 

zonas de injeção. O medidor de vazão de cabeça de poço fornece a vazão de cabeça de poço, 
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que será utilizado como referência para os cálculos das vazões de injeção. As zonas de 

transporte são trechos da completação utilizadas para o transporte do fluido de injeção, não 

sendo o objetivo final do poço. As zonas de injeção são os trechos da completação que estão 

em contato com o reservatório produtor, sobre as quais ocorre a injeção do fluido. Na Figura 

2.1 também está representada a fonte térmica responsável por criar e manter o perfil térmico 

geotérmico estabelecido no reservatório. Esta representação de poço injetor, com duas zonas 

de transporte e duas zonas de injeção, foi adotada como modelo de referência para a definição 

do protótipo instrumentado que foi implantado na UFRN. 

 

Figura 2.1: Representação de do poço injetor de referência 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Os desenhos da Figura 2.2 apresentam a distribuição da vazão no poço de referência. 

Considere �̇�0, �̇�1 e �̇�2 com sendo a vazão de cabeça de poço, a vazão da primeira zona de 

transporte e vazão da segunda zona de transporte, respectivamente. O desenho 01 da Figura 

2.2 corresponde à condição inicial, onde é conhecida a vazão de cabeça de poço, �̇�0. A vazão 

na primeira zona de transporte corresponde à vazão de cabeça de poço, ou seja, �̇�1 = �̇�0. A 

determinação das demais vazões depende do conhecimento de uma das vazões desconhecidas 

(de transporte ou de injeção). Assumindo o conhecimento da vazão na segunda zona de 

transporte, �̇�2, a vazão na primeira zona de injeção será (�̇�1 − �̇�2) e, por sua vez, a vazão na 
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segunda zona de injeção será a própria vazão �̇�2, conforme representado no desenho 02 da 

Figura 2.2.  

 
Figura 2.2: Vazões de transporte e de injeção 

 

01 - Condição inicial 

 

02 - Condição final 

Fonte: Autor (2017) 

 

A vazão na segunda zona de transporte pode ser inferida a partir do perfil térmico 

estabelecido no fluido de injeção ao longo da coluna. Conforme representado nos gráficos da 

Figura 2.3 e observado nos campos de produção de petróleo, no regime de equilíbrio térmico, 

para cada vazão na zona de transporte tem-se um correspondente perfil térmico estabelecido 

no fluido de injeção, em uma relação funcional bijetora. Logo, conhecendo-se a função, 

conhece-se a vazão de transporte que a gerou [NOWAK, 1953] [CURTIS & WITTERHOLT, 

1973]. A título de exemplificação, conforme identificado na Figura 2.3, uma vazão �̇�0 = 𝑥 

gerará um perfil térmico no fluido de injeção mais próximo do perfil geotérmico do que uma 

vazão maior, ou seja, �̇�0 > 𝑥. 
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Figura 2.3: Perfil térmico do fluido de injeção 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O próximo tópico discorrerá sobre uma das formulações matemáticas para o perfil 

térmico estabelecido no fluido, desenvolvida por Ramey Jr em 1962, e sua relação com a 

vazão de transporte que a gerou, o que motivou o estudo descrito nesta dissertação.  

 

2.3 Solução de Ramey 

 

Em abril de 1962, H. J. Ramey Jr. publicou o artigo intitulado “Wellbore Heat 

Transmission”, que se tornou o primeiro texto de grande relevância na área de transferência 

de calor em poços injetores. Os seus resultados serviram de parâmetros para os estudos 

posteriores e suas equações são estudadas e aplicadas ainda hoje. 

Segundo Ramey (1962), a distribuição de temperatura ao longo do poço injetor devido 

à injeção de um fluido incompressível, em fase líquida e com efeitos viscosos desprezíveis, 

está relacionada à temperatura geotérmica, que corresponde à temperatura em estado 

permanente e natural do reservatório, conforme equação 2.1 a seguir. 

 

 𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡)

𝑑𝑧
+

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑔(𝑧)

𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡)
= 0 (2.1) 

 

onde 
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𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡) =

�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧, �̇�)𝑓(𝑡)]

2𝜋𝑟1𝑘𝑓𝑈(𝑧, �̇�)
 (2.2) 

 

é o Coeficiente de Relaxação da temperatura média do fluido. 

Na equação diferencial (2.1), 𝑡 corresponde ao tempo, 𝑧 à profundidade, 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡) à temperatura média do fluido de injeção na profundidade 𝑧 e 𝑡, também 

chamada de temperatura de mistura, e 𝑇𝑔(𝑧) à temperara geotérmica no ponto 𝑧. Na equação 

(2.2), �̇� corresponde à vazão mássica de injeção, 𝑐𝑝 à capacidade calorífica específica à 

pressão constante do fluido de injeção, 𝑘𝑓 à condutividade térmica da formação e 𝑟1 ao raio 

interno da tubulação. Os componentes 𝑈(𝑧, �̇�) e 𝑓(𝑡), que serão detalhados mais adiante 

neste documento, correspondem ao Coeficiente Global e à Função de Transiente de 

Transferência de Calor, respectivamente [RAMEY, 1962]. 

São duas as condições de contorno de interesse para este trabalho: temperatura 

geotérmica constante e temperatura geotérmica linear. A temperatura geotérmica constante é 

mais simples de ser replicada em laboratório, porém, a temperatura geotérmica linear 

representa melhor o perfil de temperatura de um reservatório real. 

Considerando uma temperatura geotérmica constante, ou seja, 𝑇𝑔(𝑧) = 𝑇𝑔(0), bem 

como admitindo que o coeficiente de relaxação, 𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡), independente de 𝑧, ou seja, 

assumindo 𝑈(𝑧, �̇�) constante ao longo da tubulação, 𝑈(𝑧, �̇�) = 𝑈(�̇�), tem-se [RAMEY, 

1962]: 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, t) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, �̇�, t) − 𝑇𝑔(0)]𝑒

−
𝑧

𝐴(�̇�,t) (2.3) 

   

A Figura 2.4, a seguir, exemplifica o comportamento gráfico desta solução, onde 

foram adotados os valores 𝑇𝑔(z) = 60 (𝐶°) e 𝐴(�̇�, 𝑡) = 20 (𝑚). Nota-se no gráfico, como 

também na equação (2.3), a caracterização de 𝐴(�̇�, 𝑡) como um marcador de decaimento 

exponencial, da mesma forma que a constante de tempo de um circuito resistor-capacitor, 

onde, a partir de 𝑧 = 5𝐴(�̇�, 𝑡), o perfil térmico do fluido de injeção praticamente independe 

dos valores assumidos por 𝐴(�̇�, 𝑡) e 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, �̇�, t), únicas variáveis da equação (2.3) que 

detêm a informação sobre a vazão mássica. 
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Figura 2.4: Solução Ramey - Perfil geotérmico constante 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Logo, para um perfil geotérmico constante, a vazão mássica, para 𝑧 < 5𝐴(�̇�, 𝑡), será 

dada por: 

 

 
�̇� =

2𝜋𝑟1𝑘𝑓𝑈(�̇�)

𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(�̇�)𝑓(𝑡)]
𝐴(�̇�, 𝑡) (2.4) 

 

com 𝐴(�̇�, 𝑡) sendo a constante de decaimento da função exponencial. 

A distância de relaxação, 𝐴(�̇�, 𝑡), pode ser encontrada tanto graficamente, através da 

distância necessária para se ter 63,2% do valor final, que corresponde a 𝐴(�̇�, 𝑡), ou através da 

distância necessária até a convergência, que corresponde a aproximadamente 5𝐴(�̇�, 𝑡), 

quanto analiticamente por meio da equação (2.1), ou seja: 

 

 
𝐴(�̇�, 𝑡) =

𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡)

𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡)

𝑑𝑧

 (2.5) 
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Considerando, agora, a temperatura geotérmica linear, ou seja, 𝑇𝑔(𝑧) = 𝑎𝑧 + 𝑏, onde o 

coeficiente angular é conhecido como Gradiente Geotérmico, bem como admitindo que 

𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡) = 𝐴(�̇�, 𝑡), da mesma forma que no caso anterior, tem-se [RAMEY, 1962]: 

 

 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, t) = 𝑎𝑧 + 𝑏 − 𝑎𝐴(�̇�, t) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, �̇�, t) + 𝑎𝐴(�̇�, t) − 𝑏]𝑒
−

𝑧
𝐴(�̇�,t) (2.6) 

 

A Figura 2.5 traz a representação gráfica desta solução. Foram assumidos 𝑇𝑔(z) =

0,05z + 60 (𝐶°) e 𝐴(�̇�, 𝑡) = 20(𝑚). 

 

Figura 2.5: Solução Ramey - Perfil geotérmico linear 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Do gráfico, como também da equação (2.6), deduz-se que, para uma distribuição 

geotérmica linear, a temperatura do fluido de injeção tenderá a acompanhar a mesma 

inclinação da distribuição geotérmica, porém com uma diferença de “𝑎𝐴(�̇�, 𝑡)”. Além do 

mais, para 𝑧 ≥ 5𝐴(�̇�, 𝑡), a informação da vazão mássica estará contida exclusivamente no 

fator linear da reta resultante do perfil térmico do fluido [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, t) ≈ 𝑎𝑧 + 𝑏 −

𝑎𝐴(�̇�, t)], conduzindo ao raciocínio imediato de que a vazão mássica é proporcional a 
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diferença de temperatura entre a curva do perfil geotérmico e a curva do perfil térmico do 

fluido.  

Portanto, para um perfil geotérmico linear, a vazão mássica, para 𝑧 ≥ 5𝐴(�̇�, 𝑡), será 

dada por: 

 

 
�̇� =

2𝜋𝑟1𝑘𝑓𝑈(�̇�)

𝑐𝑝 (𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(�̇�)𝑓(𝑡))
[
𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, t)

𝑎
] (2.7) 

 

onde “𝑎”, como já dito, é o Gradiente Geotérmico do reservatório. 

Para valores de 𝑧 menores que 5𝐴(�̇�, 𝑡), pode-se utilizar a equação (2.5) para o 

cálculo de 𝐴(�̇�, 𝑡) e, consequentemente, da vazão mássica, por meio da equação (2.4). Reges 

(2016) propôs, para o cálculo de 𝐴(�̇�, 𝑡), a adoção de uma aproximação de primeira ordem 

em séries de Taylor para a função exponencial da equação (2.6), resultando em: 

 

 
𝐴𝑖(𝑧, �̇�) = [

𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, t)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, t) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, t)
] × (𝑧 − 𝑧𝑖) (2.8) 

 

onde, quanto mais próximo 𝑧 estiver de 𝑧𝑖, mais exata será a aproximação para 𝐴𝑖(𝑧, �̇�). Esta 

equação corresponde a uma aproximação de diferença regressiva para o gradiente da 

temperatura média do fluido apresentado na equação (2.5). 

Dos resultados apresentados, a metodologia de Ramey aplicada ao cálculo da vazão de 

injeção é caracterizada pelo uso do Coeficiente de Relaxação como padrão de 

desenvolvimento do perfil da temperatura média do fluido no interior da coluna de injeção. 

Estando definido o perfil da temperatura geotérmica do reservatório, bem como as 

propriedades e as condições de contorno relacionadas ao fluido de injeção (temperatura de 

entrada, viscosidade, convecção com a parede interna da tubulação, etc.), o perfil da 

temperatura média do fluido estabelecido na tubulação poderá ser relacionado a uma distância 

de relaxação, 𝐴(�̇�, 𝑡), e esta, por sua vez, a uma vazão mássica. O caminho reverso também é 

verdadeiro. 

 

2.4 O Coeficiente Global de Transferência de Calor - 𝑼 

 

A Figura 2.6 apresenta o tipo de completação de poço injetor que será adotado nesta 

dissertação. Na referida figura estão representados os mecanismos de transferência de calor 
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predominantes em cada camada da completação. Como destacado, a transferência por 

condução, representada pela letra 𝑘, é predominante em quase todas as camadas. A única 

exceção ocorre na camada anular, onde são predominantes a convecção natural e a radiação, 

representadas, em uma relação combinada, por ℎ𝑎. 

 

Figura 2.6: Representação das camadas de completação de um poço injetor 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Da Figura 2.6: 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣= coeficiente de transferência de calor por convecção entre o fluido e a tubulação; 

𝑘𝑡 = coeficiente de transferência de calor por condução na parede da tubulação; 

ℎ𝑎= coeficiente de transferência de calor combinado (convecção natural e radiação) no anular; 

𝑘𝑟= coeficiente de transferência de calor por condução no revestimento; 

𝑘𝑐= coeficiente de transferência de calor por condução na cimentação; 

𝑘𝑓= coeficiente de transferência de calor por condução na formação. 

 

A taxa de fluxo de calor através das camadas de um poço injetor é proporcional à 

diferença entre a temperatura média do fluido de injeção e a temperatura da formação, bem 

como à área transversal à direção de propagação do fluxo. A constante de proporcionalidade é 

denominada Coeficiente de Transferência Global de Calor, representada pela letra “U”, e 

corresponde ao encadeamento de todas as resistências à transferência do fluxo do calor das 
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camadas que constituem o poço injetor [WILLHITE et al., 1967]. Ou seja, para um poço 

injetor com tubulação circular, vale a seguinte equação: 

 

 �̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟1∆𝑧𝑈(𝑧)[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑧)] (2.9) 

 

onde 2𝜋𝑟1∆𝑧 corresponde à área da superfície interna da tubulação no incremento ∆𝑧 e 

𝑇𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑧)  é a temperatura da interface entre a completação e a formação. 

A Figura 2.7 exemplifica o perfil térmico em equilíbrio térmico esperado para todas as 

camadas que compõem a completação do poço em estudo. Para a composição da figura, foi 

assumida a injeção de líquido com temperatura superior à temperatura da formação. 

 

Figura 2.7: Representação da distribuição radial da temperatura 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 Partindo da representação da Figura 2.7, a equação (2.9) pode ser reescrita como: 

 

 �̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟∆𝑧𝑈(𝑧)[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇5(𝑧)] (2.10) 

 

onde 𝑇5(𝑧) corresponde à temperatura da superfície externa da cimentação na profundidade 𝑧, 

que faz fronteira com a formação e está na mesma temperatura. 

 A temperatura média do fluido de injeção no interior da tubulação, 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧), pode 

ser obtida aplicando-se o balanço de energia, observando-se que: 
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�̇�𝑐𝑝𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = ∫ 𝜌(2𝜋𝑟)𝑣(𝑧, 𝑟)𝑐𝑝𝑇(𝑧, 𝑟)𝑑𝑟
𝑟1

0

 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =
2𝜋𝜌

�̇�
∫ 𝑣(𝑧, 𝑟)𝑇(𝑧, 𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑟1

0

 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =
2𝜋𝜌

𝜌𝑣𝑚é𝑑(𝑧)𝜋𝑟1
2 ∫ 𝑣(𝑧, 𝑟)𝑇(𝑧, 𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑟1

0

 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =

2

𝑣𝑚é𝑑(𝑧)𝑟1
2 ∫ 𝑣(𝑧, 𝑟)𝑇(𝑧, 𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝑟1

0

 (2.11) 

 

sendo as funções 𝑣(𝑧, 𝑟) e 𝑇(𝑧, 𝑟) os respectivos perfis pontuais de velocidade e temperatura 

do fluido no interior da tubulação [ÇENLGEL et al., 2012]. 

Para o problema em estudo, as três formas de transferência de calor deverão ser 

consideradas: condução, convecção e radiação. A condução caracteriza-se pela transferência 

de calor por meio da interação entre as partículas, onde uma partícula mais energética 

transfere energia para as partículas menos energéticas da sua vizinhança. A sua intensidade é 

proporcional ao gradiente térmico e à área perpendicular à direção de propagação, conforme 

descrito pela seguinte equação de Fourier [FOURIER, 1878]: 

 

 
�̇�(𝑧, 𝑟) = −2𝜋𝑟∆𝑧𝑘

𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
 (2.12) 

 

onde: 

 

�̇�(𝑧, 𝑟) = taxa de transferência pontual de calor na profundidade 𝑧 e no raio 𝑟; 

𝑟 = raio, tendo origem no centro da tubulação de injeção; 

𝑘 = coeficiente de condução térmica; 

𝑇(𝑧, 𝑟) = temperatura pontual na profundidade 𝑧 e no raio 𝑟. 

 

 Considere, seguindo a mesma argumentação adotada por Ramey (1962) e Willhite 

(1967), que, para um poço injetor, o gradiente térmico vertical seja desprezível se comparado 

ao gradiente térmico horizontal, tanto no interior da tubulação quanto na completação e 

formação, ou seja, d𝑇/d𝑧 << d𝑇/d𝑟, resultando no balanço de fluxo térmico representado da 

Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Balanço de fluxo de calor 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Nestas condições, a equação de Foureir conduz ao seguinte resultado: 

 

�̇�(𝑧) = −2𝜋𝑟∆𝑧𝑘
𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
 

 

�̇�(𝑧)

2𝜋𝑟∆𝑧𝑘
= −

𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
 

 

∫
�̇�(𝑧)

2𝜋𝑟∆𝑧𝑘
𝑑𝑟

𝑟𝑏

𝑟𝑎

= − ∫
𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
𝑑𝑟

𝑟𝑏

𝑟𝑎

 

 

�̇�(𝑧)

2𝜋∆𝑧𝑘
𝑙𝑛(𝑟𝑏/𝑟𝑎) = −[𝑇𝑏(𝑧) − 𝑇𝑎(𝑧)] 

 

ou 

 

 
𝑇𝑎(𝑧) − 𝑇𝑏(𝑧) =

𝑙𝑛(𝑟𝑏/𝑟𝑎)

2𝜋∆𝑧𝑘
�̇�(𝑧) (2.13) 

 

onde: 

 

𝑟𝑎 = raio da superfície de entrada da camada de completação em análise; 

𝑟𝑏 = raio da superfície de saída da camada de completação em análise; 

𝑘 = condutividade térmica da camada de completação em análise; 

𝑇𝑎(𝑧) = temperatura da superfície de entrada da camada de completação em análise; 
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𝑇𝑏(𝑧) = temperatura da superfície de saída da camada de completação em análise. 

 

A convecção é caracterizada pela transferência de energia entre uma superfície sólida 

e um fluido adjacente em movimento. Envolve a combinação dos efeitos de condução 

térmica, por meio da transferência de energia das moléculas mais energéticas para as menos 

energéticas, e o movimento do fluido. Seu estudo na literatura é dividido em duas classes: 

convecção forçada e convecção natural. A convecção forçada é governada pela equação de 

Newton, a qual afirma que a taxa de transferência de calor é proporcional à diferença de 

temperatura entre o líquido e a superfície, como também à área perpendicular à direção de 

propagação do calor. A constante de proporcionalidade é denominada coeficiente de 

convecção e representada pelo símbolo ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣. A aplicação da equação de Newton no 

problema em questão resulta em [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

�̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟∆𝑧ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇1(𝑧)] 

 

ou 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇1(𝑧) =

1

2𝜋𝑟∆𝑧ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

�̇�(𝑧) (2.14) 

  

A convecção natural é a transferência de energia por convecção na superfície de um 

sólido devido ao movimento de um fluido decorrente da diferença de sua massa específica na 

proximidade da superfície e longe dela. Para dois cilindros concêntricos, como é o caso da 

completação do poço injetor em estudo, a taxa de transferência de calor por convecção natural 

através do anular é dada por [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

 
�̇�(𝑧) =

2𝜋∆𝑧ℎ𝑛𝑎𝑡𝐿𝑐

𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)
[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)] (2.15) 

 

onde: 

 

𝑟2= raio do cilindro interno; 

𝑟3= raio do cilindro externo; 

ℎ𝑛𝑎𝑡= Coeficiente de transferência por convecção natural; 
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𝐿𝑐= Comprimento característico; 

𝑇2= Temperatura da superfície externa do cilindro interno; 

𝑇3= Temperatura da superfície interna do cilindro externo. 

 

O coeficiente de convecção natural está relacionado ao número adimensional de 

Nusselt por meio da seguinte equação: 

 

 
ℎ𝑛𝑎𝑡 =

𝑘𝑁𝑢

𝐿𝑐

 (2.16) 

 

em que, para o problema da convecção natural no anular entre os dois cilindros, que é o caso 

em questão [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

 𝐿𝑐 = 𝑟3 − 𝑟2 (2.17) 

 

 
𝑁𝑢 = 0,386 (

𝑃𝑟

0,861 + 𝑃𝑟
)

1
4⁄

(𝐹𝑐𝑖𝑙𝑅𝑎𝐿)
1

4⁄  (2.18) 

 

Na equação (2.18) acima, 𝑃𝑟 corresponde ao número de Prandtl, 𝐹𝑐𝑖𝑙 ao fator 

geométrico do problema em análise e 𝑅𝑎𝐿 ao número de Rayleigh, cujos valores para o 

problema são dados por [RAITHBY & HOLLANDS, 1975]: 

 

 𝑃𝑟 =
𝜇𝑐𝑝

𝑘
 (2.19) 

 

 
𝐹𝑐𝑖𝑙 =

[𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)]4

(
𝐿𝑐

2
)

3

(𝑟𝑏
−3

5⁄ + 𝑟𝑎
−3

5⁄ )
5
 (2.20) 

 

 
𝑅𝑎𝐿 =

𝑔𝛽[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)]𝐿𝑐
3

𝜗2
𝑃𝑟 (2.21) 

 

em que: 

 

𝛽 = coeficiente de expansão térmica; 

𝑔 = aceleração da gravidade; 
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𝜗 = viscosidade cinemática; 

𝜇 = viscosidade absoluta; 

𝑐𝑝 = capacidade térmica específica. 

As equações (2.19), (2.20) e (2.21) são válidas para as seguintes condições: 

 

0,70 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 6.000 

 

102 ≤ 𝐹𝑐𝑖𝑙𝑅𝑎𝐿 ≤ 107 

 

Para 𝐹𝑐𝑖𝑙𝑅𝑎𝐿 < 100 as correntes de convecção natural são insignificantes, tendo-se, 

portanto, apenas o efeito de condução térmica [ÇENLGEL et al., 2012]. 

A equação (2.21) corresponde ao número de Rayleigh para espaço fechado e seu valor 

é calculado no ponto de operação, onde se tem 𝑇𝑏𝑜𝑝
 e 𝑇𝑎𝑜𝑝

 de referência. As propriedades do 

fluido devem ser avaliadas na temperatura média do fluido ao longo da tubulação [ÇENLGEL 

et al., 2012].   

A equação (2.15) pode ser reescrita como: 

 

 �̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)] (2.22) 

 

com: 

 

 
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 =

ℎ𝑛𝑎𝑡𝐿𝑐

𝑟2𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)
 (2.23) 

 

A radiação é a energia emitida pela matéria na forma de ondas eletromagnéticas em 

decorrência das reconfigurações eletrônicas dos átomos, não dependendo da existência de um 

meio material para sua transferência, como na condução e na convecção. Todo corpo quente 

emite energia na forma de radiação. É governada pela lei de Stefan-Boltzmann, conforme 

equação a seguir, já adaptada ao problema de radiação no anular entre dois cilindros 

concêntricos [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

 
�̇�(𝑧) =

2𝜋𝑟2∆𝑧𝜎[𝑇2
4(𝑧) − 𝑇3

4(𝑧)]

1
휀2

+
1 − 휀3

휀3

𝑟2

𝑟3

 (2.24) 
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onde ε é emissividade da superfície relacionada e σ é a constante de Stefan-Boltzmann. 

A equação (2.24) pode ser reescrita como: 

 

 �̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑟𝑎𝑑[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)] (2.25) 

 

com ℎ𝑟𝑎𝑑 tomado no ponto de operação e dado por: 

 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =
𝜎 [𝑇2𝑜𝑝

(𝑧) + 𝑇3𝑜𝑝
(𝑧)] [𝑇2𝑜𝑝

2 (𝑧) + 𝑇3𝑜𝑝
2 (𝑧)]

1
휀2

+
1 − 휀3

휀3

𝑟2

𝑟3

 (2.26) 

 

Os efeitos da convecção natural e radiação no anular podem ser combinados em uma 

única equação, resultando em um coeficiente de transferência combinado no anular (ℎ𝑎 =

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑) [WILLHITE et al., 1967]. Logo: 

 

�̇�(𝑧) = 2𝜋𝑟2∆𝑧(ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑)[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)] = 2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑎[𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧)] 

 

ou 

 

 
𝑇2(𝑧) − 𝑇3(𝑧) =

�̇�(𝑧)

2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑎

 (2.27) 

 

Logo, aplicando o mesmo raciocínio utilizado por Willhite et al., 1967, tem-se a 

seguinte relação entre as temperaturas mostradas anteriormente na Figura 2.4: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇1) + (𝑇1 − 𝑇2) + (𝑇2 − 𝑇3) + (𝑇3 − 𝑇4) + (𝑇4 − 𝑇5) + 𝑇5 

 

ou 

 

 (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇5) = (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇1) + (𝑇1 − 𝑇2) + (𝑇2 − 𝑇3) + (𝑇3 − 𝑇4) + (𝑇4 − 𝑇5) (2.28) 

 

Substituindo as equações de condução, convecção e convecção combinada, 

respectivamente, (2.13), (2.14) e (2.27), adequando-as à transferência de calor em cada 

camada da completação, na equação acima, tem-se:  
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𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇5(𝑧) =
1

2𝜋𝑟1∆𝑧ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛 (

𝑟2

𝑟1
)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑡

�̇�(𝑧) +
1

2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑎

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛 (

𝑟4

𝑟3
)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑟

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛 (

𝑟5

𝑟4
)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑐

�̇�(𝑧) 

 

Assumindo: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇5(𝑧) =
1

2𝜋𝑟1∆𝑧𝑈
�̇�(𝑧) 

 

tem-se: 

 

1

2𝜋𝑟1∆𝑧𝑈
�̇�(𝑧) =

1

2𝜋𝑟1∆𝑧ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑡

�̇�(𝑧) +
1

2𝜋𝑟2∆𝑧ℎ𝑎

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛(𝑟4/𝑟3)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑟

�̇�(𝑧) +
𝑙𝑛(𝑟5/𝑟4)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑐

�̇�(𝑧) 

 

e, consequentemente: 

 

 1

𝑈
=

1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)

𝑘𝑡

+
𝑟1

𝑟2

1

ℎ𝑎

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟4/𝑟3)

𝑘𝑟

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟5/𝑟4)

𝑘𝑐

 (2.29) 

 

A equação (2.29) pode ser reescrita como: 

 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

𝑘𝑒

 

 

em que  

 

 
𝑘𝑒 = [

𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)

𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

1

𝑘𝑡

+
1

𝑟2𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

1

ℎ𝑎

+
𝑙𝑛(𝑟4/𝑟3)

𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

1

𝑘𝑟

+
𝑙𝑛(𝑟5/𝑟4)

𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

1

𝑘𝑐

]

−1

 (2.30) 

 

 O valor de ke representa, matematicamente, para o caso do equilíbrio térmico, uma 

condutividade equivalente ao encadeamento de todos os mecanismos de transmissão de calor 

desde a superfície interna da tubulação até a superfície externa da cimentação. Essa 

interpretação possibilita a equivalência matemática mostrada na Figura 2.9, a seguir, e, por 

consequência, a adoção de uma completação mais simplificada para o protótipo a ser 

projetado, sem a perda da representatividade, tendo em vista que, dada as mesmas condições 
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de contorno e em regime de equilíbrio térmico, o perfil térmico do fluido de injeção será 

idêntico [WILLHITE et al., 1967].  

 

Figura 2.9: Representação da equivalência matemática 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

2.5 A Função Transiente - 𝒇(𝒕) 

 

Segundo Ramey em seu artigo de 1962, a taxa de transferência de calor entre o fluido 

da coluna de injeção e a formação em seu entorno é dada por: 

 

 𝑄(𝑧, �̇�, 𝑡)

∆𝑡
=

2𝜋𝑘𝑓[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑔(𝑧)]∆𝑧

𝑓(𝑡)
 (2.31) 

 

em que 𝑘𝑓 é a condutividade térmica da formação, 𝑇𝑔(𝑧) é a temperatura geotérmica e 𝑓(𝑡) é 

a função transiente de transferência de calor por condução térmica para a formação. 

A função transiente 𝑓(𝑡), foco deste tópico, pode ser estimada do problema de 

condução de calor em um cilindro infinitamente longo, cujas soluções, similares ao problema 

transiente do escoamento de fluido, são largamente descritas na literatura [RAMEY, 1962]. A 

Figura 2.10, descrita por Ramey em seu artigo de 1962, apresenta as possíveis representações 

gráficas para 𝑓(𝑡). São representadas soluções para três condições de contorno: temperatura 

constante, fluxo de calor constante e radiação de fronteira. 
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Figura 2.10: Função transiente de condução de calor 

 

Fonte: Ramey (1962) 

 

Conforme as curvas desenhadas na Figura 2.10, as soluções para as condições de 

contorno descritas convergem, ao longo do tempo, para a mesma curva. A curva de 

convergência para um tempo maior que uma semana pode ser aproximada por [RAMEY, 

1962]:  

 

 
𝑓(𝑡) = −𝑙𝑛

𝑟2

2√𝛼𝑡
− 0,290 + 𝑂 (

𝑟2
2

4𝛼𝑡
) (2.32) 

 

em que 𝛼 = 𝑘𝑓/(𝜌𝑓𝑐𝑓) é a difusividade térmica, 𝑘𝑓 é a condutividade térmica, 𝜌𝑓 é a massa 

específica relativa e 𝑐𝑓 é a capacidade térmica específica, todas relacionadas à formação. 

A solução representada pela equação (2.32) foi confirmada por meio de análise 

numérica em 2004, por Hagoort (2004), que também desenvolveu as seguintes equações para 

𝑓(𝑡) e os respectivos limites de aplicabilidades [MURADOV et al., 2011]: 
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𝑡𝐷 =

𝑘𝑓𝑡

𝜌𝑓𝑐𝑓𝑟1
2 (2.33) 

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝐷 < 1 → 𝑓 (𝑡𝐷) = 1/ (
1

𝜋𝑡𝐷

+ 0,5 − 0,2√
𝑡𝐷

𝜋
) (2.34) 

 

 Para 1 < 𝑡𝐷 < 105 → 𝑓 (𝑡𝐷) = −0,0012[𝑙𝑛(𝑡𝑑)]3 + 0,0249[𝑙𝑛(𝑡𝑑)]2 + 0,3083𝑙𝑛(𝑡𝑑) + 1,0504 (2.35) 

 

 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝐷 > 105 →  𝑓 (𝑡𝐷) = 0,5𝑙𝑛 (
𝑡𝑑

0,447
) (2.36) 

 

Satisfeitas as condições apresentadas, as formulações (2.32), (2.33), (2.34), (2.35) e 

(2.36) independem de 𝑧, como esperado, e das condições de contorno aplicadas ao cilindro 

infinitamente longo. 

 

2.6 Cálculo do Coeficiente de Convecção - 𝒉𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 

 

O coeficiente de transferência de calor por convecção depende fortemente das 

propriedades do fluido (viscosidade dinâmica, condutividade térmica, densidade e calor 

específico), da velocidade e padrão de escoamento e da geometria e rugosidade da superfície 

sólida, constituindo-se no mecanismo mais complexo da disciplina de transferência de calor 

[ÇENLGEL et al., 2012]. 

Em um escoamento, a parcela do fluido em contato direto com o sólido adere à 

superfície, na chamada condição de não deslizamento, onde não ocorre escorregamento. 

Como consequência, todas as moléculas de fluido em contato com a superfície sólida devem 

apresentar velocidade nula em relação à superfície, conduzindo ao raciocínio imediato de que 

a transferência de calor entre a superfície e as primeiras camadas de moléculas aderentes à 

superfície deve ocorrer predominantemente por condução térmica. Logo [ÇENLGEL et al., 

2012]: 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑧, 𝑟 = 𝑟1) = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑧, 𝑟 = 𝑟1) 

 

{2𝜋𝑟∆𝑧ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)[𝑇1(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)]}
𝑟=𝑟1

= [−2𝜋𝑟∆𝑧𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝜕𝑇(𝑧, 𝑟)

𝜕𝑟
]

𝑟=𝑟1
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2𝜋𝑟1∆𝑧ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)[𝑇1(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)] = −2𝜋𝑟1∆𝑧𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝜕𝑇(𝑧, 𝑟)

𝜕𝑟
]

𝑟=𝑟1

 

 

ou 

 

 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =

−𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝜕𝑇(𝑧, 𝑟)

𝜕𝑟
]

𝑟=𝑟1

𝑇1(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)
 

(2.37) 

 

Tendo em vista a dificuldade em se obter analiticamente o gradiente radial da 

temperatura do fluido na superfície da tubulação, normalmente são utilizadas tabelas e 

formulações obtidas empiricamente adotando-se números adimensionais. Adotou-se na 

literatura o número adimensional de Nusselt, dado por: 

 

 
𝑁𝑢 =

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝐿𝑐

𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

 (2.38) 

 

onde: 

 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜= coeficiente de transferência de calor por convecção entre fluido e a superfície em 

análise; 

𝐿𝑐= comprimento característico da superfície em análise; 

𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜= coeficiente de transferência de calor por condutividade do fluido. 

  

O número de Nusselt corresponde à relação entre a taxa de transferência por 

convecção e a taxa que seria obtida quando da transferência exclusivamente por condução do 

fluido para a superfície sólida. Como consequência, o número de Nusselt fornece um 

indicador da eficiência da convecção, onde, no patamar inicial, 𝑁𝑢 = 1 representa a condução 

pura. Em geral, seu valor varia ao longo do escoamento, forçando o uso de valores médios nas 

aplicações práticas [ÇENLGEL et al., 2012]. 

 

2.6.1 Regime de escoamento 

 

Na literatura, são definidos três regimes de escoamento: laminar, turbulento e 

transitório. O escoamento laminar é caracterizado pelo escoamento liso e ordenado, em um 
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movimento em camadas laminares. O escoamento turbulento, por sua vez, é altamente 

desordenado, com flutuações das velocidades das moléculas. O escoamento transitório, ora é 

laminar e ora é turbulento, configurando-se como um regime de transição entre o escoamento 

laminar e o escoamento turbulento [ÇENLGEL et al., 2012]. 

O regime de escoamento está relacionado ao número adimensional de Reynolds, dado 

por: 

 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝑚𝑒𝑑𝐷

𝜇
 (2.39) 

 

onde 𝜌 é a massa específica do fluido, 𝜇 é a viscosidade absoluta do fluido, D é o diâmetro da 

tubulação e 𝑣𝑚𝑒𝑑 é velocidade média do escoamento. 

O número de Reynolds representa a relação entre as forças dinâmicas e as forças 

viscosas. Quanto maior a força dinâmica, definida pela velocidade de escoamento, maior será 

a propensão a um escoamento turbulento. A Tabela 2.1 apresenta os limiares para cada regime 

de escoamento que serão adotados neste documento. 

 

Tabela 2.1: Limiares para o padrão de escoamento 

Escoamento Faixa 

Laminar 0 < 𝑅𝑒 ≤ 2300 

Transitório 2300 < 𝑅𝑒 ≤ 4000 

Turbulento 𝑅𝑒 > 4000 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

2.6.2 Região de desenvolvimento do fluxo 

  

Considere um fluido entrando em um tubo circular com uma velocidade uniforme. Em 

decorrência da viscosidade, as partículas do fluido em contato com a superfície do tubo 

tenderão ao repouso, forçando as moléculas adjacentes desacelerem gradualmente, e estas, por 

sua vez, às suas moléculas adjacentes, resultando, devido ao princípio da conservação da 

massa, no aumento da velocidade na direção do interior da tubulação, constituindo uma 

fronteira chamada Camada Limite Hidrodinâmica, onde, a partir da qual, os efeitos viscosos 

são significativos. Como consequência, tem-se um gradiente de velocidade, não só no sentido 
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transversal, mas também ao logo da tubulação, conforme exemplificado na Figura 2.11 para o 

escoamento laminar. 

O comprimento da tubulação necessário ao estabelecimento do perfil permanente de 

velocidade é chamado de comprimento de entrada hidrodinâmico, denominado 𝐿ℎ, e o 

escoamento nessa região é chamado de escoamento hidrodinamicamente em 

desenvolvimento. A partir deste comprimento, o escoamento é denominado 

hidrodinamicamente desenvolvido [ÇENLGEL et al., 2012]. 

 

Figura 2.11: Perfil de velocidade e comprimento de entrada hidrodinâmico - Laminar 

 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, considere um fluido com temperatura uniforme 

entrando em um tubo circular com temperatura superficial mantida a uma temperatura 

diferente. As partículas do fluido em contato com a superfície do tubo, que apresentarão 

velocidade nula, tendem a assumir a temperatura da superfície, diferenciando da temperatura 

do fluido em movimento e dando início ao processo de transferência de calor por convecção 

no interior da tubulação, constituindo a fronteira chamada Camada Limite Térmica. Como 

consequência, é estabelecido ao longo da tubulação um perfil térmico adimensional radial, 

definido por (𝑇𝑠 − 𝑇) (𝑇𝑠 − 𝑇∞)⁄ , conforme exemplificado na Figura 10.12 para o escoamento 

laminar. O comprimento da tubulação necessário para o estabelecimento do perfil térmico 

adimensional permanente é chamado de comprimento de entrada térmico, denominado 𝐿𝑡, e o 

escoamento nessa região é chamado escoamento termicamente em desenvolvimento. A partir 

desse comprimento, o escoamento é denominado termicamente desenvolvido [ÇENLGEL et 

al., 2012]. 
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Figura 2.12: Perfil térmico e comprimento de entrada - Laminar 

 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

Para escoamento turbulento, os perfis desenvolvidos de velocidade e temperatura são 

praticamente constantes na região central da tubulação, conforme representado na Figura 

2.13, sendo que qualquer gradiente radial significativo se encontra na periferia da tubulação, 

na chamada subcamada viscosa, cuja espessura é geralmente muito inferior a 1% do diâmetro 

da tubulação. Nesse sentido, a temperatura média do fluido, 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧), dado pela equação 

(2.11), será aproximadamente igual à temperatura na região central da tubulação, ou seja, 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) ≅ 𝑇(0) [ÇENLGEL et al., 2012]. 

 

Figura 2.13: Perfis de velocidade e temperatura - Turbulento 

 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

A região onde o escoamento é ao mesmo hidrodinamicamente e termicamente 

desenvolvido, na qual os perfis de velocidade e de temperatura adimensional permanecem 

inalterados, é chamada de região de escoamento completamente desenvolvido. 

A relação entre os comprimentos hidrodinâmico e térmico está diretamente 

relacionada ao número adimensional de Prandtl, que representa a relação entre a difusividade 

molecular de quantidade de movimento e difusividade molecular térmica. É dada por: 

 

 𝑃𝑟 =
𝜇𝑐𝑝

𝑘
 (2.40) 
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Para fluidos com 𝑃𝑟 = 1, como gases, as duas camadas limites essencialmente 

coincidem uma com a outra. Para fluidos com 𝑃𝑟 ≫ 1, como a água, a camada limite 

hidrodinâmica desenvolve-se mais rapidamente que a camada limite térmica. Como resultado, 

o comprimento hidrodinâmico de entrada é menor do que o comprimento térmico de entrada. 

Para 𝑃𝑟 ≪ 1, como é o caso dos metais líquidos, vale a lógica inversa. 

Os comprimentos hidrodinâmico e térmico para os regimes laminar e turbulento são 

dados por [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

 𝐿ℎ,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 ≈ 0,05𝑅𝑒𝐷 (2.41) 

 

 𝐿𝑡,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 ≈ 0,05𝑅𝑒𝑃𝑟𝐷 = 𝑃𝑟𝐿ℎ,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟  (2.42) 

 

 𝐿ℎ,𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 ≈ 𝐿𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10𝐷 (2.43) 

 

Para escoamento turbulento, como representado na equação (2.43), a intensa mistura 

durante as flutuações aleatórias normalmente se sobrepõem aos efeitos da difusão molecular. 

Portanto, os comprimentos hidrodinâmico e térmico de entrada são aproximadamente iguais e 

independentes de 𝑃𝑟. A mesma consideração também vale para a dependência do número de 

Reynolds, que, a partir da distância de 10 diâmetros, não apresenta mais influência nos 

comprimentos de entrada [ÇENLGEL et al., 2012]. 

 

2.6.3 Cálculo do número de Nusselt 

 

O cálculo do número de Nusselt não é uma tarefa trivial. Não existem soluções 

analíticas que cubram todas as possibilidades. De maneira geral, são adotados equações e 

limites de aplicabilidade desenvolvidos empiricamente por vários pesquisadores ao longo da 

história. As Tabelas 2.2 a 2.5 a seguir apresentam algumas das principais equações 

comumente utilizadas e as respectivas condições de aplicabilidade.  

 

a) Escoamento laminar em desenvolvimento 
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Tabela 2.2: Escoamento laminar em desenvolvimento 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 𝑵𝒖 

Temperatura de superfície constante e 

escoamento hidrodinâmico desenvolvido. 

Porém, pode ser utilizada com boa 

aproximação na região de 

desenvolvimento (Pr ≥ 5). 

Re<2300 
3,66 +

0,065(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝑃𝑟

1 + 0,04[(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝑃𝑟]2/3
 

(Edwards et al., 1979) 

Temperatura de superfície constante e 

escoamento tanto hidrodinâmico quanto 

térmico em desenvolvimento. 

0,48 < 𝑃𝑟 < 16700 

0,0044 < (
𝜇

𝜇𝑠

) < 9,75 

1,86 (
𝑅𝑒𝑃𝑟

𝐿/𝐷
)

1/3

(
𝜇

𝜇𝑠

)
0,14

 

(Equação Sider-Tate) 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

b) Laminar desenvolvido 

 

Tabela 2.3: Escoamento laminar desenvolvido 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 𝑵𝒖 

Temperatura de superfície constante. Re<2300 3,66 

Fluxo térmico constante. Re<2300 4,36 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 

 

c) Turbulento em desenvolvimento 

 

Tabela 2.4: Escoamento turbulento em desenvolvimento 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 𝑵𝒖 

Os comprimentos de entrada para os 

escoamentos turbulentos são tipicamente 

curtos, normalmente apenas o 

comprimento equivalente a 10 diâmetros 

do tubo, e o número de Nusselt 

determinado para o escoamento turbulento 

completamente desenvolvido pode ser 

usado aproximadamente para todo o tubo. 

Vide regime turbulento 

desenvolvido. 

Vide regime turbulento 

desenvolvido. 

Fonte: Çenlgel et al. (2012) 
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d) Turbulento desenvolvido 

 

Tabela 2.5: Escoamento turbulento desenvolvido 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 𝑵𝒖 

Pequenas diferenças de temperatura entre 

o fluido e a parede, tornando-se 

representativo a adoção da temperatura 

média no cálculo das propriedades do 

fluido. 

0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160 

𝑅𝑒 > 10.000 

0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟1/3  

(Equação Colburn)  

Aquecimento do fluido de injeção, 

submetido a pequenas diferenças de 

temperatura entre o fluido e a parede, 

tornando-se representativo a adoção da 

temperatura média no cálculo das 

propriedades do fluido. 

0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160 

𝑅𝑒 > 10.000 

L/D>10 

0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4 

(Equação Dittus-Boelter) 

Resfriamento do fluido de injeção, 

submetido a pequenas diferenças de 

temperatura entre o fluido e a parede, 

tornando-se representativo a adoção da 

temperatura média no cálculo das 

propriedades do fluido. 

0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160 

𝑅𝑒 > 10.000 

L/D>10 

0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,3 

(Equação Dittus-Boelter)  

Fonte: Çenlgel et al. (2012). 

  

Como pode ser percebido nas equações apresentadas, o número de Nusselt para 

pequenos comprimentos de tubulação apresenta valores distintos ao longo da tubulação, 

principalmente na região de desenvolvimento térmico e hidrodinâmico. 

 

2.7 Conclusões 

 

a) Na equação desenvolvida por Ramey, a informação da vazão está contida no coeficiente 

de relaxação, 𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡), que corresponde a um marcador de decaimento exponencial 

idêntico à constante de tempo de um circuito RC. A relação entre o coeficiente de 

relaxação e a vazão é não linear; 

b) Para 𝑧 ≥ 5𝐴, assumindo 𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡) independente de 𝑧 e �̇�, quando da aplicação de um 

perfil geotérmico constante, não existe informação sobre a vazão no perfil térmico 

estabelecido no fluido de injeção, constituindo este comprimento como um tamanho 
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máximo para o protótipo a ser projetado para a referida condição de contorno. Quando da 

aplicação do perfil geotérmico linear, como é largamente utilizado, a informação da vazão 

continua contida no coeficiente linear da reta aproximada resultante; 

c) Do ponto de vista do fluido de injeção, no equilíbrio térmico, existe uma equivalência 

matemática entre a completação padrão do poço injetor e a completação simplificada que 

cuja propriedade térmica é representada por 𝑘𝑒, conforme Figura 2.9. Isto possibilita a 

adoção de uma completação mais simplificada para o protótipo, sem perda de 

representatividade; 

d) A função transiente, 𝑓(𝑡), independe da posição e das condições de contorno aplicadas; 

e) O cálculo do coeficiente de convecção, ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�), necessário ao cálculo do coeficiente 

global de transferência de calor, 𝑈(𝑧, �̇�), e por consequência, ao próprio coeficiente de 

relaxação, 𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡), depende da posição e, principalmente, do regime de escoamento, em 

uma relação muitas vezes obtida empiricamente e apresentando condições de 

aplicabilidade restritas. 
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3 MODELAGEM DO PROTÓTIPO DE ZONA DE TRANSPORTE 

 

3.1 Motivação 

  

Como visto no capítulo anterior, analisando exclusivamente o regime de equilíbrio 

térmico, tendo o fluido de injeção como referência, o uso de uma completação simplificada 

(apenas tubulação) para um poço injetor também implica na mesma estrutura matemática que 

governa a distribuição de energia e calor em um completação padrão (tubulação, anular, 

revestimento e cimentação). Isto faz com que as conclusões obtidas em testes realizados com 

uma completação simplificada possam ser estendidas para a completação padrão e vice-versa. 

Neste sentido, este capítulo discorrerá sobre a modelagem de um protótipo de zona de 

transporte simplificado (completação e formação) e seu equacionamento matemático para o 

regime de equilíbrio térmico. O modelo desenvolvido será utilizado na construção de um 

protótipo físico, a ser detalhado no próximo capítulo, com possibilidade de simulação de 

múltiplas zonas de injeção, que permitirá a avaliação do método desenvolvido por Ramey 

(1962) aplicado à medição de vazão. 

 

3.2 Descrição e análise 

 

Os gráficos da Figura 3.1, a seguir, trazem uma representação do comportamento das 

duas soluções particulares apresentadas no capítulo anterior para a equação de Ramey, as 

quais representam o arranjo mais simples de condição de contorno para o problema em 

análise. 

Em ambos os gráficos, a contribuição da parcela exponencial para a temperatura do 

fluido se arrefece com o aumento da profundidade (𝑧). A partir da profundidade 𝑧 =

5𝐴(�̇�, 𝑡), a contribuição da referida parcela é reduzida para menos de 0,67% do valor inicial.  

Para o perfil geotérmico constante, representado pelo gráfico “a” da Figura 3.1, pode-se 

admitir que, a partir desta profundidade, o perfil térmico do fluido não apresenta mais 

informações que possam ser vinculadas a vazão que a gerou, sendo, pois, essa profundidade 

um comprimento máximo útil para um protótipo com o referido tipo de condição de contorno. 

Para o perfil geotérmico linear, representado pelo gráfico “b” da Figura 3.1, por sua vez, a 
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informação da vazão continua presente no coeficiente linear da reta resultante, conforme 

discutido no item 2.2 do capítulo anterior. 

 

Figura 3.1: Representação das soluções de Ramey 

 
a) Perfil geotérmico constante 

 

 
b) Perfil geotérmico linear 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tendo as duas soluções como referência, projetar e executar um protótipo tendo como 

base a solução de perfil geotérmico constante é aparentemente mais simples e, possivelmente, 

mais barato que projetar e executar um protótipo com base na solução de perfil geotérmico 

linear, tendo em vista que simular um aumento ou decaimento linear da temperatura é bem 

mais complicado que simplesmente mantê-la constante. 
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Nesse sentido, motivado pelo problema representado pela equação de Ramey com 

perfil geotérmico constante, é proposto o protótipo de zona de transporte apresentado na 

Figura 3.2, a seguir. 

 

Figura 3.2: Protótipo de zona de transporte - visão geral 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O protótipo é composto pelos seguintes componentes: 

 

a) Coluna de Injeção: tubulação pela qual correrá o fluido de injeção, cujo material, 

normalmente de aço inoxidável, apresenta uma alta condutividade térmica e pequena 

espessura; 

b) Formação: material de preenchimento com condutividade térmica próxima da 

condutividade dos reservatórios reais (areia, areia molhada, etc.); 

c) Fonte Térmica: região em torno da Formação que apresenta a capacidade de permanecer 

sempre na mesma temperatura, independente das temperaturas do fluido de injeção e da 

Formação. Simulará o perfil geotérmico constante no protótipo. 

 

A simulação da Fonte Térmica poderá ser realizada por meio de uma fonte fria ou 

quente idealizadas, na qual toda a energia térmica recebida ou cedida pela fonte não altera sua 

temperatura. Isto poderá ser feito através de um banho constante da fronteira da Formação do 

protótipo por um líquido de alta capacidade térmica à temperatura desejada ou, até mesmo, 

pela imersão completa do protótipo em um reservatório preenchido com esse mesmo líquido 

de alta capacitância. 

Conforme detalhado no Apêndice “A” deste documento, independentemente da 

posição de instalação do protótipo (vertical ou horizontal), se forem observadas as mesmas 

considerações feitas por Ramey (1962) no que se refere à viscosidade e seus efeitos na 
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temperatura do fluido de injeção, a aplicação do balanço de energia resultará na equação 

diferencial de Ramey. Isto torna representativa a adoção de um protótipo de zona de 

transporte (completação e formação simplificadas) instalado na posição horizontal. 

A Figura 3.3 apresenta um corte transversal com o detalhamento das dimensões radiais 

e as respectivas nomenclaturas que serão adotadas no decorrer deste tópico. 

 

Figura 3.3: Protótipo de zona de transporte - transversal 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Considere “n” sensores distribuídos nas posições 𝑧0, 𝑧1, … , 𝑧𝐼 , … , 𝑧𝑛 ao longo da 

Coluna de Injeção, com 𝑧0 = 0, e o incremento ∆𝑧𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1, onde zi corresponde à 

posição do i-ésimo sensor. Isolando o coeficiente de relaxação da equação (2.1), tem-se a 

seguinte reformulação: 

 

 
𝐴(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) =

𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)

𝜕𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)
𝜕𝑧

 (3.1) 

 

ou 

 

𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) ≅
𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)

[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖−1, �̇�, 𝑡)

𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1
]
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𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) ≅

𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖−1, �̇�, 𝑡)
(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1) (3.2) 

 

em que foi adotada a diferença regressiva, 
𝑑𝑇(𝑧𝑖)

𝑑𝑧
≅

𝑇(𝑧𝑖)−𝑇(𝑧𝑖−1)

𝑧𝑖−𝑧𝑖−1
, para a aproximação da 

derivada. A utilização de diferenças progressiva, 
𝑑𝑇(𝑧𝑖)

𝑑𝑧
≅

𝑇(𝑧𝑖+1)−𝑇(𝑧𝑖)

𝑧𝑖+1−𝑧𝑖
, e central, 

𝑑𝑇(𝑧𝑖)

𝑑𝑧
≅

𝑇(𝑧𝑖+1)−𝑇(𝑧𝑖−1)

𝑧𝑖+1−𝑧𝑖−1
, na aproximação conduziria aos seguintes resultados, respectivamente: 

 

 
𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) ≅

𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖+1, �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)
(𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖) (3.3) 

 

 
𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) ≅

𝑇𝑔(𝑧𝑖) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖+1, �̇�, 𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖−1, �̇�, 𝑡)
(𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖−1) (3.4) 

 

A resolução das equações (3.2), (3.3) e (3.4) sobre a curva de temperatura média do 

fluido de injeção, também chamado nesta dissertação de perfil térmico do fluido de injeção, 

ou simplesmente de perfil térmico do fluido, produzirá uma nova curva que se aproximará do 

coeficiente de relaxação, 𝐴(𝑧, �̇�, 𝑡). Quanto menor for o incremento ∆𝑧𝑖 adotado, mais 

próxima será a curva obtida da curva verdadeira. A Figura 3.4 traz uma exemplificação da 

curva esperada para 𝐴𝑖(zi, �̇�, t). 

 

Figura 3.4: Comportamento de 𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) ao longo da tubulação 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Da equação (2.2), o coeficiente de relaxação também pode ser definido por: 

 

 
𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡) =

�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑓(𝑡)]

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑘𝑓

 (3.5) 

 

no qual é enfatizado, como outrora, a dependência do coeficiente global de transferência de 

calor tanto da posição quanto da vazão. 

Para um longo período de tempo, ou seja, quando do estabelecimento do equilíbrio 

térmico, tem-se: 

 

𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡∞) =
�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑓(𝑡∞)]

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑘𝑓

 

 

Sabendo que para o problema em questão 𝑓(𝑡∞) = 𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2), conforme detalhado no 

Apêndice “A”, tem-se: 

 

 
𝐴𝑖(𝑧𝑖 , �̇�, 𝑡∞) ≅

�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)]

2𝜋𝑟1ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�)𝑘𝑓

 (3.6) 

 

Para o escoamento laminar, assumindo 𝑅𝑒 < 2300, o coeficiente de convecção 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖, �̇�) depende da posição ao longo da tubulação, 𝑧𝑖, no decorrer da região de 

desenvolvimento térmico e hidrodinâmico, como exemplificado na Figura 3.5. Conforme 

pode ser observado na respectiva figura, assumindo a vazão de 2 litros por minuto destacada, 

nos primeiros três metros de tubulação o escoamento está em desenvolvimento tanto 

hidrodinâmico quanto térmico, resultando em valores altos para o coeficiente de convecção. 

Entre o terceiro e décimo-quarto metro da tubulação, o escoamento apresenta o perfil de 

velocidade já desenvolvido, porém o perfil térmico adimensional ainda em desenvolvimento, 

implicando, como antes, em valores altos para o coeficiente de convecção, embora menores 

que os obtidos nos primeiros dois metros. A partir do décimo-quarto metro, o escoamento se 

encontra completamente desenvolvido e com coeficiente de convecção estabelecido e 

constante. 
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Figura 3.5: Vazão (litros/min) versos Comprimentos de Entrada (m) 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para elaboração do gráfico da Figura 3.5, foi assumido 𝑃𝑟 > 1, o que corresponde a 

um comprimento de entrada térmico maior que o comprimento de entrada hidrodinâmico. Na 

referida figura, também está apresentado a evolução do número de Reynolds. 

A Figura 3.6 exemplifica a evolução do coeficiente de relação ao longo da extensão da 

tubulação, como também a evolução do coeficiente de convecção. Percebe-se que existe uma 

relação direta entre estas grandezas.  

 

Figura 3.6: Evolução de ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�) ou longo da tubulação 

 

Fonte: Autor (2017) 
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De maneira geral, conforme descrito, ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖, �̇�) depende tanto de 𝑧𝑖 quanto de ṁ, 

o que implica, consequentemente, na dependência de 𝑈(𝑧𝑖, �̇�) das mesmas variáveis. 

Portanto, o cálculo da ṁ nessa região deve considerar as equações específicas para 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖, �̇�) em cada ponto da região em desenvolvimento.  

Dado o conhecimento da evolução de ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖, �̇�), ou seja, conhecendo-se 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�) = 𝑔(𝑧, �̇�), é possível, considerando as seis equações independentes descritas a 

seguir, determinar todo o comportamento térmico do protótipo em estado permanente. Todas 

as equações já foram apresentadas anteriormente. 

 

 
�̇�(𝑧) = −�̇�𝑐𝑝∆𝑧

𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

𝑑𝑧
 (3.7) 

 

 Q̇(z) = 2πr1∆zhfluido[Tfluido(z) − T1(z)] (3.8) 

 

 
�̇�(𝑧) =

2𝜋∆𝑧𝑘𝑡

𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)
[𝑇1(𝑧) − 𝑇2(𝑧)] (3.9) 

 

 
�̇�(𝑧) =

2𝜋∆𝑧𝑘𝑓

𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)
[𝑇2(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)] (3.10) 

 

 ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�) = 𝑔(𝑧, �̇�) (3.11) 

 

 
𝑈(𝑧, �̇�) = [

1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�)
+

𝑟1𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)

𝑘𝑒

]

−1

 (3.12) 

 

Estas equações constituem um sistema não linear contendo seis variáveis 

desconhecidas [�̇�, 𝑇1(𝑧), 𝑇2(𝑧), ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�), 𝑈(𝑧, �̇�) e �̇�(𝑧)], que pode ser resolvido por 

meio do fluxograma representado na Figura 3.7. 

No fluxograma, 𝛿 corresponde à incerteza máxima desejada para a temperatura 𝑇1(𝑧), 

que foi a variável escolhida para o controle da evolução do fluxograma. Após a convergência, 

têm-se os valores de �̇�, 𝑇1(𝑧), 𝑇2(𝑧) e ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�), que determinam completamente o 

estado de equilíbrio térmico do sistema estabelecido, bem como os valores de 𝑈(𝑧, �̇�) e �̇�(𝑧), 

que complementam o conjunto de variáveis térmicas desconhecidas. As equações descritas no 

fluxograma são manipulações das equações (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11) e (3.12). 
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Figura 3.7: Fluxograma para resolução do sistema de equações 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para a região de escoamento laminar completamente desenvolvido, como descrito na 

tabela da Figura 2.13 do Capítulo 02, o número de Nusselt, que representa o coeficiente de 
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convecção de forma adimensional, torna-se independente da posição e da vazão �̇� e, 

consequentemente: 

 

1

𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)
=

1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

𝑘𝑒

=
𝐷

𝑁𝑢 ∗ 𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

𝑘𝑒

 

 

Para o caso da completação e formação do protótipo proposto, onde a temperatura de 

superfície externa da formação é constante, tem-se: 

 

1

𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)
=

𝐷

3,66 ∗ 𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

+
𝑟1𝑙𝑛(𝑟5/𝑟1)

𝑘𝑒

=
1

𝑈
 

 

ou seja, 𝑈(𝑧, �̇�) também independe da vazão, como previsto. 

Logo: 

 

 
𝐴𝑖(�̇�, 𝑡∞) ≅

�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)]

2𝜋𝑟1𝑈𝑘𝑓

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 zi > Lt (3.13) 

 

onde Lt é o comprimente necessário para o desenvolvimento térmico do escoamento. 

Para o escoamento turbulento, onde 𝑅𝑒 > 10.000, o coeficiente de convecção 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖, �̇�) assume valores altos, acarretando em altos valores para o coeficiente global de 

transferência de calor, 𝑈(𝑧𝑖, �̇�), fazendo com que 𝑟1𝑈(𝑧𝑖, �̇�)𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2) ≫ 𝑘𝑓. Nesse cenário, 

assumindo 𝑈(𝑧𝑖, �̇�) infinito para todos os pontos 𝑧𝑖, tem-se: 

 

 
𝐴𝑖(�̇�, 𝑡∞) =

�̇�𝑐𝑝[𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)]

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)𝑘𝑓

≅
�̇�𝑐𝑝𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)

2𝜋𝑘𝑓

 (3.14) 

 

ou seja, altos valores de 𝑈(𝑧𝑖, �̇�) não influenciam no valor final do coeficiente de relaxação 

do protótipo proposto.  

Portanto, considerando tanto o escoamento laminar quanto o escoamento turbulento, 

dados uma vazão de referência �̇�𝑟𝑒𝑓 e os correspondentes valores de 𝐴𝑖𝑟𝑒𝑓
 para todos os 

pontos 𝑧𝑖, onde o escoamento for completamente desenvolvido, resultando na média �̅�𝑟𝑒𝑓, as 

novas vazões de injeção, �̇�, para o mesmo padrão de escoamento da vazão de referência, 

poderão ser calculadas por: 
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�̇� ≅

�̅�

�̅�𝑟𝑒𝑓

�̇�𝑟𝑒𝑓 (3.15) 

 

onde �̅� corresponde à média de todos os valores de 𝐴𝑖 para os pontos 𝑧𝑖 onde o escoamento 

for completamente desenvolvido. 

 Devido à característica exponencial esperada para o perfil térmico do fluido, a 

utilização de grandezas adimensionais resultará em outra abordagem de análise que pode ser 

adotada no estudo dos dados obtidos nos testes. Partindo-se da equação esperada para o perfil 

térmico do fluido de injeção, tem-se: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�, 𝑡∞) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, �̇�, 𝑡∞) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝑧
𝐴(�̇�,𝑡∞) 

 

que pode ser simplificado para: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑔(0)]𝑒−
𝑧
𝐴 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑔(0)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑔(0)
= 𝑒−

𝑧
𝐴 

 

𝑙𝑛 [
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑔(0)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑔(0)
] =

𝑧

𝐴
 

 

ou 

 

 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
∗ (𝑧) =

𝑧

𝐴
 (3.16) 

 

onde 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
∗ (𝑧) = 𝑙𝑛 [

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑔(0)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑔(0)
] 

 

é a temperatura adimensional média do fluido de injeção. 

 Nessa abordagem, indicada apenas para 𝑧 < 3𝐴, tendo em vista a dificuldade do 

cálculo do logaritmo quando a temperatura do fluido estiver próxima da temperatura 

geotérmica, a complexidade da análise de uma função exponencial é substituída pela análise 
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de uma função linear passando pela origem, conforme representado na Figura 3.8. O 

coeficiente de relaxação médio (�̅� ou �̅�𝑟𝑒𝑓) será dado pelo inverso do coeficiente angular da 

rede resultante, que poderá ser inferido dos dados coletados nos testes tanto por meio da 

aplicação do método dos quadrados mínimos quanto graficamente com o uso dos conceitos 

básicos de trigonometria. 

 

Figura 3.8: Gráfico da análise adimensional - 𝐴 = 20𝑚 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O gráfico da Figura 3.8 exemplifica apenas uma zona de transporte onde o escoamento 

está completamente desenvolvido. Assuma agora a adoção de duas zonas de transporte com 

coeficientes de relaxação de 𝐴1 e 𝐴2, respectivamente, e entre elas uma zona de injeção 

instalada entre 𝑧1 e 𝑧2. Nesses termos, tem-se: 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑔(0)]𝑒

−
𝑧

𝐴1 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧1 (3.17) 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧1) − 𝑇𝑔(0)]𝑒

−
𝑧1
𝐴1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧1 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧2 (3.18) 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧2) − 𝑇𝑔(0)]𝑒

−
𝑧−𝑧2

𝐴2 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧2 ≤ 𝑧 (3.19) 
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Da equação (3.18) tem-se: 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧2) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧1) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝑧1
𝐴1  

 

que substituindo na equação (3.19), obtém-se: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧2) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝑧−𝑧2
𝐴2  

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [(𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧1) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝑧1
𝐴1) − 𝑇𝑔(0)] 𝑒

−
𝑧−𝑧2

𝐴2  

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧1) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝑧
𝐴2

+(
𝑧2
𝐴2

−
𝑧1
𝐴1

)
 

 

Logo: 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

∗ (𝑧) =
𝑧

𝐴2

− (
𝑧2

𝐴2

−
𝑧1

𝐴1

) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧2 (3.20) 

 

A abordagem de múltiplas zonas de transporte é exemplificada na Figura 3.9 a seguir, 

onde foram adotados A1=20m e A2=10m. 

 

Figura 3.9: Gráfico da análise adimensional - multi-zonas 

 

Fonte: Autor (2017) 
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De maneira geral, estando obedecida a premissa de transferência de energia apenas na 

direção radial, a inclinação da curva obtida com a adimensionalização corresponde ao inverso 

do coeficiente de relaxação no ponto “z” em análise. 

A título de exemplificação, considere um escoamento turbulento, com número de 

Reynolds igual a 10.000, bem como os valores apresentados na Tabela 3.1 e na Figura 3.10, 

ambas a seguir. 

 

Tabela 3.1 - Características físicas do protótipo 

Dimensões 

r1 = 0,0254 m  

r2 = 0,0264 m  

r3 = 0,25 m  

L = 9 m  

 

Fluido de Injeção 

Tipo de Fluido: água 

Temp. Entrada = 60 (℃)  

Temp. Média = 45 (℃)  

μ = 0,0006 (N. s/m2)  

kfluido = 0,6360 (W/m. °K)  

cp = 4184,00 (J/kg. °K)  

ρfluido = 1000 (kg/m3)  

Tubulação 

kt = 14 (W/m. °K) 

Formação 

Enchimento: areia molhada 

Tg(z) = 25 (℃) 

kf = 2,42 (W/m. °K)  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 3.10: Características físicas do protótipo 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Utilizando a fórmula para o cálculo do número de Nusselt relativo ao resfriamento do 

fluido de injeção, listada no final da tabela da Figura 2.15, para o cálculo do coeficiente de 

convecção, tem-se: 

 

𝑃𝑟 =
𝜇𝑐𝑝

𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

=
0,0006 ∗ 4184

0,636
= 3,95 

 

𝑁𝑢 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒0,8 ∗ 𝑃𝑟0,3 = 55,03 

 

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�) = 𝑁𝑢
𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐿𝑐

= 55,03
0,6360

2 ∗ 0,0254
= 688,98 (𝑊/𝑚2°𝐾) 

 

𝑈(𝑧𝑖 , �̇�) = [
1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧𝑖 , �̇�)
+

𝑟1𝑙𝑛 (
𝑟2

𝑟1
)

𝑘𝑡

]

−1

= [
1

688,98
+

0,0254𝑙𝑛 (
0,0264
0,0254

)

14
]

−1

= 660,24 (𝑊/𝑚2°𝐾) 

 

Logo, para o regime de escoamento turbulento considerado, o erro percentual no 

cálculo do coeficiente de relaxação, assumindo infinito o valor do coeficiente global de 

transferência de calor, será de: 

 

erro =
A(𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)) − A(𝑈(𝑧𝑖 , �̇�) = ∞)

A(𝑈(𝑧𝑖 , �̇�))
=

kf

kf + r1𝑈(𝑧𝑖 , �̇�)ln (
r3

r2
)

≅ 5,9% 

 

o qual representa uma percentagem pequena do coeficiente de relaxação, que, a depender da 

aplicação a que se destina, poderá ser negligenciada  

De forma geral, para o escoamento turbulento, o erro percentual pela respectiva 

aproximação decai na medida do aumento do Número de Reynolds, conforme pode ser 

observado no gráfico da Figura 3.11. O gráfico em questão apresenta a evolução do erro 

percentual para o raio 𝑟3 igual a 0.25, 0.5, 10 e 100 metros, tendo como referência os dados 

físicos da exemplificação anterior. Sendo assim, assumir 𝑈(𝑧𝑖, �̇�) infinito simplifica o 

cálculo, tendo em vista a dificuldade da obtenção do número de Reynolds, sem perda 

significativa na exatidão. 
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Figura 3.11: Erro de aproximação em função do número de Reynolds 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Dado o comprimento do protótipo de zona de transporte e a variação da temperatura 

desejada, ou seja, a diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura da saída do 

fluido de injeção na respectiva zona, é possível, a partir da solução da equação de Ramey para 

o perfil geotérmico constante, ter-se uma estimativa para a vazão de transporte. Da solução de 

Ramey em regime de equilíbrio térmico, tem-se: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿, ∞) = 𝑇𝑔(0) + [𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, ∞) − 𝑇𝑔(0)]𝑒
−

𝐿
𝐴(∞) 

 

ou 

𝐴(∞) =
𝐿

𝑙𝑛 [
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, ∞) − 𝑇𝑔(0)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿, ∞) − 𝑇𝑔(0)
]

 

 

Da definição do coeficiente de relaxação, tem-se: 

 

𝐴(∞) =
�̇�𝑐𝑝 [𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈𝑙𝑛 (

𝑟3

𝑟2
)]

2𝜋𝑟1𝑈𝑘𝑓
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e, consequentemente: 

 

 
�̇� =

2𝜋𝑟1𝑈𝑘𝑓𝐿

𝑐𝑝 [𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈𝑙𝑛 (
𝑟3

𝑟2
)] 𝑙𝑛 [

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, ∞) − 𝑇𝑔(0)

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿, ∞) − 𝑇𝑔(0)
]

 
(3.21) 

 

onde, conforme descrito Capítulo 02 deste documento, o coeficiente de transferência global 

de calor é dado por: 

 

𝑈 = [
1

hfluido

+
𝑟1𝑙𝑛 (

𝑟2

𝑟1
)

𝑘𝑡

]

−1

 

 

A Figura 3.12 apresenta a evolução, em regime de equilíbrio térmico, da variação da 

temperatura do fluido de injeção para o regime laminar (Re<2.500). Como pode ser 

percebido, quanto maior a vazão de injeção, menor será a variação da temperatura. Para 

vazões muito baixas, a variação tende a assumir valores altos, podendo inviabilizar a 

aplicação da equação de Ramey, tendo em vista a quebra da premissa de transmissão 

predominantemente radial do calor. Para a elaboração da respectiva figura, foi assumido um 

comprimento de 9 (nove) metros para o protótipo de zona de transporte proposto, bem como 

os parâmetros físicos detalhados na Tabela 3.1.  

 

Figura 3.12: Delta de temperatura versos vazão de entrada – Laminar 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Da Figura 3.12, considerando o menor gradiente horizontal a ser estabelecido no 

protótipo de completação, bem como assumindo a exigência de que o gradiente vertical 

estabelecido no fluido de injeção seja menor que um centésimo do menor gradiente 

horizontal, ou seja, 𝛻𝑧𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) < 0,01𝛻𝑟𝑇(𝐿, 𝑟), tem-se, para 𝑟3 = 0,25 𝑚, que a vazão 

mínima, que poderá ser adotada nos testes será de 1,4 litros por minuto, aproximadamente, o 

que corresponde a uma queda de temperatura de aproximadamente 9,3 ºC, conforme cálculos 

detalhados a seguir: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿)

𝐿
< 0,01

𝑇(𝐿, 0) − 𝑇(𝐿, 𝑟3)

𝑟3

 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿)

𝐿
< 0,01

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿) − 𝑇𝑔(𝐿)

𝑟3

 

 

−𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿) < −
[𝑟3𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) + 0,01𝐿𝑇𝑔(𝐿)]

(𝑟3 + 0,01𝐿)
 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿) < 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) −
[𝑟3𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) + 0,01𝐿𝑇𝑔(𝐿)]

(𝑟3 + 0,01𝐿)
 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐿) < 60 −
[0,25 ∗ 60 + 0,01 ∗ 9 ∗ 25]

(0,25 + 0,01 ∗ 9)
≈ 9,3 ℃  

 

Do exposto, tomando-se os dados da Tabela 3.1, bem como os gráficos da Figura 3.12, 

a janela de testes para o escoamento laminar está aproximadamente entre 1,4 e 3,3 litros por 

minuto. O limite superior corresponde à vazão na qual 𝑅𝑒 = 2.300. 

Por sua vez, a Figura 3.13 apresenta a mesma análise evolutiva para o regime 

turbulento (𝑅𝑒 > 10.000). Considerando a necessidade de uma variação térmica mínima de 

1,5 ºC, buscando evitar, desta maneira, a perda de precisão nos resultados dos testes a serem 

realizados, em decorrência da magnitude da incerteza expandida dos medidores de 

temperatura disponíveis no laboratório da UFRN (0,25ºC), bem como tomando os dados da 

exemplificação anterior, com 𝑟3 = 0,25 𝑚, observa-se na respectiva figura uma janela de 

testes entre 15 e 18 litros por minuto, aproximadamente. 
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Figura 3.13: Delta de temperatura versos vazão de entrada – Turbulento 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.3 Conclusões 

  

a) Dados o perfil térmico da temperatura média do fluido de injeção, 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧), e a 

temperatura da fonte térmica, 𝑇𝑔(𝑧), sabendo-se das características térmicas e geométricas 

do protótipo, é possível descobrir, no regime de equilíbrio térmico, os valores das 

variáveis ṁ, 𝑇1(𝑧), 𝑇2(𝑧), ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, �̇�), 𝑈(𝑧, �̇�) e �̇�(𝑧) em cada ponto ao longo da 

coluna de injeção, bastando, para tal, a resolução do sistema de equações não lineares 

formado pelas equações (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11) e (3.12). O sistema pode ser 

resolvido numericamente, por meio do uso do script apresentado na Figura 3.7; 

b) Para o escoamento laminar completamente desenvolvido, com 𝑅𝑒 < 2.300, o coeficiente 

de convecção independe da posição 𝑧 e da vazão �̇�, permitindo, sabendo-se das 

características térmicas e geométricas do protótipo, o cálculo da vazão por meio da 

equação (3.13), com coeficiente de relaxação, 𝐴(𝑧, 𝑡∞), dado por uma das equações (3.2), 

(3.3) e (3.4); 

c) Para o escoamento turbulento, com 𝑅𝑒 > 10.000, o coeficiente de convecção assume 

valores altos, fazendo com que 𝐴(𝑧, 𝑡∞) praticamente independa de hfluido(z, ṁ).  Nesse 

sentido, a vazão poderá ser calculada pela equação (3.14); 
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d) Para ambos os regimes de escoamento, dada uma vazão de referência, ṁref, notadamente 

a vazão de cabeça de poço em uma situação real, e os correspondentes valores 𝐴𝑟𝑒𝑓(𝑧) 

para todos os pontos 𝑧 para o qual o escoamento é completamente desenvolvido, 

possibilitando o cálculo do coeficiente médio �̅�𝑟𝑒𝑓, as novas vazões de injeção, �̇�, para o 

mesmo padrão de escoamento da vazão de referência, será �̇� = (�̅�/�̅�𝑟𝑒𝑓)�̇�𝑟𝑒𝑓, com �̅� 

sendo o valor médio do perfil 𝐴(𝑧) resultante da vazão �̇�; 

e) Considerando os dados do Quadro 3.1 e assumindo um gradiente vertical máximo de 0,01 

do gradiente mínimo horizontal, bem como um delta mínimo de 1,5ºC entre as 

temperaturas de entrada e saído do fluido na tubulação, são disponibilizadas duas janelas 

de testes para o protótipo proposto: 1,4 e 3,3 litros por minuto, para o regime laminar, e 15 

e 18 litros por minuto, para o regime turbulento. 
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4 PLANTA INSTRUMENTADA DO PROTÓTIPO 

 

4.1 Motivação 

 

Este capítulo discorrerá sobre os instrumentos e equipamentos necessários à execução 

dos testes e verificação da metodologia descrita nos capítulos anteriores. Será definido um 

modelo mínimo de planta instrumentada, objetivando estabelecer os recursos mínimos 

necessários para a execução de uma planta que possibilite a realização dos testes desejados. 

Posteriormente, será apresentada a planta instalada na UFRN, que foi o resultado do 

aproveitamento dos recursos e instrumentos já disponíveis no Laboratório de Avaliação de 

Medição em Petróleo (LAMP) da referida Universidade. 

 

4.2 Modelo de planta instrumentada 

 

A Figura 4.1 traz uma representação de um poço injetor com duas zonas de injeção, 

com foco nas zonas de transporte, regiões de aplicação da metodologia de Ramey. Nessa 

representação, as zonas de injeção são interpretadas como simples derivação da vazão.  

 

Figura 4.1: Poço injetor – Visão Zona de Transporte (Vertical) 

 

Fonte: Autor (2017) 
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A implantação do protótipo na posição vertical trará grandes desafios técnicos de 

execução, operação e manutenção, tendo em vista as dimensões necessárias e as consequentes 

dificuldades no acesso aos instrumentos da planta. Buscando contornar estas dificuldades, foi 

proposto um modelo de poço injetor na posição horizontal de acordo com Figura 4.2. Foi 

verificado, conforme detalhado no Apêndice “A” deste documento, que a equação de Ramey 

continua válida para o poço nesta nova posição. 

 

Figura 4.2: Poço injetor – Visão Zona de Transporte (Horizontal) 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Partindo do modelo da Figura 4.2 e visando um consumo mínimo de energia e de 

fluido de injeção (água), é proposta uma planta instrumenta para o protótipo nos moldes da 

Figura 4.3. Tal planta possibilita a avaliação da evolução da temperatura do fluido de injeção 

nas duas zonas de transporte, permitindo comparar a vazão inferida em cada zona com as 

vazões medidas pelos instrumentos físicos e, consequentemente, avaliar a aplicabilidade da 

metodologia proposta. 

 

Figura 4.3: Modelo de planta instrumentada de consumo mínimo 

 

Fonte: Autor (2017) 
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O modelo mínimo apresentado é formado pelos seguintes componentes: 

 

a) Tanque de Água Fria; 

b) Válvula de Bloqueio do Tanque; 

c) Bomba; 

d) Medidor de Vazão de Entrada; 

e) Aquecedor; 

f) Primeira Zona de Transporte; 

g) Válvula de Recirculação; 

h) Segunda Zona de Transporte; 

i) Medidor de Vazão de Saída. 

 

Como pode ser percebido na Figura 4.2, são propostos dois controladores. O FIC-01 

será responsável por manter a vazão constante na entrada da primeira zona de transporte e o 

TIC-01 por manter a temperatura do fluido de injeção. Estas duas variáveis devem ser 

mantidas constantes durante a realização do experimento. 

O uso de água quente como fluido de injeção, invertendo a lógica predominante na 

maioria dos poços injetores, possibilita uma economia significativa de recursos financeiros 

para a execução do projeto do piloto e para usa operação. A utilização de água fria forçaria o 

aquecimento de todo o entorno da formação, o que, obviamente, encareceria grandemente o 

projeto e tornaria os testes de laboratório energeticamente mais custosos. 

 

4.3 Descrição dos principais componentes 

 

4.3.1 Tanque de Água Fria 

 

O tanque de água fria é composto por um tanque, uma chave de nível baixo, um sensor 

de nível e um sensor de temperatura. A chave de nível baixo atuará para de proteger a bomba 

contra baixa pressão na sucção e de manter coerentes os testes a serem executados. Se o nível 

do tanque permanecer abaixo do mínimo, a água não preencherá toda a tubulação, gerando 

leituras não coerentes com os resultados esperados. O sensor de nível indicará a altura da 

coluna de água existe no tanque, possibilitando ou não a execução dos testes, a depender do 
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nível mínimo necessário. O sensor de temperatura fornecerá a temperatura de referência para 

o reservatório térmico da fonte fria. 

 

4.3.2 Bomba 

 

A bomba é o equipamento mantenedor da vazão do sistema, através do fornecimento 

de energia mecânica ao fluido de injeção. Deve ser projetada de tal forma a manter a vazão de 

entrada a mais constante possível. Para tanto, deverá ser implantado um sistema de controle 

com realimentação negativa utilizando o Medidor de Vazão de Entrada, FIT-01. 

Para fins de dimensionamento, a queda de pressão e a correspondente perda de carga 

são dadas por [ÇENLGEL et al., 2012]: 

 

 
∆𝑃 = 𝑓

𝐿

𝐷

𝜌𝑉𝑚𝑒𝑑
2

2
 (4.1) 

 

 
∆𝐻𝜇 =

∆𝑃

𝜌𝑔
 (4.2) 

 

onde 𝑓 é o fator de atrito de Darcy, que pode ser obtido pelo diagrama de Moody ou 

numericamente, por meio de equações específicas. Para o caso do escoamento laminar, o fator 

de Darcy é dado pela seguinte equação: 

 
𝑓 =

64

𝑅𝑒
 (4.3) 

 

Tendo em vista que toda a extensão da tubulação se encontra praticamente à mesma 

altura, a variação do head total é igual à variação do head devido à viscosidade adicionada à 

perda nos medidores de vazão. Em termos matemáticos: 

 

 ∆𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐻𝜇 + ∆𝐻𝑚𝑣 + ∆𝐻𝑔 = ∆𝐻𝜇 + ∆𝐻𝑚𝑣  (4.4) 

 

onde: 

 

∆𝐻𝜇= variação de head devido à viscosidade; 

∆𝐻𝑚𝑣= variação de head devido aos medidores e vazão; 

∆𝐻𝑔=variação do head devido à gravidade. 
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A potência mínima que será exigida da bomba para vencer a ação da viscosidade e as 

perdas nos medidores de vazão será dada por: 

 

 �̇�𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = �̇�𝑔∆𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (4.5) 

 

4.3.3 Medidor de vazão de entrada 

 

O medidor de vazão de entrada é o instrumento responsável pela vazão de referência 

do sistema. É sobre este valor que a equação de Ramey aplicada à inferência da vazão será 

avaliada. Poderá ser executada por placa de orifício, diferença de pressão, sensor magnético, 

dentre outros. 

 

4.3.4 Aquecedor 

 

O aquecedor é o componente responsável pelo fornecimento de energia térmica para o 

sistema. Com o auxílio do sensor de temperatura da entrada da Primeira Zona de Transporte 

(TIT-01) e de um sistema de controle por realimentação (TIC-01), deverá manter a 

temperatura de entrada do sistema constante. 

A parcela da energia térmica perdida por condução, convecção e radiação no tanque, 

na tubulação, na bomba e nos trechos retos, quando da operação do protótipo, deve ser 

compensada pela adição permanente de energia pelo aquecedor. No equilíbrio térmico, foco 

dessa dissertação, no pior cenário, ou seja, de maior perda de energia, onde a temperatura do 

fluido retorna a temperatura ambiente, o aquecedor deverá ser capaz de fornecer energia de tal 

forma a manter a temperatura de saída constante e no valor de operação pré-definido. 

Portanto, o aquecedor deverá apresentar a capacidade de aumentar a temperatura do fluido em 

escoamento da temperatura ambiente até a temperatura de operação (temperatura de entrada 

da primeira entre zonas).  

Para o dimensionamento do aquecedor, considere que a tubulação esteja sendo 

percorrida pela vazão �̇� de um fluido com capacidade térmica específica 𝑐𝑝. A quantidade de 

calor necessária para elevar a temperatura de uma quantidade de massa 𝑚∆ contida no volume 

𝜋𝑟1
2𝑣𝑚𝑒𝑑∆𝑡, com 𝑣𝑚𝑒𝑑 sendo a velocidade média de escoamento, de 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡) para 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡 + ∆𝑡) é de: 
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 ∆𝑄(𝑧̅, 𝑡) = 𝑚∆𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧,̅ 𝑡)] (4.4) 

 

Na equação, 𝑧̅ corresponde ao valor de z contido no intervalo [𝑧; 𝑧 + ∆𝑧] para o qual 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡) representa a temperatura média do referido intervalo.  Nesse sentido, a taxa 

média temporal de fornecimento de energia é dada por:  

 

∆𝑄(𝑧̅, 𝑡)

∆𝑡
= 𝑚∆𝑐𝑝

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧,̅ 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧,̅ 𝑡)

∆𝑡
 

 

∆𝑄(𝑧̅, 𝑡)

∆𝑡
= (𝜌𝜋𝑅2𝑣𝑚𝑒𝑑∆𝑡)𝑐𝑝

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧,̅ 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧,̅ 𝑡)

∆𝑡
 

 

 ∆𝑄(𝑧̅, 𝑡)

∆𝑡
= �̇�𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡)] (4.5) 

 

A equação (4.5) representa a fração de potência necessária para elevar a temperatura 

do fluido, que escoa à vazão �̇�, em uma fração de temperatura ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡), ou seja: 

 

∆�̇�(𝑧̅, 𝑡) = �̇�𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧̅, 𝑡)] 

 

No limite, quando ∆t → 0, tem-se:           

 

 𝑑�̇�(𝑧, 𝑡) = �̇�𝑐𝑝𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) (4.6) 

 

e, consequentemente, a potência mínima necessária ao aquecedor será dada por: 

 

 �̇�(𝑧, 𝑡) = �̇�𝑐𝑝∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) = �̇�𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, 𝑡) − 𝑇𝑔(0)] (4.7) 

 

4.3.5 Primeira Zona de Transporte 

 

A primeira zona de transporte é o componente principal do protótipo. Ela simulará o 

reservatório antes da primeira zona de injeção. Sua principal característica é a transferência 

predominantemente radial da energia térmica, ponto central da metodologia de Ramey. Está 

detalhada graficamente na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Detalhamento da primeira zona de transporte 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.3.6 Válvula de recirculação 

 

A válvula de recirculação é a válvula representada por V02 na Figura 4.3, podendo ser 

manual ou automática, com uma via de entrada e uma via de saída. Será responsável pela 

simulação da vazão injetada após a primeira zona de transporte. 

 

4.3.7 Segunda Zona de Transporte 

 

A segunda zona de transporte é similar à primeira zona de transporte. Será utilizada 

para avaliar a generalização dos parâmetros matemáticos obtidos na primeira zona e para a 

obtenção da vazão na segunda zona de injeção simulada. 

 

4.3.8 Medidor de vazão de saída 

 

O medidor de vazão de saída é medidor representado por FIT-02 da Figura 4.3. Será 

utilizado na verificação da qualidade da inferência da vazão de transporte na segunda zona. 

Poderão ser adotados medidores nos mesmos moldes do medidor de vazão de entrada. 

 

4.4 Modelo operacional 

 

A Figura 4.5 apresenta os procedimentos de partida do protótipo e seu respectivo 

modo operacional. Estando o protótipo em repouso (01-Protótipo em Repouso), a partida tem 
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início com a abertura da válvula de bloqueio do tanque de água fria e, se necessário, do pré-

ajuste da válvula de recirculação (02-Abertura das Válvulas). Após esse procedimento, já 

garantido o head mínimo na sucção, a bomba é energizada (03-Energização da Bomba), 

fornecendo energia mecânica para o fluido, colocando-o em movimento. Por último, o 

aquecedor é energizado (04-Energização do Aquecedor), fornecendo energia térmica para o 

fluido em movimento e pondo o protótipo em operação. 

 

Figura 4.5: Sequência de partida do protótipo 

 
01-Protótipo em Repouso 

 

 
02-Abertura das Válvulas 

 

 
03-Energização da Bomba 

 

 
04-Energização do Aquecedor 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O protótipo estará pronto para a realização dos testes quando a vazão na saída da 

bomba, indicada pelo medidor de vazão FIT-01 e controlada pelo FIC-01, estiver de acordo 

com os parâmetros projetados para a análise, bem como a temperatura na entrada da primeira 
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zona de transporte esteja estabelecida e fixada pelo conjunto TIT-01 e TIC-01. A vazão de 

transporte e a temperatura de entrada na primeira zona devem permanecer fixas durante todo 

o período de teste. 

Os procedimentos de parada estão representados na Figura 4.6. Primeiramente, 

estando o protótipo em operação (01-Em Operação), deve-se desligar o aquecedor, garantindo 

a segurança do dispositivo (02-Desenergização do Aquecedor). Logo após, a bomba deverá 

ser desligada (03-Desenergização da Bomba). Concluindo o processo de parada, a válvula de 

bloqueio do tanque de água fria deverá ser fechada (04-Fechamento das Válvulas), garantindo 

a segurança contra vazamento da água residente no Tanque de Água Fria e retornando ao 

estado inicial da planta.  

 

Figura 4.6: Sequência de parada do protótipo 

 
01-Em Operação 

 

 
02-Desenergização do Aquecedor 

 

 
03-Desenergização da Bomba 

 

 
04-Fechamento das Válvulas 

 

Fonte: Autor (2017) 
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No regime de equilíbrio térmico, estando o protótipo em operação, será estabelecido 

um perfil de temperatura para o fluido de injeção em cada uma das zonas de transporte. Estes 

perfis, exemplificados na Figura 4.7, a seguir, serão aproximadamente exponenciais, 

conforme deduzido por Ramey, e conterão a informação da vazão de transporte que estará 

fluindo em cada uma das zonas. 

 

Figura 4.7: Perfil térmico 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A vazão na primeira zona de transporte é conhecida e dada pelo instrumento FIT-01 da 

bomba. A vazão na segunda zona de transporte será inferida pela aplicação da equação (3.15). 

Ou seja, assumindo que a segunda zona de transporte apresenta as mesmas características 

físicas e geométricas da primeira zona, conhecendo-se a vazão na primeira zona, �̇�𝑟𝑒𝑓, e 

aplicando as equações (3.13) e (3.14), a depender do padrão de escoamento, para se obter 

�̅�𝑟𝑒𝑓, já tem-se todos os parâmetros necessários para o cálculo da vazão na segunda zona, por 

meio da equação (3.15). O resultado poderá ser conferido com a leitura do FIT-02, instalado 

na saída da segunda zona de transporte. 

 

4.5 Planta instalada na UFRN 

 

4.5.1 Descrição da planta 

 

Tendo como premissa minimizar os custos de implantação, priorizou-se o uso de 

tanques, equipamentos e instrumentos disponíveis no Laboratório de Avaliação de Medição 

em Petróleo (LAMP) da UFRN, tendo como resultado a planta apresentada na Figura 4.8. Na 
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referida planta, diferente do modelo minimizado descrito nos tópicos anteriores, o aquecedor 

não está em linha com os protótipos de zonas de transporte, compondo junto com o Tanque 01 

e com a Bomba 01 o Sistema de Aquecimento da planta, representado na figura pelo Circuito 

01. Nesse sistema, a água será aquecida e recirculada constantemente pelo conjunto 

Aquecedor/Bomba de forma a manter uma temperatura de referência constante para a 

realização dos testes. O Tanque 02, também inexistente no modelo minimizado, terá como 

função principal possibilitar a medição de pequenas vazões (< 2 litros/minuto), que não 

seriam possíveis, com uma precisão mínima necessária, utilizando os medidores de vazão 

disponíveis no LAMP. 

 

Figura 4.8: Planta instalada na UFRN 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Bomba 02 é a bomba responsável pela manutenção da vazão do sistema, enquanto a 

Bomba 03 será responsável pelo esvaziamento da água contida no Tanque 02 quando do 

preparativo do seu uso para fins de medição. 

O Tanque 01 tem um formato cilíndrico com raio e altura de 1 e 2,5 metros, 

respectivamente, totalizando uma capacidade volumétrica de 7,85 metros cúbicos de água. O 

Tanque 02, também de formato cilíndrico, apresenta raio de 0,6 metro e altura de 6,5 metros, 

totalizando uma capacidade volumétrica de 7,35 metros cúbicos. No topo de ambos os 

tanques, foi instalado um sensor de nível por onda livre, que será usado, no caso do Tanque 

02, na medição das pequenas vazões. A Figura 4.9 mostra os respectivos tanques. 
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Figura 4.9: Foto do Tanque 01 

 

Tanque 01 

 

 

Tanque 02 

Fonte: Autor (2017) 

  

4.5.2 Protótipo de zona de transporte 

 

A partir do modelo idealizado e das premissas e restrições financeiras apresentadas ao 

desenvolvimento do projeto, chegou-se a um conceitual de protótipo de zona de transporte 

nos moldes da figura 4.10, a seguir. 

 

Figura 4.10: Vista transversal do protótipo 

 

Fonte: Autor (2017) 



64 

A Figura 4.10 representa um corte transversal de dois caixotes paralelos preenchidos 

por areias e brita de 9 metros de comprimento, correspondendo ao espeço disponível no 

LAMP da UFRN. No centro de cada caixote existe uma tubulação de aço galvanizado de duas 

polegadas (5,08 cm), que simulará a coluna de injeção. 

A utilização dos dois caixotes possibilitará uma maior variação de temperatura na 

coluna de injeção, quando do uso combinado das duas zonas, bem como um isolamento 

térmico das condições ambientais externas, tais como a radiação solar e a convecção do ar, 

que não terão contato direto com a coluna. Eles serão feitos de alvenaria e seu interior 

preenchido com areia e brita, como já mencionado. 

Na mesma direção do modelo idealizado de zona de transporte, o protótipo em 

implantação foca exclusivamente na simulação da inferência da vazão na região que não sofre 

influência térmica das zonas de injeção, onde a equação de Ramey se aplica. 

A fonte fria, que funcionará como região de coleta de energia térmica, será simulada 

através de um “chuveirinho” na parte lateral de cada caixote e ao longo de todo o protótipo, 

conforme esquemático apresentado na Figura 4.11, aproximando-se do modelo idealizado. 

Essa região de coleta também possibilitará o rápido reestabelecimento das condições iniciais 

do sistema. Como pode observado na referida figura, a água na região de coleta é removida 

dos caixotes para o ambiente externo por meio de furos na parte inferior dos mesmos, fazendo 

com que ela não mais interfira termodinamicamente no sistema. 

 

Figura 4.11: Vista transversal do protótipo – Coleta simples 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A brita foi acrescentada na parte inferior para dar maior vazão d’água no fundo dos 

caixotes, buscando evitar, desta maneira, que o sistema se afogue quando da utilização de uma 

maior vazão d’água nas regiões de coleta térmica. 
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Uma segunda abordagem que poderá ser adotada está representada na figura 4.12. 

Nessa abordagem, a parte superior dos caixotes é coberta por um material condutor térmico 

com a finalidade de fechar a região de coleta térmica, tornando a absorção térmica mais 

simétrica e mais próxima das condições do protótipo idealizado de completação e formação, 

mostrado no início do capítulo. 

 

Figura 4.12: Vista transversal do protótipo – Coleta melhorada  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.13 traz uma vista lateral do protótipo. Na parte inferior desta figura, 

destaca-se o declive para a coleta da água dos caixotes, bem como os furos que permitirão a 

remoção da água de resfriamento. 

 

Figura 4.13: Vista lateral do protótipo 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para a tomada da temperatura ao longo da tubulação, foram instalados transmissores 

de temperatura, TT, a cada 0,7 metro na primeira zona de transporte e a cada l metro na 
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segunda zona, computando um total de 16 pontos de medição nos dois caixotes, totalizando 

10 sensores na primeira zona e 06 sensores na segunda zona. 

A Figura 4.14 mostra os protótipos de zona de transporte instalados no LAMP. A foto 

mostra os protótipos de duas zonas de transporte já com os sensores de temperatura 

instalados, bem como os seus respectivos cabeamentos, encaminhados pela tubulação da parte 

superior da figura. 

 

Figura 4.14: Fotos dos Protótipos de Zona de Transporte 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Na Figura 4.14, o caixote da esquerda corresponde ao protótipo da primeira zona de 

transporte, enquanto que o caixote da direita corresponde ao protótipo da segunda zona. Os 

transmissores de temperatura também podem ser vistos na figura, assim como a respectiva 

tubulação de encaminhamento dos cabos elétricos. 

 

4.5.3 Vazão de operação 

 

Para operação em regime de escoamento laminar, comparando as figuras 3.5 e 3.12, 

copiadas com os devidos destaques (comprimento do protótipo de zona de transporte e vazão 

média de operação) na Figura 4.15, percebe-se que, devido às limitações de comprimento do 

protótipo (9 metros em cada zona de transporte), a operação se dará, em praticamente toda a 

extensão do protótipo, na região de desenvolvimento do escoamento. Nos comprimentos 

iniciais, tanto o perfil de velocidade quanto o perfil de temperatura no interior da tubulação 

estarão em desenvolvimento. Nos comprimentos finais do protótipo, apenas o perfil da 

temperatura estará incompleto. 
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Figura 4.15: Condições de operação - Escoamento Laminar 

 
Vazão (l/mim) versos comprimento de entrada (m) 

 

 
Vazão (l/min) versos Perda de Temperatura (ºC) 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Nesse sentido, para os testes com escoamento laminar, será adotada a vazão de 

operação igual a 2 litros por minuto nos cálculos de dimensionamento das máquinas 

(aquecedor, bomba, etc.) e instrumentos (sensores de nível, sensor de temperatura e 

medidores de vazão) da planta instalada no laboratório da UFRN. Conforme destacado no 

gráfico superior da Figura 4.15, a correspondente vazão de transporte resultará em um 

comprimento de entrada hidrodinâmico de aproximadamente 3 metros e em um comprimento 

de entrada térmico de aproximadamente 14 metros, sendo este último valor superior ao 

comprimento do protótipo, arredondado para 9 metros neste trabalho. A diferença esperada 

entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída do fluido de injeção na primeira zona 
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de transporte é de aproximadamente 7 ºC, conforme destacado no gráfico da direita da figura 

supracitada. 

Sendo assim, para os testes com escoamento laminar na planta instalada no LAMP da 

UFRN, por se tratar de uma análise na região de desenvolvimento do escoamento, devem ser 

utilizadas as equações específicas para o cálculo do coeficiente de convecção ao longo do 

protótipo, listadas de forma não exaustiva no tópico “2.6.3 Cálculo do número de Nusselt” 

deste documento. Para a resolução do sistema de equações não lineares resultante, pode ser 

adotado o fluxograma descrito na Figura 3.7 do capítulo anterior. 

Já para a operação em regime de escoamento turbulento (𝑅𝑒 > 10.000), conforme 

destacado na Figura 4.16, será adotada a vazão máxima de 18 litros por minuto nos cálculos 

de dimensionamento, correspondente à vazão máxima da janela de teste descrita no capítulo 

anterior. 

 

Figura 4.16: Condições de operação - Escoamento Turbulento 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.5.4 Sistema de aquecimento - Circuito 01 

 

O sistema de aquecimento instalado é composto pelo Aquecedor, pelo Tanque 01 e 

pela Bomba 01, conforme representados na Figura 4.6 do tópico “4.5.1 Descrição da Planta”. 
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Diferente do modelo mínimo, este sistema não está “em linha” com os protótipos de zona de 

transporte, resultando em um fornecimento de energia térmica para uma quantidade de fluido 

muito maior do que a realmente necessária para a realização dos testes.  

O Aquecedor é composto por 9 resistências idênticas instaladas em paralelo que 

podem fornecer até 9 KW cada uma, totalizando uma capacidade máxima de 81 KW 

disponíveis para o aquecimento do sistema. As nove resistências são organizadas em três 

grupos de três resistências, onde, em cada grupo, todas as resistências serão ligadas ou 

desligadas simultaneamente, possibilitando o fornecimento gradual de energia para o sistema. 

A Figura 4.17 traz uma foto do Aquecedor onde podem ser observadas as terminações das 

nove resistências e dos respectivos cabos umbilicais. 

 

Figura 4.17: Foto do Aquecedor 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para fins do cálculo da potência mínima exigida pelo protótipo, considere a equação 

(4.7), onde ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) é a diferença entre a temperatura de saída e a temperatura de 

entrada no sistema de aquecimento, que corresponde, em uma situação máxima, à 

diferença de temperatura entre a temperatura de entrada desejada na primeira zona de 

transporte e a temperatura ambiente. Portanto, assumindo as condições de operação 

para o protótipo instalado como sendo Tfluido(0) = 60℃ e Tg(0) = 25℃, tem-se que a 

potência mínima necessária ao Aquecedor será de �̇�(𝑧, 𝑡) = �̇�𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(0, 𝑡) − 𝑇𝑔(0)] =

(18/60) ∗ 4184 ∗ [60 − 25] ≈ 43.9 𝐾𝑊. Este valor corresponde a 54,2% dos 81 𝐾𝑊 

disponíveis no Aquecedor instalado, não sendo um impeditivo para a realização dos 

testes. No cálculo desta potência foi adotada a vazão de 18 litros por minuto, que é a vazão 

máxima da janela de teste para o regime turbulento. 
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A Bomba 01 é uma bomba de cavidades progressivas, de 2 estágios, modelo NM045-

025 do fabricante Netzsch, com potência máxima de 3,7 𝐾𝑊, cujo objetivo é manter a 

circulação constante de fluido entre o Tanque 01 e o Aquecedor. A vazão dever ser alta o 

suficiente para que o fluido absorva a maior quantidade de energia, mas não mude a sua fase 

termodinâmica, protegendo, desta maneira, as resistências do aquecedor. 

A título de estimativa da vazão mínima necessária, considere que toda a potência 

disponível nas resistências seja absorvida pela água e que a temperatura de entrada do 

aquecedor seja a temperatura de operação do protótipo, ou seja, 60ºC. Considere também que 

a temperatura de ebulição da água na pressão de operação do Aquecedor seja 100ºC. Nesse 

cenário, a vazão mínima será: 

 

�̇� =
�̇�(𝑧)

𝑐𝑝[𝑇𝑠𝑎í𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎]
=

81000

4184[100 − 60]
≈ 0,484 [𝑘𝑔/𝑠𝑒𝑔] ≈ 29 [𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛] 

 

A Figura 4.18 mostra Bomba 01 já instalada no LAMP da UFRN. A sucção da bomba 

está representada na parte central da figura, enquanto que a descarga está localizada na parte 

direita. 

 

Figura 4.18: Foto da Bomba 01 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.5.5 Bomba 02 

 

A Bomba 02 é uma bomba também do tipo cavidade progressiva, de 2 estágios, do 

mesmo modelo, fabricante e potência da Bomba 01 (modelo NM045-025, fabricante Netzsch 
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e potência máxima de 3,7 𝐾𝑊). É a principal bomba da planta instalada. Cabe a ela a 

manutenção da vazão constante que circulará nas duas zonas de transporte.  

Para o regime de escoamento laminar, considerando uma vazão de 2 litros por minuto, 

o fator de atrito de Darcy será dado por: 

 

𝑓 =
64

𝑁𝑅𝑒

=
64

(
𝜌𝑉𝑚𝑒𝑑𝐷

𝜇
)

=
64

(
1000 ∗ 0,01645 ∗ 0,0508

0,0006
)

≈ 0,05 

 

Estimando um comprimento de 50 metros para o maior trecho de tubulação do 

Circuito 02 da planta instalada, a queda de pressão e a correspondente perda de carga serão 

dadas por: 

 

∆𝑃 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑉𝑚𝑒𝑑
2

2
= 0,05

50

0,0508

1000 ∗ 0,016452

2
≈ 6,7 [𝑁/𝑚2] 

 

∆ℎ𝜇 =
∆𝑃

𝜌𝑔
=

6,2

1000 ∗ 9,98
≈ 0,7 [𝑚𝑚] 

 

A potência mínima que será exigida da bomba para vencer a ação da viscosidade será 

dada por: 

 

�̇�𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎,𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = �̇�𝑔∆ℎ𝜇 ≈ 0,2 [mW] 

 

 Para o regime turbulento, considerando uma vazão de 18 litros por minuto, como 

também o diagrama de Moody e o uso de aço comercial como material da tubulação, com 

rugosidade aproximada de 0,045 mm, conforme descrito por Çenlgel et al., (2012), o fator de 

Darcy é aproximadamente 0,027. Logo: 

 

∆𝑃 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑉𝑚𝑒𝑑
2

2
= 0,027

50

0,0508

1000 ∗ 0,14802

2
≈ 291,1 [𝑁/𝑚2] 

 

∆ℎ𝜇 =
∆𝑃

𝜌𝑔
=

291,5

1000 ∗ 9,98
≈ 2,9 [𝑐𝑚] 

 

A potência mínima que será exigida da bomba, para esse regime de escoamento, para 

vencer a ação da viscosidade será dada por: 
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�̇�𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎,𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̇�𝑔∆ℎ𝜇 ≈ 87 [mW] 

  

 Ambos os valores são muito menores que a potência disponível na Bomba 02, 

podendo ser desprezados. Se for considerado apenas o protótipo de zona de transporte, as 

perdas de potência devido à viscosidade seriam aproximadamente 0,04 e 15,72 mW para 2 e 

18 litros por minuto, respectivamente. Estes valores são muito inferiores às potências térmicas 

a serem cedidas para a formação pelo protótipo (0,98 e 1,94 KW, respectivamente) durante a 

execução dos testes, tornando irrisório o aumento da temperatura do fluido devido à 

viscosidade e fortalecendo a decisão de desconsiderar os seus efeitos no desenvolvimento da 

equação de Ramey.  

 A Figura 4.19 apresenta a foto da Bomba 02 já instalada, onde pode ser observado o 

mesmo padrão de localização das tomadas de sucção e descarga da Bomba 01. 

 

Figura 4.19: Foto da Bomba 02 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.5.6 Medidores de vazão 

 

Os Medidores de Vazão são ambos do tipo magnético, modelo TVM do fabricante 

Tecnofluid. O Medidor de entrada da primeira zona de transporte apresenta diâmetro interno 

de 1 polegada, podendo medir vazões com boa exatidão e precisão na faixa 8,8 a 293 litros 

por minuto. O medidor de entrada do Tanque 02 apresenta diâmetro interno de ¾ de polegada, 

podendo medir vazão entre 5,2 e 170 litros por minuto. A Figura 4.20 mostra a foto de 

medidor instalado na entrada da primeira zona de transporte. 
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Figura 4.20: Foto de Medidor de Vazão 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.5.7 Medidores de temperatura 

 

Os sensores dos medidores de temperatura são do tipo PT100 (termo-resistência), 

modelo TR321 do fabricante Salcas, que podem operar com temperaturas entre -200 a 650ºC. 

Os medidores foram calibrados em 18 de março de 2016 para operarem na faixa de 0 a 70°C, 

com incerteza estendido de 0,25 °C, com fator de abrangência igual 2. 

A Figura 4.21 apresenta os detalhes da construção do respectivo medidor. 

 

Figura 4.21: Fotos dos Medidores de Temperatura 

 

Fonte: http://www.salcas.com.br/termoresistencia/termoresistencia-pt100-salcas-tr-321 

 

4.5.8 Medidores de nível 

 

Nos tanques 01 e 02 foram instalados medidores de nível por onda eletromagnética 

livre, modelo VEGASON62 do fabricante Vega, conforme Figura 4.22, que será utilizado na 

medição das pequenas vazões e na aferição das leituras dos medidores de vazão instalados. 
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Figura 4.22: Sensor de nível do Tanque 01 

 

Fonte: https://www.vega.com/en/Products/Product-catalog/Level/Ultrasonic/VEGASON-62 

 

4.5.9 Metodologia de análise 

 

As Tabelas 4.1 e 4.2 trazem a posição de instalação dos sensores de temperatura na 

primeira e na segunda zona de transporte, respectivamente, tendo como referência a entrada 

da referida zona. 

 

Tabela 4.1 - Posição dos sensores de temperatura – 1ª Zona de Transporte. 

Primeira Zona de Transporte 

Senso Posição (m) 

1 0,240 

2 0,995 

3 1,770 

4 2,540 

5 3,315 

6 4,070 

7 4,850 

8 5,615 

9 6,390 

10 7,160 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.2 - Posição dos sensores de temperatura – 2ª Zona de Transporte. 

Segunda Zona de Transporte 

Senso Posição (m) 
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11 1,04 

12 2,04 

13 3,04 

14 4,04 

15 5,03 

16 6,06 

Fonte: Autor (2017) 

 

Com base nas posições descritas nas Tabelas 4.1 e 4.2, a Figura 4.23 traz uma 

representação física das duas zonas de transporte, onde foi considerada, objetivando a 

simplificação dos cálculos matemáticos, a continuidade das posições descritas das duas zonas, 

fazendo que a segunda zona de transporte esteja virtualmente conectada à primeira zona de 

transporte, conforme representado na Figura 4.24. Desta forma, a energia perdida na 

derivação entre as zonas foi negligenciada, tendo em vista que sua intensidade é relativamente 

pequena se comprada com a energia cedida aos caixotes. 

 

 Figura 4.23: Representação física das zonas de transporte 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 4.24: Representação lógica das zonas de transporte 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Como resultado, a Figura 4.25 apresenta as duas abordagens de análise que poderão 

ser adotadas para o problema de transferência de energia em questão. Para a análise 
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exponencial, poderá ser utilizada uma das Equações 3.2, 3.3 e 3.4 para a determinação do 

coeficiente de relaxação médio em cada zona de transporte. Para a análise adimensional, o 

coeficiente de relaxação médio corresponde ao inverso do coeficiente angular da reta da 

temperatura adimensional do fluido de injeção.  

Sabendo-se o coeficiente de relaxação médio da primeira zona de transporte, que será 

o coeficiente de relaxação de referência, e a vazão de entrada na referida zona de transporte, 

que atuará como a vazão de referência, pode-se aplicar a Equação 3.15 para o cálculo da 

vazão estimada na segunda zona de transporte, que é o objetivo final da metodologia de 

Ramey apresentada.  

 

Figura 4.25: Tipos de abordagem de análise a serem adotadas 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para a composição da Figura 4.25 foi considerada a injeção de um fluido frio e uma 

fonte térmica quente. Porém, a mesma análise é válida para o caso representado pelo protótipo 

instalado na UFRN, ou seja, injeção de fluido quente e fonte térmica fria. 

 

4.6 Conclusões 

 

a) Visando, em primeiro lugar, diminuir a demanda de energia durante a execução dos testes, 

será utilizada água quente como fluido de injeção, invertendo a lógica predominante na 
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maioria dos poços injetores, evitando, desta maneira, o aquecimento controlado das zonas 

de transporte, o que seria energeticamente mais dispendioso; 

b) Os protótipos de zona de transporte instalados no LAMP são uma aproximação do 

protótipo definido no Capítulo 4, que, por sua vez, é uma aproximação da completação e 

da formação real de um poço; 

c) Devido às limitações de comprimento e espessura dos protótipos instalados, os cálculos 

realizados neste capítulo consideraram as vazões médias de 2 e 18 litros por minuto para 

os regimes de escoamento laminar e turbulento, respectivamente. Para o regime laminar, 

devido à geometria e à baixa vazão, os testes ocorrerão na região de desenvolvimento 

hidrodinâmico e térmico do escoamento; 

d) O incremento da energia térmica do fluido de injeção devido aos efeitos viscosos (0,04 e 

15,72 mW, para 2 e 18 litros/minuto, respectivamente) é muito inferior ao montante 

cedido pelo fluido à formação (0,98 e 1,94 KW, para 2 e 18 litros/minuto, 

respectivamente), podendo ser negligenciado;  

e) A potência térmica disponível no aquecedor instalado (81 𝐾𝑊) é superior à potência 

requerida pelos protótipos quando da execução dos testes (≈ 4 𝐾𝑊); 

f) Visando à proteção das resistências do aquecedor, a vazão mínima de recirculação no 

Circuito 01 deve ser suficiente para o refreamento das resistências sem que o fluido 

evapore. Nesse sentido, considerando a plena carga do aquecedor, a vazão mínima de 

recirculação será de 29 litros por minutos. 
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5 TESTES E RESULTADOS 

 

5.1 Motivação 

 

Este Capítulo tem como foco apresentar os testes realizados no protótipo 

instrumentalizado, descritos nos capítulos anteriores, instalada na LAMP da URNF, bem 

como os respectivos resultados e as correspondentes interpretações. 

Devido às dificuldades inerentes à medição das baixas vazões na janela de teste para o 

escoamento laminar, como também à necessidade da instalação exata, no sentido geométrico, 

dos sensores de temperatura no interior da tubulação, foram realizados testes apenas na janela 

de vazão relativa ao escoamento turbulento, mais especificamente nas vazões de 15, 16, 17 e 

18 litros por minuto. Os correspondentes perfis térmicos estabelecidos serviram de base para 

o estabelecimento dos parâmetros físicos dos protótipos e para a definição da regra de cálculo 

da vazão. 

 Os testes na janela de vazão do escoamento laminar serão realizados em trabalhos 

posteriores. 

 

5.2 Descrição dos testes 

 

Para cada vazão definida, especificamente, 15, 16, 17 e 18 litros por minuto, serão 

realizados dois tipos de testes. No primeiro, denominado teste tipo “A”, todo o fluido que 

passar pela primeira zona de transporte também passará pela segunda zona. No segundo teste, 

denominado teste tipo “B”, parte do fluido que passar pela primeira zona de transporte será 

removido pela válvula V06, simulando uma zona de injeção d’água. O primeiro teste tem por 

objetivo a verificação da validade da equação diferencial de Ramey. O segundo teste visa 

observar os efeitos da generalização das propriedades encontradas na primeira zona de 

transporte aplicadas ao cálculo da vazão na segunda zona. 

 

Para a execução dos testes tipo “A”, deverão ser executados os seguintes 

procedimentos: 

 

a) Verificar o nível mínimo no Tanque 01, garantindo a viabilidade de execução do teste; 
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b) Alinhar todas as válvulas para a posição de operação do protótipo (V01 aberta, V02 

aberta, V03 aberta, V04 aberta, V05 fechada e V06 fechada); 

c) Ligar a Bomba 01 com vazão mínima de 29 litros por minuto; 

d) Ligar gradativamente os grupos de resistência do Aquecedor, fornecendo energia térmica 

à água contida no Tanque 01, de modo a mantê-la a uma temperatura 65ºC; 

e) Ligar a Bomba 02, fazendo circular água pelos protótipos de zona de transporte a uma 

vazão próxima a 15 litros por minuto, conforme leitura do FT01; 

f) Manter o fornecimento de energia ao Aquecedor de modo a manter a temperatura no 

primeiro sensor da primeira zona de transporte sempre constante e superior a 60ºC; 

g) Após a convergência do perfil de temperatura em ambas as zonas de transporte, capturar 

as leituras obtidas em cada um dos sensores de temperatura instalados. Tomar nota dos 

valores medidos, bem como das correspondentes posições de instalação dos respectivos 

sensores; 

h) Após a coleta de dados, repetir os procedimentos “e”, “f” e “g” para cada uma das demais 

vazões de testes (16, 17 e 18 litros por minuto). 

 

Se a leitura do medidor de vazão FT01 não apresentar valores confiáveis, pode-se 

utilizar o Tanque 02 para tal medição. Para isso, considerando o sistema ainda em operação, 

devem-se executar os seguintes procedimentos: 

 

a) Esvaziar o Tanque 02, abrindo a válvula V05 e ligando a Bomba 03, garantindo, desta 

forma, um tempo máximo de coleta do fluido e uma maior exatidão na inferência da 

vazão. Desligar a Bomba 03 e fechar a válvula V05 após o esvaziamento; 

b) Abrir totalmente a válvula V06, liberando água para o Tanque 02; 

c) Fechar válvula V04, encaminhando todo o fluxo para o Tanque 02; 

d) Escolher um nível de reverência no Tanque 02 e anotar o respectivo valor, bem como o 

momento (hora, minutos e segundos); 

e) Depois de transcorrido um período mínimo de 30 minutos ou após o nível do Tanque 02 

atingir a altura da entrada do tanque conectada ao protótipo, anotar o novo nível e da hora 

e minuto da nova leitura. A vazão será dada pela divisão do volume acrescentado ao 

Tanque 02 divido pelo tempo decorrido entre a primeira e a segunda leitura; 

f) Esvaziar o Tanque 02, ligando a Bomba 03, para preparar o sistema para novas vazões; 

g) Repetir os procedimentos “d”, “e” e “f” para as demais vazões a serem testadas. 
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Para a execução dos testes tipo “B”, considerando o teste tipo “A” ainda operacional, 

como resultado dos procedimentos anteriores, deverão ser executadas as seguintes ações: 

 

a) Abrir válvula V04, se a mesma estiver fechada; 

b) Abrir parcialmente válvula V06, fazendo com que parte do escoamento seja encaminhada 

para o Tanque 02; 

c) Após a convergência dos perfis de temperatura, capturar as leituras obtidas em cada um 

dos sensores de temperatura, em ambas as zonas de transporte. 

 

Se o nível do Tanque 02 chegar à altura da entrada do tanque conectada ao protótipo, 

deve-se abrir a válvula V05 e ligar a bomba 03 para o seu esvaziamento, evitando, desta 

forma, o transbordo do tanque, bem como a ocorrência de contrapressão devido ao 

afogamento da entrada do tanque conectado ao protótipo. 

Se a leitura do medidor de vazão FT02 não apresentar valores confiáveis, devido ao 

baixo valor esperado para a vazão, pode-se utilizar o Tanque 02 para tal finalidade, como 

descrito anteriormente. Para isso, considerando o sistema em operação conforme 

procedimentos anteriores do Teste “B”, deve-se executar as seguintes ações: 

 

a) Esvaziar o Tanque 02, ligando a Bomba 03, garantindo, desta forma, um tempo máximo 

de coleta do fluido e uma maior exatidão na inferência da vazão. Desligar a Bomba 03 e 

fechar a válvula V05 após o esvaziamento; 

b) Escolher um nível de referência no Tanque 02 e anotar o respectivo valor e o 

correspondente momento (hora, minutos e segundos) em que ocorreu; 

c) Depois de transcorrido um mínimo de 30 minutos ou após o nível do Tanque 02 atingir a 

altura da entrada do tanque conectada ao protótipo, anotar o novo nível e o momento da 

nova leitura. A vazão será dada pela divisão do volume acrescentado ao Tanque 02 divido 

pelo tempo decorrido entre a primeira e a segunda leitura. 

 

Após o término de cada sequência de testes para cada vazão, o fluido contido no 

Tanque 02 deve ser escoado por meio da Bomba 03 para o Tanque 01, preparando o sistema 

para uma nova rodada de testes.  
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5.3 Resultados obtidos 

 

As verificações foram realizadas nos dias 26 de janeiro e 16 de fevereiro. A 

verificação do dia 26 de janeiro abrangeu dois testes do tipo A, uma para a vazão de 18 

litros/min e outra para a vazão de 15 litros/min, e um teste do tipo B, para uma vazão de 15 

litros/min na primeira zona de transporte. A verificação do dia 16 de fevereiro abrangeu 

apenas um teste do tipo A para a vazão de 15 litros/min e foi realizada para sanar dúvidas 

sobre a limitação do protótipo instalado. 

O gráfico da Figura 5.1 apresenta a evolução das temperaturas medidas nos sensores 1, 

5 e 10, correspondentes à primeira zona de transporte, obtidas na verificação do dia 26 de 

janeiro. As amostras foram coletadas a cada 10 segundos. 

 

Figura 5.1: Evolução da temperatura nos sensores 1, 5 e 10 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Como pode ser observado na Figura 5.1, não foi possível manter a temperatura 

constante no sensor “Temp1”, primeiro sensor da primeira zona de transporte, que serve de 

referência para a aplicação da metodologia em análise. Como consequência, as leituras 

obtidas são registros apenas do regime transitório. 

O gráfico da Figura 5.2 apresenta as temperaturas medidas nos sensores 11, 13 e 16, 

correspondentes à segunda zona de transporte, obtidas também na verificação do dia 26 de 

janeiro. As amostras foram coletadas a cada 10 segundos. 
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Figura 5.2: Evolução da temperatura nos sensores 11, 13 e 16 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O gráfico da Figura 5.3 apresenta a evolução vazão de entrada da primeira zona de 

transporte, denotada no gráfico por “Vazão de Entrada”, e a evolução da vazão da derivação, 

denotada no gráfico por “Vazão de Derivação”, ambas correspondentes à verificação do dia 

26 de janeiro. 

 

Figura 5.3: Evolução das vazões ao longo do tempo 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Da Figura 5.3, a vazão média de entrada entre as amostras 2000 e 3000 foi de 1,09 

metros cúbicos por hora (18,2 litros/min), com desvio padrão de 0,01 (0,17 litros/min). A 

vazão média de entrada entre as amostras 4000 e 5000 foi de 0,93 metros cúbicos por hora 

(15,5 litros/min), com desvio padrão também de 0,01. A vazão média da derivação entre as 

amostras 4000 e 5000 foi de 0,59 metros cúbicos por horas (9,89 litros/min), com desvio de 

0,005 (0,08 litros/min). Logo, a vazão pela segunda zona de transporte foi de (15,5-9,89) = 

5,6 litros por minuto.  

A Figura 5.4 apresenta um detalhamento das vazões em cada zona de transporte, onde 

os termos “Vazão Zona” 1 e “Vazão Zona 2” correspondem, respectivamente, às vazões na 

primeira e segunda zonada de transporte. 

 

Figura 5.4: Evolução das vazões ao longo do tempo - Detalhamento 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

As Figuras 5.5 apresentam graficamente as temperaturas médias e as correspondentes 

incertezas estendidas, com fator de abrangência igual a dois, para as amostras entre 1000 e 

1500, nas quais não se tinha vazão na tubulação. Os sensores nas posições 0 a 9 correspondem 

à primeira zona de transporte. Os sensores nas posições 11 e 21 correspondem à segunda zona 

de transporte. Foram necessárias mais de quatro horas resfriando as duas zonas de transporte 

para se chegar aos resultados apresentado Gráfico 5.4. O resfriamento foi realizado molhando 
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continuamente com água fria toda a área das duas zonas de transporte. Como pode ser 

observado, não foi possível estabelecer uma temperatura comum em todos os sensores. A 

temperatura comum corresponderia, em estado de equilíbrio térmico, a temperatura da água 

fria. 

 

Figura 5.5: Média de temperatura e incerteza - Amostras 1000 a 1500 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Buscando identificar as causas das diferentes leituras apresentadas na Figura 5.5, 

foram comutadas, em um teste adicional, as posições dos dois sensores com leituras mais 

discordantes.  Como resultado, verificou-se que as leituras estavam relacionadas à posição e 

não ao sensor.  

A variação da capacidade retenção d’água ao longo do protótipo, relacionada a não 

homogeneidade da areia de preenchimento, adicionada à dificuldade de remoção da água 

quente associada à areia na vizinhança da tubulação, em especial na parte superior, pode ser a 

causa das leituras discordantes dos sensores de temperatura da Figura 5.5. Devido à 

associação da água à areia, bem como ao suporte mecânico criado pela tubulação, o 

resfriamento da tubulação, onde se encontram os sensores de temperatura, se dará em sua 

grande maioria por condução térmica, tendo a água como meio físico de transmissão. Uma 

vez que a água apresenta baixa condutividade térmica, a leitura dos sensores tenderá a 

apresentar valores distintos durante o período transitório, conforme resultados obtidos. No 

equilíbrio térmico, todos os sensores acabariam medindo o mesmo valor. 
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A Figura 5.6 apresenta graficamente as temperaturas médias e as correspondentes 

incertezas estendidas, com fator de abrangência igual a dois, para as amostras entre 2000 e 

3000.  

 

Figura 5.6: Média de temperatura e incerteza - Amostras 2000 a 3000 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 5.6, alguns sensores apresentaram 

temperaturas abaixo dos valores esperados, se comparado com as leituras dos sensores 

vizinhos. Os sensores “0” e “1”, por exemplo, deveriam ter apresentado leitura superior às 

leituras dos demais sensores da primeira zona de transporte.  O mesmo acorre com a maioria 

dos sensores da segunda zona de transporte. A causa deste comportamento indesejado 

possivelmente está relacionada à instalação dos poços de proteção dos sensores, que podem 

estar apresentado uma profundidade de imersão muito curta ou muito longa para a tubulação 

do protótipo. Nesse senário, a leitura dos sensores dos poços em questão sofre influência 

direta da vizinhança da tubulação, resultando em leituras menores quando do uso de água 

quente como fluido de injeção. 

A Figura 5.7 apresenta graficamente as temperaturas médias e as correspondentes 

incertezas estendidas, com fator de abrangência igual a dois, para as amostras entre 4000 e 

4500.  
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Figura 5.7: Média de temperatura e incerteza - Amostras 4000 a 4500 

 

Fonte: Autor (2017) 

  

Por sua vez, a Figura 5.8 apresenta as temperaturas médias e as correspondentes 

incertezas estendidas, com fator de abrangência igual a dois, para as amostras entre 4600 e 

5200.  

 

Figura 5.8: Média de temperatura e incerteza - Amostras 4600 a 5200 

 

Fonte: Autor (2017) 
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 Como podem ser observadas nas respectivas Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, as 

temperaturas nos respectivos intervalos de amostras não variam significativamente em torno 

da média. Os dados números encontram-se no Apêndice B desta dissertação. 

 As Figuras 5.9 traz o gráfico da análise adimensional discutida no capítulo 3 paras as 

médias obtidas entre as amostras 2000 a 3000. Neste intervalo de amostra, a vazão média real, 

ou seja, medida nos sensores de vazão, na primeira zona de transporte foi de 18,2 litros/min, a 

mesma vazão real na segunda zona de transporte. A vazão estimada na segunda zona de 

transporte, tendo como referência os parâmetros obtidos na primeira zona de transporte, foi de 

(0,0036/0,0038)*18,2=17,2 litros/min. O erro obtido na estimativa foi de (17,2-18,2)/18,2=-

5,5%. Nesta análise adimensional, como também nas demais, foram desconsideradas as 

leituras dos sensores 01 e 02 da primeira zona de transporte e os sensores 11 e 16 da segunda, 

tendo em vista os grandes desvios apresentados do comportamento esperado.  

 

Figura 5.9: Análise adimensional - Amostras 2000 a 3000 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

As Figuras 5.10 traz o gráfico da análise adimensional discutida no capítulo 3 paras as 

médias obtidas entre as amostras 4600 a 5200. Neste intervalo de amostra, a vazão média real 

na primeira zona de transporte foi de 15,5 litros/min. A vazão média real na segunda zona de 

transporte foi de 5,6 litros/min. A vazão estimada na segunda zona de transporte, tendo como 

referência os parâmetros obtidos na primeira zona de transporte, foi de 

(0,0044/0,0086)*15,5=7,9 litros/min. O erro obtido na estimativa foi de (7,9-5,6)/5,6=41,1%. 
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Figura 5.10: Análise adimensional - Amostras 4000 a 4500 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

As Figuras 5.11 traz o gráfico da análise adimensional discutida no capítulo 3 paras as 

médias obtidas entres as amostras 4600 a 5200. Neste intervalo de amostra, a vazão média 

real na primeira zona de transporte foi de 15,5 litros/min. A vazão média real na segunda zona 

de transporte foi de 5,6 litros/min. A vazão estimada na segunda zona de transporte, tendo 

como referência os parâmetros obtidos na primeira zona de transporte, foi de 

(0,0045/0,0085)*15,5=8,2 litros/min. O erro obtido na estimativa foi de (8,2-5,6)/5,6=46,4%. 

 

Figura 5.11: Análise adimensional - Amostras 4600 a 52000 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Os gráficos das Figuras 5.12 e 5.13 apresentam a evolução dos coeficientes angulares 

das retas da temperatura adimensional (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
∗ ) para a primeira e para a segunda zona de 

transporte, respectivamente. Para a aproximação da reta foi adotado a técnica dos mínimos 

quadrados, bem documentada na literatura sobre álgebra linear.  

 

Figura 5.12: Evolução do Coeficiente de Angular da Reta - Primeira Zona 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 5.13: Evolução do Coeficiente de Angular da Reta - Segunda Zona 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Conforme observado nas Figuras 5.12 e 5.13, os coeficientes angulares foram 

sensíveis à mudança da vazão na referida zona de transporte, ou seja, quanto menor a vazão 

maior o coeficiente angular, conforme previsto na teoria desenvolvida. 

A Figura 5.14 traz a evolução da vazão real e estimada na segunda zona de transporte. 

Observa-se a tendência de a vazão estimada acompanhar a vazão real. Por sua vez, a Figura 

5.15 traz a evolução do erro percentual da referida vazão estimativa. 

 

Figura 5.14: Evolução da vazão estimada na segunda zona 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 5.15: Evolução da vazão estimada na segunda zona 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Nota-se nas Figuras 5.14 e 5.15 que o erro percentual tem correlação com a dinâmica 

das temperaturas, ou seja, quanto mais próximo do estado de equilíbrio térmico menor será o 

erro na estimativa. Isto tornar o trabalho em regime transitório o maior ofensor dos resultados 

obtidos. 

Os demais testes previstos no item “5.2 Descrição dos Testes” não foram realizados 

até a conclusão desta dissertação, tendo em vista as imprecisões encontradas nas primeiras 

execuções e o tempo necessário à adequação do protótipo. 

 

5.4 Conclusões 

 

a) Não foi possível manter a temperatura constante na entrada na primeira zona de 

transporte, afetando a qualidade e representatividade dos dados obtidos. Deve-se melhorar 

a metodologia de controle adotada;  

b) Os instrumentos de medição (vazão e temperatura) utilizados apresentaram boa 

receptibilidade, precisão e exatidão, não se constituindo como fonte principal das 

imprecisões encontradas;  

c) O comprimento das zonas de transporte não foi impeditivo para a execução dos testes. As 

quedas de temperatura observadas entre entrada e saída, tanto para a vazão de 15 

litros/min quanto para 18 litros/min, ficaram em torno de 2 °C, 8 vezes a incerteza 

expandida dos sensores de temperatura; 

d) As temperaturas medidas sofreram influência da energia armazenada nas zonas de 

transporte proveniente do seu entorno, principalmente da energia solar; 

e) Os testes realizados não apresentaram dados completamente satisfatórios, principalmente 

na segunda zona de transporte, embora tenham sido percebidas tendência e conformidade 

em ambas as zonas. A causa principalmente foi o trabalho no regime transitório. 

 

 

  



92 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo desta dissertação era propor e testar um protótipo instrumentado para a 

avalição da aplicação da metodologia desenvolvida por Ramey, aplicada à medição de vazão 

a partir do perfil térmico estabelecido em uma coluna de injeção d’água em campos de 

produção de petróleo. 

Para tanto, foi realizada uma aproximação para um poço injetor real, assumindo a 

existência de uma distância radial da completação, quando da injeção d’água, a partir da qual 

o perfil geotérmico é mantido pela formação, como uma fonte térmica ideal. A partir desta 

aproximação e adotando a solução de Ramey para o perfil geotérmico constante, foi 

desenvolvido um conceitual de protótipo instrumentado de custo e consumo mínimos, com 

duas zonas de transporte e entre elas uma derivação de vazão, esta última simulando o 

processo de injeção, bem como foram apresentados os componentes básicos e suas funções. 

Visando minimizar os custos de aquisição e instalação, foi realizada uma aproximação 

do conceitual de protótipo instrumentado desenvolvido, resultando em zonas de transporte 

simplificadas e no aproveitamento dos recursos já disponíveis no Laboratório de Avaliação de 

Medição de Petróleo (LAMP) da UFRN. O protótipo instrumentado resultante adotou a areia 

como constituinte da formação, a água quente como fluido de injeção e a água fria como vetor 

gerador da fonte térmica (perfil geotérmico) e como ferramenta de resfriamento das zonas de 

transporte. 

Os testes realizados não apresentaram resultados totalmente satisfatórios, 

principalmente na segunda zona de transporte, embora tenham sido percebidas tendências de 

conformidade com as equações de Ramey. Isso se deu, possivelmente, devido ao trabalho no 

regime transitório, à distribuição não uniforme da capacidade térmica ao longo das zonas de 

transferência e à influência da instalação dos poços dos sensores de temperatura. 

O trabalho no regime transitório foi decorrente da impossibilidade de controle da 

temperatura com a simples ação de ligar ou desligar todas as resistências. Essa ação de 

controle resultou em uma variação muito agressiva na temperatura. 

A distribuição não uniforme da capacidade térmica foi resultado, possivelmente, da 

diferença de retenção d’água pela areia ao longo das zonas de transporte, que por sua vez, foi 

resultado da não uniforme da distribuição da areia. 
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Os instrumentos de medição (vazão e temperatura) utilizados apresentaram boa 

receptibilidade, precisão e exatidão, não sendo a causa principal das imprecisões encontradas. 

Porém, os resultados apresentados mostraram que ao menos os sensores 0, 1, 9 e 14 sofreram 

forte influência da areia molhada que envolve a tubulação, indicando problemas na instalação 

dos respectivos poços de proteção (profundidade de imersão curta ou longa demais). 

O comprimento das zonas de transporte não foi impeditivo para a execução dos testes. 

As quedas de temperatura observadas entre entrada e saída, tanto para a vazão de 15 

litros/min quanto para 18 litros/min, ficaram em torno de 2 °C, 8 vezes a incerteza expandida 

dos sensores de temperatura. 

Desta forma, visando uma menor dispersão dos dados e maior precisão nas vazões 

inferidas, são sugeridas as seguintes alterações no protótipo instalado: 

 

a) Adequação do sistema de aquecimento, de forma a manter constante a temperatura de 

entrada na primeira zona de transporte; 

b) Substituir a areia por outro material que apresente menor retenção d’água, bem como 

distribuí-lo uniformemente ao longo das zonas de transferência; 

c) Aumentar o tamanho das zonas de transporte, possibilitando a verificação de vazões 

maiores que 18 litros/min e incrementando a precisão das medições; 

d) Rever a instalação de todos os poços de proteção dos sensores de temperatura; 

e) Proteger as zonas de transferência de fontes térmicas externa, como o sol. 
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APÊNDICE A: MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROTÓTIPO 

 

O objetivo deste apêndice é verificar a aplicabilidade da equação de Ramey (1962) ao 

protótipo modelado na posição horizontal. Para tanto, considere um fluido percorrendo a 

tubulação do protótipo, conforme Figura A01, bem como o volume de controle na posição z, 

destacado na mesma figura.  

 

Figura A01: Representação do volume de controle 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Considere também que: 

 

a) O fluido de injeção é incompressível e não mudança de fase após receber ou ceder energia 

para o meio (fase única). Como consequência, a velocidade média ao longo da tubulação 

permanece constante (𝑣𝑚𝑒𝑑(z + ∆z) = 𝑣𝑚𝑒𝑑(z), ∀ 𝑧 ); 

b) O atrito entre o fluido e a superfície do duto é desprezível, ou seja, não existe perda de 

carga em decorrência do atrito do fluido com a tubulação. Ou outras palavras, a pressão ao 

longo da tubulação permanece constante (P(z + ∆z) = P(z), ∀ 𝑧 ); 

c) Tendo em vista que todos os pontos da tubulação se encontram na mesma altura, a energia 

potencial gravitacional permanece constante ao longo da tubulação (Ep(z + ∆z) =

Ep(z), ∀ 𝑧 ); 

d) Não existe trabalho de fronteira sendo realizado pelo fluido do volume de controle 

(𝑊𝑖𝑛(𝑧) = 𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑧) = 0, ∀ 𝑧 ); 

e) Não existe geração interna de energia (𝐸𝑔𝑒(𝑧) = 0, ∀ 𝑧 ). 
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A aplicação do balanço de energia ao respectivo volume de controle resulta em: 

 

 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 + 𝑊𝑖𝑛 − 𝑊𝑜𝑢𝑡 + 𝐸𝑔𝑒 = ∆Eh + ∆Ek + ∆Ep (A01) 

 

Das considerações descritas, tem-se: 

 

 ∆Eh = ∆E𝑢 + V∆P(z) = m∆𝑐𝑝∆𝑇𝑓 + V[P(z + ∆z) − P(z))] = m∆𝑐𝑝∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  (A02) 

 

 ∆Ek = ∆Ep = 0 (A03) 

 

Logo: 

 

 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 = m∆𝑐𝑝∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (A04) 

 

onde: 

 

𝑄𝑖𝑛   = Calor fornecido para o fluido do volume de controle; 

𝑄𝑜𝑢𝑡 = Calor cedido pelo fluido do volume de controle; 

𝑊𝑖𝑛  = Trabalho de fronteira realizado sobre o fluido do volume de controle;  

𝑊𝑜𝑢𝑡= Trabalho de fronteira realizado pelo fluido do volume de controle; 

𝐸𝑔𝑒  = Energia gerada internamento no volume de controle (elétrica, química ou nuclear); 

∆𝐸ℎ = Variação da entalpia do fluido no volume de controle; 

∆𝐸𝑘 = Variação da energia cinética do fluido no volume de controle; 

∆𝐸𝑝 = Variação da energia potencial do fluido no volume de controle; 

𝑚∆  = Massa total do fluido de injeção contida no volume de controle; 

𝑐𝑝    = Calor específico do fluido de injeção; 

∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜   = Incremento na temperatura do fluido de injeção contido no volume de controle. 

 

A diferença de calor 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 corresponde à quantidade de energia perdida ou ganha 

pela massa contida no volume de controle. Reescrevendo (A04), tem-se: 

 

∆𝑄(𝑧, 𝑡) = 𝑚∆𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡)] 
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onde é assumido que 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) = 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡), já que a temperatura final 

do volume de controle em 𝑧 é exatamente igual à temperatura inicial do volume de controle 

em 𝑧 + ∆𝑧. Portanto, a taxa média de transferência de calor será dada por: 

 

 
∆𝑄(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
= 𝑚∆𝑐𝑝 [

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
] (A05) 

 

Uma vez que a taxa de calor cedido ou recebido pelo fluido será igual à taxa de calor 

transferido pela convecção entre o fluido e a parede interna da coluna de injeção, e, por 

consequente, na parede da tubulação, tendo em vista que qualquer processo de radiação não 

penetraria a parede do tudo de aço galvanizado, tem-se: 

 

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧)[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) − 𝑇2(𝑧, 𝑡)]∆𝑧 = −𝑚∆𝑐𝑝 [
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑑𝑖𝑜(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
] 

 

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧)[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) − 𝑇2(𝑧, 𝑡)]∆𝑧 = −𝜌𝜋𝑟1
2∆𝑧𝑐𝑝 [

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
] 

 

 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) − 𝑇2(𝑧, 𝑡) = −
𝜌𝑟1𝑐𝑝

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
] (A06) 

 

onde: 

 

𝜌 = Massa específica do fluido de injeção; 

𝑟1 = Raio interno da tubulação de injeção; 

𝑇2(𝑧, 𝑡) = Temperatura da superfície (parede) externa da tubulação na posição 𝑧; 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡) = Temperatura do fluido de injeção na posição 𝑧; 

𝑈(𝑧) = Coeficiente global de transferência e calor. 

  

Sabendo-se que 𝑣𝑚𝑒𝑑 = ∆𝑧/∆𝑡 e tomando-se 𝑧 = 𝑣𝑚𝑒𝑑𝑡, ou seja, assumindo-se que 

volume de controle se encontra em 𝑧 = 0 quando 𝑡 = 0, tem-se: 

 

∆𝑧 = 𝑣𝑚𝑒𝑑∆𝑡 

𝑡 =
𝑧

𝑣𝑚𝑒𝑑
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𝑡 + ∆𝑡 =
(𝑧 + ∆𝑧)

𝑣𝑚𝑒𝑑

 

 

e, consequentemente, a equação (A06) pode ser reescrita como: 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑑𝑖𝑜(𝑧, 𝑡) − 𝑇2(𝑧, 𝑡) = −
𝜌𝑟1𝑐𝑝𝑣𝑚𝑒𝑑

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧, 𝑡)

∆𝑧
] 

 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑧,
𝑧

𝑣𝑚𝑒𝑑

) − 𝑇2 (𝑧,
𝑧

𝑣𝑚𝑒𝑑

) = −
𝜌𝑟1𝑐𝑝𝑣𝑚𝑒𝑑

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑧 + ∆𝑧,

𝑧 + ∆𝑧
𝑣𝑚𝑒𝑑

) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑧,
𝑧

𝑣𝑚𝑒𝑑
)

∆𝑧
] 

 

ou 

 

 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇2(𝑧) = −

𝜌𝑟1𝑐𝑝𝑣𝑚𝑒𝑑

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] (A07) 

 

Conforme Ramey (1962), a taxa de transferência de calor entre a superfície externa da 

tubulação e o reservatório térmico é dada por: 

 

 ∆𝑄(𝑧, 𝑡)

∆𝑡
=

2𝜋𝑘𝑓[𝑇2(𝑧, 𝑡) − 𝑇𝑔(𝑧)]∆𝑧

𝑓(𝑡)
 (A08) 

 

onde 𝑘𝑓 é a condutividade térmica da formação, 𝑇𝑔(𝑧) é o gradiente térmico, ou temperatura 

da fonte térmica, para o caso em análise, 𝑇2(𝑧, 𝑡) é a temperatura da superfície externa da 

tubulação e 𝑓(𝑡) é a função transiente de transferência de calor para a formação.  

No equilíbrio térmico, ou para um tempo muito longo, tem-se: 

 

 ∆𝑄(𝑧)

∆𝑡
=

2𝜋𝑘𝑓[𝑇2(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)]∆𝑧

𝑓(𝑡∞)
 (A09) 

 

A resolução, em equilíbrio térmico, da equação de transferência de calor por condução 

entre a superfície externa da tubulação e a fonte térmica resulta em: 

 

�̇�(𝑧) = −2𝜋𝑟∆𝑧𝑘
𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
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�̇�(𝑧)

2𝜋𝑟∆𝑧𝑘𝑓

= −
𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
 

∫
�̇�(𝑧)

2𝜋𝑟∆𝑧𝑘𝑓

𝑑𝑟
𝑟3

𝑟2

= − ∫
𝑑𝑇(𝑧, 𝑟)

𝑑𝑟
𝑑𝑟

𝑟3

𝑟2

 

�̇�(𝑧)

2𝜋∆𝑧𝑘𝑓

𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2) = −(𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇2(𝑧)) 

 

ou 

 

 
�̇�(𝑧) =

∆𝑄(𝑧)

∆𝑡
=

2𝜋𝑘𝑓[𝑇2(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)]∆𝑧

𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2)
 (A10) 

 

onde 𝑇𝑔(𝑧) = 𝑇3(𝑧), temperatura em 𝑟3. 

Comparando as equações (A09) e (A10), tem-se: 

 

 𝑓(𝑡∞) = 𝑙𝑛(𝑟3/𝑟2) (A11) 

 

Porém, outra vez da equação (A05), tem-se que: 

 

∆𝑄(𝑧)

∆𝑡
= 𝜌𝜋𝑟1

2∆𝑧𝑐𝑝 [
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑡
] 

 

∆𝑄(𝑧)

∆𝑡
= 𝜌𝜋𝑟1

2𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)] 

 

Logo: 

 

2𝜋𝑘𝑓[𝑇2(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)]∆𝑧

𝑓(𝑡∞)
= −𝜌𝜋𝑟1

2𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝[𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)] 

 

 
𝑇2(𝑧) = 𝑇𝑔(𝑧) −

𝜌𝑟1
2𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝𝑓(𝑡∞)

2𝑘𝑓

[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] (A12) 

 

Substituindo a equação (A12) na equação (A07), tem-se: 

 

𝑇2(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =
𝜌𝑟1𝑐𝑝𝑣𝑚𝑒𝑑

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] 
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{𝑇𝑔(𝑧) −
𝜌𝑟1

2𝑐𝑝𝑣𝑚𝑒𝑑𝑓(𝑡∞)

2𝑘𝑓

[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
]} − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =

𝜌𝑟1𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝

2𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] 

 

𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) = (
𝜌𝑟1𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝

2𝑈(𝑧)
+

𝜌𝑟1
2𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝𝑓(𝑡∞)

2𝑘𝑓

) [
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] 

 

𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =
𝜌𝜋𝑟1

2𝑣𝑚𝑒𝑑𝑐𝑝

2𝜋𝑟1

(
𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧)𝑓(𝑡∞)

𝑘𝑓𝑈(𝑧)
) [

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] 

 

Assumindo �̇� = 𝜌𝜋𝑟1
2𝑣𝑚𝑒𝑑, que corresponde à vazão mássica do fluido de injeção, tem-

se: 

 

𝑇𝑔(𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) =
�̇�𝑐𝑝 (𝑘𝑓 + 𝑟1𝑈(𝑧)𝑓(𝑡∞))

2𝜋𝑟𝑘𝑓𝑈(𝑧)
[
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

∆𝑧
] 

 

ou 

 

 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧 + ∆𝑧) − 𝑇𝑓(𝑧)

∆𝑧
+

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)

𝐴(𝑧, 𝑡∞)
= 0 (A13) 

 

onde A(𝑧, 𝑡∞) =
�̇�𝑐𝑝(𝑘𝑓+𝑟1𝑈(𝑧)𝑓(𝑡∞))

2𝜋𝑟1𝑈(𝑧)𝑘𝑓
 é  definido como Coeficiente de Relaxação.  

No limite, a equação (A13) torna-se: 

 

 𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧)

𝑑𝑧
+

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑧) − 𝑇𝑔(𝑧)

𝐴(𝑧, 𝑡∞)
= 0 (A14) 

que é a equação de Ramey (1962) para o equilíbrio térmico, como se queria demonstrar. 
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APÊNDICE B: DADOS ESTATÍSCOS - COLETA 26 DE JANEIRO 

 
Tabela B01: Temperatura Média - Coleta 26 de Janeiro 

AMOSTRA 
TEMPERATURA MÉDIA (°C) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

1000-1500 31,7 31,5 32,3 32,5 31,3 32,1 31,3 31,5 31,4 30,71 33,8 32,4 31,8 32,4 33,3 32,4 

2000-3000 57,1 55,7 56,9 56,4 55,9 56,4 56,0 56,0 56,1 55,4 54,0 55,1 55,4 54,5 53,5 54,9 

4000-4500 59,1 57,3 58,0 57,6 57,1 57,5 56,9 57,1 56,7 56,0 52,9 55,0 54,9 53,9 52,2 55,0 

4600-5200 58,4 56,8 57,3 57,0 55,9 56,8 56,1 56,5 56,1 55,4 52,3 54,0 54,4 53,4 51,2 54,9 

 
Tabela B02: Desvio Padrão Estendido (K=2) - Coleta 26 de Janeiro 

AMOSTRA 
DESVIO PADRÃO ESTENDIDO (°C) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

1000-1500 0,02 0,04 0,18 0,04 0,05 0,10 0,06 0,18 0,03 0,02 0,02 0,20 0,05 0,14 0,04 0,02 

2000-3000 0,46 0,47 0,34 0,38 0,39 0,42 0,44 0,47 0,37 0,45 0,47 0,39 0,39 0,49 0,51 0,67 

4000-4500 0,17 0,31 0,13 0,25 0,08 0,14 0,09 0,23 0,26 0,27 0,18 0,27 0,26 0,25 0,24 0,44 

4600-5200 0,33 0,28 0,18 0,03 0,08 0,10 0,16 0,05 0,05 0,04 0,22 0,16 0,15 0,09 0,08 0,03 

 


