
 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INCERTEZA DO 

BSW NA VAZÃO DE ÓLEO EM SISTEMAS DE 

ELEVAÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO  

 

 

Alba Lucía Granja Saavedra   

Maria Clara Machado de Almeida Duque 

 

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de 

Engenharia do Petróleo da Escola Politécnica, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro 

de Petróleo. 

 

Orientadores: Virgílio José Martins Ferreira Filho e Juliana 

Souza Baioco 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL 

Setembro de 2016



  
 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INCERTEZA DO BSW NA VAZÃO DE ÓLEO 

EM SISTEMAS DE ELEVAÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO 

 

Alba Lucía Granja Saavedra   

Maria Clara Machado de Almeida Duque 

 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO 

DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

ENGENHEIRO DE PETRÓLEO. 

 

 

Examinado por: 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Virgílio José Martins Ferreira Filho, D.Sc. 

(Orientador) 

 

________________________________________________ 

Profª. Juliana Souza Baioco, D.Sc. 

(Co-Orientador) 
 

________________________________________________ 

Vinicius Ramos Rosa, M.Sc. 
 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

SETEMBRO DE 2016 



i 
 

 

 

 

 

  

Duque, Maria Clara Machado de Almeida 

Saavedra, Alba Lucia Granja 

Avaliação do efeito da incerteza do BSW na vazão de 

óleo em sistemas de elevação e escoamento de petróleo/ Alba 

Lucía Granja Saavedra e Maria Clara Machado de Almeida 

Duque. - Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2016. 

IX, 52p.: il.; 29,7 cm. 

Orientadores: Prof. Virgílio José Martins Ferreira 

Filho e Profª Juliana Souza Baioco 

Projeto de Graduação – UFRJ/ POLI/ Curso de 

Engenharia de Petróleo, 2016. 

Referências Bibliográficas: p.49 – 52. 

1. Análise de Incertezas. 2. Elevação e Escoamento. 

3. BSW. I. Ferreira Filho, Virgílio José Martins et al. II. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, 

Curso de Engenharia do Petróleo. III. Título. 



ii 
 

Agradecimentos 

 

Primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus, nosso criador, pois sem Ele não 

estaríamos aqui. Também agradecemos as nossas famílias, especialmente a nossos pais, 

que ao longo desses anos de curso estiveram sempre nos apoiando, comemorando os 

momentos bons e as vitórias que tivemos, mas ao mesmo tempo enxugando nossas 

lágrimas e dando todo apoio nos momentos ruins. Muito obrigada por todo o amor e 

carinho, e por tudo o que fizeram e fazem por nós, sem vocês não seriamos o que somos 

hoje. 

Aos professores Virgílio Ferreira Filho e Juliana Baioco, nossos orientadores, 

pela grande oportunidade que nos proporcionaram de estagiar no laboratório LORDE, e 

nos permitirem fazer parte do projeto que nos ajudou a desenvolver este trabalho. Este 

período de estágio foi de grande importância para nosso desenvolvimento acadêmico, 

profissional e pessoal. Seremos eternamente gratas por tudo que fizeram por nós. 

Aos nossos colegas e amigos que sempre nos apoiaram e estiveram conosco ao 

longo desses anos, compartilhando momentos de comemoração, risadas, desespero e 

tristezas. Vocês foram fundamentais para a conclusão desse ciclo. Em especial, 

queremos agradecer a Daniel Vieito, Lucas Leal, Luiza Ortiz, Nara Silva e Pedro 

Ferreira. Agradecemos todo o apoio recebido por vocês.  

 

 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira que te mando que te 

esfuerces y seas valiente; no 

temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en 

donde quiera que vayas.  

Josue 1.9 



iv 
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A área de elevação e escoamento de petróleo é escassa em estudos de incertezas. Desta 

forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia de análise de 

dados para identificar e quantificar as incertezas, obtendo-se desse modo, dados mais 

precisos para serem utilizados na modelagem da produção. Além disso, pretende avaliar 

o impacto da propagação de incertezas nos dados de saída dos simuladores. O estudo foi 

dividido em três etapas: tratamento estatístico, simulação do escoamento e previsão da 

produção. Foi criado um programa utilizando o Software R para analisar e tratar dados 

de produção. Os desvios destes dados serão ajustados a uma distribuição que fornecerá 

os parâmetros que serão utilizados pelo método de simulação de Monte Carlo para gerar 

valores aleatórios que serão incertezas de entrada do simulador de escoamento, Pipesim. 

O resultado da saída são vazões de óleo que serão ajustadas a uma nova distribuição e 

finalmente serão calculadas as probabilidades acumuladas P10, P50 e P90 das 

previsões. Esta metodologia foi aplicada a dados de BSW (Basic Sediments and Water) 

de dois poços, mostrando assim a importância da análise de incertezas em dados de 

produção. 
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Studies related with uncertainties in oil and gas production are limited. Therefore, this 

study aims to develop a methodology to identify and quantify uncertainties, obtaining 

thus more accurate data to be used in production modeling. In addition, the 

methodology intents to evaluate the impact of uncertainty propagation in output data of 

the simulators. This study was divided into three steps: statistical analysis, flow 

simulation and production forecasting. An algorithm was created using R software to 

analyze and treat production data. Deviations from these data will be adjusted to a 

distribution that will provide the parameters to be used by Monte Carlo simulation 

method to generate random values to be input uncertainties of the multiphase flow 

simulator, Pipesim. Output results are oil flow rates that will be adjusted to a new 

distribution and finally accumulative probabilities P10, P50 and P90 of forecasts are 

calculated. This methodology was applied to BSW (Basic Sediments and Water) data of 

two wells, showing the importance of uncertainty analysis in production data.  
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1. Introdução 

1.1. Contexto e Motivação 

A indústria de petróleo apresenta um alto índice de incertezas ao longo de toda 

sua cadeia produtiva. No segmento de Exploração e Produção já existem diversos 

estudos que consideram a incerteza, tanto na modelagem geológica, quanto na área de 

reservatórios, devido à necessidade da construção de seus complexos modelos e à 

escassez de dados (HEGSTAD e MORE, 2001; SALOMÃO E GRELL, 2001). 

Entretanto, os estudos relacionados à análise de incertezas no processo de produção de 

óleo e gás ainda não são tão disseminados (POSLUSZNY et al., 2010; FONSECA 

JUNIOR et al., 2009), particularmente nas etapas de elevação, escoamento e 

processamento de hidrocarbonetos.  

As incertezas nas etapas de elevação e escoamento podem ser encontradas tanto 

na fase de projeto quanto na fase de operação e se não forem tratadas podem ocasionar 

graves falhas. Estas falhas se tornam mais recorrentes em sistemas offshore onde se tem 

águas cada vez mais profundas, aumentando a complexidade, custos e riscos. Os custos 

relacionados à falha ou correção do sistema podem ser evitados com um estudo da 

incerteza, tornando os projetos mais confiáveis. 

Nas fases de projeto e operação são utilizados simuladores para a modelagem de 

elevação e escoamento. Os modelos adotam uma abordagem meramente determinística, 

apesar das diferentes fontes de incertezas, como por exemplo os dados de entrada e as 

simplificações nos modelos matemáticos. Essas incertezas embutidas são propagadas 

nas curvas de produção, sendo estas intimamente relacionadas aos problemas de 

garantia de escoamento.  

A propagação das incertezas nas curvas de produção gera alterações na 

modelagem das propriedades dos fluidos, na definição das correlações de fluxo, e nos 

gradientes de pressão e temperatura. Estes dois últimos podem ocasionar problemas de 

garantia de escoamento, tais como formação de parafina, hidratos, golfadas severas e 

escoamento de emulsões de elevada viscosidade.  

Desse modo, o estudo das incertezas é de fundamental importância, e com o 

avanço da capacidade computacional, torna-se possível a aplicação de modelos 

estocásticos, obtendo assim projetos mais robustos, inclusive no processo de otimização 

da produção. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia de 

análise de dados para identificar e quantificar as incertezas, obtendo-se desse modo, 
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dados mais precisos para serem utilizados na modelagem da produção. Além disso, 

pretende avaliar o impacto da propagação de incertezas nos dados de saída dos 

simuladores.  

1.2. Estrutura  

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica de artigos considerados 

relevantes sobre incertezas na etapa de produção de óleo e gás, que serviram como base 

para este trabalho. 

O Capítulo 3 expõe uma breve abordagem sobre o estudo das incertezas e a 

importância do tratamento das mesmas, descrevendo os principais conceitos de 

incertezas, fontes e tipos, representação e métodos de propagação. 

O Capítulo 4 apresenta os principais conceitos de elevação e escoamento 

necessários para o entendimento deste trabalho. Além disso, mostra as principais fontes 

de incerteza encontradas nas etapas de elevação e escoamento. 

O Capítulo 5 exibe a metodologia adotada neste trabalho, detalhando o 

procedimento e a formulação utilizada para cada etapa da análise e quantificação das 

incertezas. É descrito o tratamento estatístico adotado, a simulação do escoamento e a 

previsão do comportamento da produção. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta o estudo de caso para dois poços com 

diferentes comportamentos, o Poço A e o Poço B, a fim de mostrar a aplicabilidade da 

metodologia.  

No Capítulo 7 são descritas as conclusões que as autoras chegaram e as 

propostas para possíveis trabalhos futuros. E o Capítulo 8 apresenta todas as referências 

bibliográficas utilizadas para a realização do presente trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Um levantamento bibliográfico dos principais trabalhos abordando a análise de 

incertezas na elevação e escoamento foi realizado com o propósito de se obter um 

melhor entendimento do tema, servindo assim como embasamento para o presente 

trabalho. É importante ressaltar que a maior parte das bibliografias está pautada em 

simulação multifásica e nas correlações de escoamento, sendo poucas as que têm como 

foco principal a análise de dados de produção utilizando exclusivamente rotinas 

estatísticas. 

FONSECA JUNIOR et al. (2009) propõem o desenvolvimento de uma 

metodologia para avaliação de incertezas nos simuladores de escoamento multifásico, 

realizada através do método de simulação de Monte Carlo. Na primeira etapa, é 

considerada uma distribuição uniforme para a estimativa da incerteza dos dados de 

entrada do simulador. Como etapa posterior, é realizada uma análise de sensibilidade 

com o intuito de identificar as variáveis de entrada que mais influenciavam os 

resultados de saída. Como conclusão, a vazão de óleo foi o resultado simulado que se 

mostrou mais sensível às incertezas dos dados de entrada. 

POSLUSZNY et al. (2010) menciona que a maior parte dos modelos de 

escoamento multifásico são determinísticos, apesar das diferentes fontes de incerteza 

encontradas nesses modelos. Assim, os autores propõem uma metodologia para 

quantificar e propagar as incertezas nas saídas dos modelos, utilizando o método de 

simulação de Monte Carlo. A partir da ferramenta desenvolvida, um estudo de caso é 

conduzido, de forma a examinar o impacto da incerteza do comprimento da golfada no 

escoamento, na previsão da queda da pressão e na razão volumétrica de líquido dos 

projetos de escoamento de fluidos da Universidade de Tulsa. O estudo foi realizado para 

dois tipos de fluxo bifásico em escoamento vertical, e o resultado encontrado sugere que 

uma incerteza de ± 50% no comprimento da golfada pode resultar em até 40% de 

incerteza na previsão da queda de pressão nos modelos. 

HOLM et al. (2011a) e HOLM et al. (2011b) desenvolvem uma metodologia 

que tem como objetivo sistematizar a maneira de se avaliar o risco em um projeto de 

garantia de escoamento e identificar as maiores contribuições para o risco. Os autores 

realizam um levantamento aprofundado das incertezas de modelagem que podem 

influenciar o escoamento no ambiente submarino, conduzem análises de sensibilidade e 
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incertezas, utilizando sorteio dos parâmetros através do método Hipercubo Latino. 

Como resultado, são encontradas uma nuvem de pontos para a curva de TPR (tubing 

performance relationship), e distribuições de probabilidade para a vazão de produção e 

pressão requerida. A metodologia foi aplicada a linhas de produção no campo de 

Shtokman, Rússia. 

KLAVETTER et al. (2012) têm como objetivo comparar dois métodos de 

propagação de incertezas baseados em expansão local, perturbação de variáveis uma de 

cada vez e expansão em séries de Taylor, com o método de simulação de Monte Carlo, 

que é mais robusto e serve como referência para outros métodos. Eles estudaram o 

impacto das incertezas no comprimento da golfada em escoamentos multifásicos óleo-

gás e água-gás na predição da queda de pressão e razão volumétrica líquida utilizando 

para a propagação da incerteza os três métodos, variando as respectivas velocidades 

superficiais dos fluidos. Os autores concluíram que a abordagem em séries de Taylor 

sobrestima a incerteza na resposta.  

CREMASCHI et al. (2012) apresentam uma revisão bibliográfica detalhada 

sobre o tema de incertezas, onde é mostrado um procedimento em três passos básicos 

que envolvem identificar, quantificar e propagar incertezas em modelos de escoamento 

multifásico. Este trabalho destaca os diferentes autores que abordam cada uma das 

etapas do procedimento mencionado. 

CHAVES et al. (2014) apresentam uma abordagem estatística para o tratamento 

de dados de produção de BSW (do inglês basic sediments and water) e o RGO (Razão 

gás-óleo). O tratamento de dados é realizado utilizando médias móveis, para a remoção 

de dados repetidos, e o critério de rejeição de Pearson como método de retirada de 

pontos anômalos. Como resultado, foi encontrado que, para o caso de dados diretos, 

como o BSW, os métodos aplicados foram eficientes na caraterização das incertezas, 

diferentemente de dados calculados que dependem de outros parâmetros, como os dados 

de RGO.  
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3. Estudo das Incertezas 

WALKER et. al (2003) definem incerteza como qualquer desvio de um ideal 

inatingível de completo determinismo. Estas incertezas podem estar relacionadas à falta 

de conhecimento ou a uma variação inerente a um sistema sob consideração. Ainda, 

OBERKAMPF et. al (2002) diferencia erro de incerteza. Segundo eles, erro é definido 

pela falta de acurácia reconhecida em qualquer fase ou atividade de modelagem e 

simulação que não é função de falta de conhecimento. Ou seja, a diferença entre um 

resultado esperado e o resultado ocorrido pode ser identificada ou conhecida sobre 

investigação. 

Quando se analisa a incerteza em determinado processo, é necessário 

primeiramente identificar as principais fontes e tipos de incertezas presentes no modelo. 

Após essa categorização, é importante selecionar uma melhor forma de representar estas 

incertezas. Além disso, diferentes métodos de propagação de incertezas podem ser 

empregados para se quantificar a incerteza resultante de determinado processo.  

Assim, as etapas de tratamento de incertezas podem ser divididas em: 

classificação, representação e propagação de incertezas. Estas etapas são mostradas nos 

itens a seguir. Ainda, no item 4.2 são identificadas as principais fontes de incertezas 

encontradas na elevação e escoamento de petróleo. 

3.1. Classificação de Incertezas  

WALKER et. al (2003) contextualiza a incerteza de acordo com três dimensões: 

localização, nível e natureza. A localização da incerteza indica aonde esta se manifesta 

ao longo de um determinado modelo. O nível, por sua vez, está relacionado à escala em 

que a incerteza se encontra entre um conhecimento totalmente determinístico e uma 

total ignorância. Por fim, de acordo com sua natureza, as incertezas podem ser 

epistêmicas ou aleatórias.  

Localização 

A descrição da localização varia de acordo com o sistema do modelo em 

questão. As localizações genéricas comumente identificadas são: contexto, modelo, 

entradas, parâmetros e saídas (WALKER et. al, 2003).  

Contexto é a identificação das fronteiras de um sistema a ser modelado. Assim, 

as incertezas relacionadas ao contexto incluem aquelas referentes às condições e 
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circunstâncias que fundamentam as fronteiras escolhidas, além de incertezas que 

envolvem a formulação de questões e problemas que surgem com o contexto adotado. 

No modelo, as incertezas podem ser divididas em duas partes: incertezas na 

estrutura do modelo e incertezas técnicas do modelo. A primeira está associada às 

relações entre as entradas e variáveis, entre as variáveis, e entre as variáveis e a saída, e 

pertencentes ao limite do sistema, definições de variáveis e parâmetros, equações, 

hipóteses e algoritmos matemáticos. Ou seja, refere-se à parte conceitual do modelo. A 

segunda, por sua vez, engloba as incertezas decorrentes da implementação 

computacional do modelo, como por exemplo, incertezas geradas por erros de digitação 

no código-fonte do modelo. 

As entradas do modelo englobam os dados que descrevem o caso base, e as 

forças externas que influenciam o sistema e seu desempenho. Incertezas sobre esses 

dados estão ligadas à falta de conhecimento das propriedades do sistema básico e às 

deficiências em descrever a variabilidade que pode ser função característica de algum 

fenômeno sob observação. 

Parâmetros são constantes do modelo, consideradas invariantes para um 

determinado contexto e cenário. As incertezas dos parâmetros estão relacionadas com os 

dados e os métodos utilizados para calibrar o modelo. 

As incertezas das saídas dos modelos são resultado das incertezas de todas as 

outras localizações que são propagadas pelo modelo e refletem na estimativa do 

resultado de interesse. Geralmente, o modelo é utilizado para estimar resultados futuros. 

Por isso, é importante um entendimento das incertezas das diferentes localizações, para 

uma previsão mais confiável de determinada variável de interesse. 

Nível 

A segunda dimensão da incerteza que WALKER et. al (2003) mencionam é o 

nível. Segundo eles, os níveis de incerteza podem ser classificados como: Incerteza 

Estatística, Cenário de Incerteza, Ignorância Reconhecida e Ignorância Total. Estes 

diferentes níveis podem ser vistos na Figura 1. 

 

Figura 1- Níveis de incerteza (FONTE: Adaptado de WALKER et. al, 2003) 
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Incerteza Estatística é qualquer incerteza que pode ser adequadamente expressa 

em termos estatísticos. Essas incertezas englobam as incertezas de medição associadas 

aos dados, ocasionadas por erro de amostragem, falta de acurácia ou imprecisão na 

medição. Além disso, incertezas estatísticas também podem estar relacionadas à 

incerteza da medição de probabilidades em modelos estocásticos. 

Cenário de Incerteza está associado a um nível de incerteza acima das incertezas 

estatísticas. Cenário é uma descrição plausível de como o sistema pode se desenvolver 

no futuro, utilizando suposições que muitas vezes não podem ser verificadas. As 

incertezas de cenário implicam que existem diferentes possíveis resultados, mas por não 

se ter bom entendimento dos mecanismos que os governam, não se é possível formular 

a probabilidade de qualquer resultado em particular. 

Na Ignorância Reconhecida não são conhecidas nem as relações funcionais nem 

as propriedades estatísticas e não se possui base científica para o desenvolvimento de 

cenários. A incerteza decorrente da ignorância pode ser dividida em redutível e 

irredutível. A primeira pode ser resolvida através de pesquisas. Já a segunda ocorre 

quando pesquisas ou o desenvolvimento do processo não podem fornecer conhecimento 

suficiente sobre as relações fundamentais do sistema. 

Por fim, tem-se a Ignorância Total que alude a um alto grau de incerteza, 

referente a uma situação em que não se tem ideia do quanto não se sabe sobre 

determinado sistema. 

Natureza 

A natureza corresponde a terceira dimensão da incerteza. Segundo 

OBERKAMPF et al (2002), as incertezas podem ser classificadas, de acordo com sua 

natureza, em dois tipos: aleatórias e epistêmicas.  

De acordo com os autores, incertezas aleatórias, também chamadas incertezas 

estocásticas e variabilidade, são aquelas que descrevem a variação inerente associada ao 

sistema físico ou o ambiente em consideração e não podem ser reduzidas, ou seja, é 

resultado de um fenômeno natural. Este tipo de incerteza geralmente é quantificado por 

distribuições de probabilidade e frequência quando existe informação suficiente 

disponível para estimar a distribuição. 

Por outro lado, incertezas epistêmicas, também conhecidas como incertezas 

reduzidas ou subjetivas, são definidas pelos autores como resultado da falta de 

conhecimento ou informação sobre o sistema em qualquer fase ou atividade de 
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modelagem do processo. Dessa forma, esse tipo de incerteza pode ser reduzido à 

medida que mais dados são adquiridos ou se tem um maior entendimento sobre o 

sistema.  

CREMASCHI et al. (2012) exemplificam essas duas categorias de incerteza. O 

valor do tamanho de uma única golfada em um fluxo intermitente, importante variável 

para a predição do gradiente de pressão do fluxo bifásico, é caracterizado como uma 

incerteza aleatória com sua própria natureza probabilística. Já a incerteza nos momentos 

da distribuição do tamanho da golfada, como a média e o desvio padrão, é um exemplo 

de incerteza epistêmica. 

3.2. Representação das incertezas 

Depois de identificadas as incertezas, é necessário encontrar uma forma 

adequada de representá-las. Existem diferentes representações matemáticas da incerteza. 

A mais comum, normalmente utilizada, é a teoria da probabilidade. Mas, além desta, 

existem outras linguagens e estruturas matemáticas que permitem representar a 

incerteza, tais como: teoria da evidência e teoria da possibilidade. Essas técnicas de 

representação são mostradas a seguir. 

A teoria da probabilidade, que será utilizada neste trabalho, é a mais difundida 

para tratar incertezas aleatórias quando se tem um amplo conjunto de dados disponível. 

A teoria atribui probabilidades para representar a quantidade de verossimilhança 

associada a um evento є, que é um subconjunto de um espaço amostral S. A 

probabilidade de ocorrer o evento є é dada por p(є) e deve satisfazer as seguintes 

condições: (i) Se є Є S, então 0 ≤  p(є)  ≤ 1, (ii) p(S) = 1. (iii) Se є1, є2,... é uma 

sequência de e eventos mutualmente exclusivos, então p(Uiєi) = ∑ p(єi)i . Além disso, 

uma importante propriedade da probabilidade é que a soma da probabilidade de um 

evento ocorrer e da probabilidade deste mesmo evento não ocorrer deve ser igual a 1 

(HELTON et al., 2004). Por exemplo, o tamanho da golfada em um fluxo intermitente 

pode ser representado usando a teoria da probabilidade, através de distribuições de 

probabilidade contínuas, como a distribuição normal, log-normal (CREMASCHI et al., 

2012). 

A teoria da evidência é uma generalização da teoria da probabilidade clássica 

para representação da incerteza e pode ser aplicada para incertezas aleatórias e 

epistêmicas. Esta teoria envolve duas medidas de verossimilhança, Belief (Bel) e 
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Plausibility (Pl). Estas especificações, Bel e Pl, podem ser expressas usando a atribuição 

de probabilidade básica (BPA, do inglês basic probability assignment), que representa a 

probabilidade atribuída a um determinado conjunto, mas que não pode ser decomposta 

em probabilidades de subconjuntos de tal conjunto. Bel(A) representa a crença atual na 

hipótese A e Pl(A) representa o quanto é possível acreditar em A (HELTON et al., 

2004).  Belief (Bel) e Plausibility (Pl) são muito úteis quando se tem nenhum ou poucos 

dados disponíveis para o valor da incerteza e/ou existe mais de um estimador de 

incerteza e eles contam com diferentes informações. Por exemplo, caso existam 

diferentes estimativas dos limites superiores e inferiores da viscosidade da mistura dos 

fluidos do poço antes da produção, a teoria da evidência pode ser utilizada para 

combinar estas estimativas e obter uma única incerteza para medição da viscosidade 

(CREMASCHI et al., 2012). 

A teoria da possibilidade, assim como a teoria da evidência, utiliza duas 

especificações de probabilidade, a necessidade e a possibilidade, para cada subconjunto 

do espaço amostral sob consideração. As definições das especificações de necessidade e 

possibilidade derivam de propriedades dos elementos individuais de um espaço 

amostral, diferentemente da probabilidade, Belief (Bel) e Plausibility (Pl), que são 

definidas em termos de subconjuntos do espaço amostral. Esta teoria está muito 

vinculada à lógica Fuzzy (HELTON et al., 2004). 

3.3.   Métodos de Propagação de Incertezas 

Um dos principais componentes de análise de incerteza é a quantificação do 

desempenho das incertezas nas saídas do sistema propagadas a partir de dados de 

entrada incertos, chamado de propagação de incerteza. A escolha de um método de 

propagação de incertezas adequado é de suma importância. Ainda mais se esta escolha 

leva em consideração as características dos sistemas de engenharia, o nível de precisão 

da propagação associada ao cenário probabilístico e os níveis de exigência e precisão 

requerida. Os métodos de propagação de incertezas podem ser classificados em cinco 

categorias, apresentadas a seguir (LEE & CHEN, 2007): 

Métodos baseados em Simulação 

São métodos que dependem da geração de um conjunto representativo das 

incertezas das entradas e de computar a saída para cada elemento da entrada, e o 

resultado é utilizado para construir a distribuição da incerteza de saída. Utilizam uma 
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amostragem direta das distribuições de probabilidade das incertezas de entrada. Dentre 

os principais, encontram-se a simulação de Monte Carlo e a amostragem por Hipercubo 

Latino. 

O Método de Monte Carlo é um método numérico para resolver problemas 

matemáticos através da simulação de uma sequência de variáveis aleatórias (SOBOL, 

1994). Quando usado para a propagação de incerteza, a simulação de Monte Carlo tem a 

vantagem de ser não-intrusivo. Ele usa as mesmas equações determinísticas que 

governam o sistema para calcular a resposta do modelo para o sistema em estudo. Além 

destas técnicas serem muito importantes na estimativa da incerteza de saída, elas 

também são usadas como referência para avaliar as capacidades de outros métodos de 

propagação da incerteza (CREMASCHI et al., 2012). 

A amostragem por hipercubo latino é uma técnica de amostragem estratificada 

que garante que cada uma das variáveis de entrada Xk tenham todas as partes de sua 

distribuição representadas por valores de entrada. Assim, os valores da variável Xk 

podem ser divididos em intervalos com a mesma probabilidade de ocorrência. Para cada 

um desse intervalo, é escolhido aleatoriamente um representante, garantindo assim que 

os dados de entrada selecionados representem todos os intervalos da distribuição. Os N 

intervalos de cada componente de X são combinados para formar N
K
 células que 

cobrem todo espaço amostral de X (MCKAY et al, 2000).  

Métodos baseados em expansão local 

Os métodos mais comuns nesta categoria é o método de série de Taylor ou 

método de perturbação. É o método mais utilizado na propagação de incertezas dos 

dados experimentais ou no modelo de fluxo multifásico, aproximando-o usando a 

expansão de séries de Taylor (CREMASCHI et al., 2012). Estes métodos são 

considerados fracos levando em consideração a grande variabilidade das entradas e a 

não linearidade das funções de desempenho (LEE & CHEN, 2007). 

Métodos baseados no ponto mais provável 

Estes métodos tomam ideias já desenvolvidas para determinar probabilidades de 

falha ou a confiabilidade de um sistema sob condições de incerteza. Eles utilizam 

aproximação de série de Taylor de primeira ou segunda ordem da derivada do modelo 

em torno do ponto de falha mais provável para um determinado nível de confiança. Em 

seguida, o nível de confiança é alternado de forma incremental e o processo é repetido 

para obter o ponto de falha mais provável correspondente aquele nível. Os resultados 
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dos pontos mais prováveis são utilizados para construir a distribuição de saída 

(CREMASCHI et al., 2012). 

Métodos baseados em expansão funcional 

São métodos que não usam amostragem direta. Dentre estes métodos, destacam-

se a expansão de Caos polinomial e a Expansão de Neumann. O Caos Polinomial vem 

ganhando mais atenção, especialmente na propagação de incertezas para modelos que 

requerem grande capacidade computacional, já que se destaca por sua rápida 

convergência. Além disso, ele se difere dos outros métodos por representar suas saídas 

como processos aleatórios e não somente como um conjunto estatístico, já que o método 

apresenta uma aproximação para a relação funcional entre as funções de resposta e suas 

entradas aleatórias, representando as incertezas de uma maneira mais completa 

(CREMASCHI et al., 2012). 

Métodos baseados em integração numérica 

Dentre os principais métodos nesta categoria se destacam a Integração Numérica 

Fatorial Completa e os métodos de Redução da Dimensão. Estes métodos usam 

integração numérica direta a fim de calcular seus momentos estatísticos, em seguida, a 

densidade de probabilidade é aproximada utilizando sistemas de distribuição empírica 

baseados nos momentos calculados (LEE & CHEN, 2007). 
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4. Elevação e Escoamento de petróleo 

4.1. Principais conceitos de elevação e escoamento de petróleo 

A produção de um campo de petróleo depende tanto da elevação quanto do 

escoamento dos fluidos desde o reservatório até a unidade de produção. A elevação 

garante que os fluidos tenham uma pressão suficiente para vencer as perdas de carga e 

chegar na cabeça do poço. Já o escoamento é o deslocamento dos fluidos produzidos 

desde a cabeça do poço até o separador de produção.  

No começo da produção geralmente o campo é surgente, ou seja, produz com a 

própria pressão do reservatório, ou elevação natural. Os mecanismos básicos de 

produção, os quais determinam o comportamento dos poços durante a vida produtiva do 

poço são: gás em solução, influxo de água e capa de gás (ROSA et. al., 2006). Com o 

decorrer do tempo esta pressão vai diminuindo até que não seja suficiente sua elevação, 

tornando-se os métodos artificiais de elevação necessários para a produção do campo. 

Os métodos artificiais fornecem trabalho ao sistema de produção, e atuam, por exemplo, 

reduzindo a densidade do fluido para que este possa ser produzido. Os métodos mais 

comuns são: Gas lift, contínuo e intermitente; Bombeio centrífugo submerso, BCS; 

Bombeio mecânico com hastes, BM; Bombeio de cavidades progressivas, BCP 

(THOMAS et.al., 2001). 

Para garantir a elevação e o escoamento de petróleo, os fluidos precisam passar 

pelas etapas de fluxo abaixo e ter energia suficiente para superar as perdas de carga. O 

perfil da pressão de ao longo dessas etapas é mostrado na Figura 2.  

 Fluxo no meio poroso 

 Fluxo na coluna de produção  

 Fluxo de fluido através da linha de produção ou restrições 
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Figura 2- Perfil da Pressão na Elevação e Escoamento de Petróleo (Fonte: Adaptado de LYONS, 

1996, p. 428). 

FLUXO NO MEIO POROSO: Corresponde ao fluxo de fluidos dentro do 

reservatório e é representado pela curva de pressão disponível no fundo do poço, ou 

Inflow Performance Relationship (IPR). Quando a pressão do reservatório é maior que a 

de saturação, a IPR é linear, conforme mostrado na Figura 3. Entretanto, para os casos 

em que a pressão do reservatório é menor, o índice de produtividade do poço varia com 

a pressão do fluxo no fundo do poço, não sendo mais aceita a representação linear da 

IPR. Para esses casos, existem diferentes formas de representação das curvas de 

performance do poço, entre elas destaca-se o modelo de Vogel (1968), Figura 4, 

adequado para vários tipos poços produzindo de reservatórios com gás em solução 

(THOMAS et. al., 2001).  
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Figura 3- Modelo de IPR Linear (Fonte: 

Adaptado de THOMAS et. al, 2001) 

 
Figura 4- Curva de IPR - Modelo de Vogel 

(Fonte: Adaptado de THOMAS et. al, 2001) 

FLUXO NA COLUNA DE PRODUÇÃO E NAS LINHAS DE PRODUÇÃO: 

Os fluidos devem ter pressão suficiente para percorrer a coluna de produção, as linhas e 

risers. Para ocorrer produção, a pressão disponível no fundo do poço deve ser capaz de 

vencer as perdas de carga da coluna hidrostática de fluido, perdas por fricção na coluna 

de produção, linhas e risers, perdas nas restrições de superfície e sub-superfície e chegar 

no separador com a pressão de separação requerida.  Nessas etapas, o comportamento 

do escoamento dos fluidos nas tubulações é determinado pela equação do gradiente de 

pressão ou equação do balanço de energia mecânica, que é resultado das leis de 

Conservação de Massa, Momento e Energia. Assim, a equação do gradiente de pressão 

é formada por três componentes: elevação, fricção e aceleração, como mostrado  na 

equação 1 (BRILL & MUKHERJEE, 1999).  

𝑑𝑝

𝑑𝐿
= (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑒𝑙
+ (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑓
+ (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑎𝑐
 (1) 

A primeira componente da equação 1 refere-se a perda de carga por elevação ou 

coluna hidrostática. Normalmente é predominante nos poços e representa entre 80 a 

95% da perda de carga total. A segunda corresponde a parcela de perda por fricção na 

parede do duto e contribui de 5 a 20% do gradiente de pressão. Por fim, tem-se a parcela 

de aceleração, relacionada a variação da velocidade. Normalmente é negligenciada nos 

cálculos, sendo somente considerada nos casos com alta velocidade de escoamento, 

como o caso de poços de gas lift perto da superfície (BRILL & MUKHERJEE, 1999). 

A maior parte da produção de petróleo encontra-se em condições de fluxo 

multifásico, onde geralmente tem-se óleo com gás em solução, gás livre e água. São 
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fluidos com propriedades físicas diferentes escoando simultaneamente em um mesmo 

duto, o que torna a análise muito mais complexa, pois existe uma ampla gama de 

padrões de fluxo possíveis, dificultando assim os cálculos de gradiente de pressão. 

Padrão de fluxo refere-se à distribuição de cada fase em um duto relativa a outra fase e 

depende principalmente da velocidade do gás e do líquido e da relação entre gás e 

líquido. A predição de padrões de fluxo em dutos horizontais, recorrente nas linhas de 

produção, é ainda mais complexa que nos dutos verticais, pois as fases tendem a se 

separar em função da diferença de densidade (BEGGS, 2003). 

Em vista da dificuldade de se calcular o gradiente de pressão no escoamento 

multifásico, os simuladores de fluxo multifásico em tubulações são muito utilizados. 

Estes simuladores utilizam correlações empíricas. Estas podem ser divididas em três 

categorias, A, B e C, de acordo com a consideração de padrão de fluxo e 

escorregamento entre as fases (THOMAS et. al., 2001). Dentre as correlações mais 

usadas, destaca-se o método de Beggs & Brill (1973), da categoria C, que pode ser 

utilizado para dutos com qualquer ângulo de inclinação. 

O entendimento do comportamento dos fluidos multifásicos durante o 

escoamento no sistema de produção é fundamental. Muitos problemas, como formação 

de hidratos, ceras/parafinas, corrosão/erosão, incrustações, asfaltenos, ou combinação 

destes, são ocasionados por essa mistura de fluidos nos dutos. Por isso, é muito 

importante prever, controlar e evitar esses problemas potenciais que podem ocasionar 

troca de linhas e abandono precoce do campo. As maiores dificuldades estão nas 

mudanças dos perfis de pressão, temperatura e produção durante a vida do campo. Para 

tratar dessas dificuldades e permitir maior segurança na produção, diferentes medidas de 

controle são desenvolvidas, como injeção de produtos químicos, para garantir o 

escoamento de fluidos e assim um bom desenvolvimento da produção (FORSDYKE, 

1992). 

4.2. Principais Fontes de Incertezas na Elevação e Escoamento de Petróleo 

Na elevação e escoamento, o fluido a ser produzido, ao sair do reservatório, 

passa pela coluna de produção, linhas de produção, manifold, caso exista, e pelo riser 

até chegar na plataforma. Neste capítulo serão apontados os principais parâmetros, com 

suas incertezas, que afetam cada etapa acima. As incertezas foram separadas em duas, 

incertezas na medição e na modelagem.  
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HOYER et al. (2013), POSLUSZNY et al. (2010) e HOLM et al. (2011a) 

(2011b) apresentam alguns desses parâmetros a serem considerados nos estudos de 

incertezas, porém o primeiro trabalho expõe também a quantificação de alguns desses 

parâmetros, calculados experimentalmente. 

No reservatório todos os dados são medidos indiretamente mediante análises 

PVT, testes de pressão, estudos geológicos e geofísicos e perfilagens. Cada um desses 

testes apresenta incertezas intrínsecas. Tanto as popriedades dos fluidos como as do 

reservatório têm incertezas na sua medição, estas são densidade (±0,5Kg/m³ , por 

ponderação ou ±0,3% para o medidor de Coriolis), viscosidade do gás (±0,002cP), 

viscosidade do óleo  e da água (±0,05cP), tensões superficiais (±3mN/m), pressão 

estática, permeabilidade, porosidade. Além disso, tem-se também incertezas na 

modelagem, na correlação de fluido utilizada no modelo Blackoil ou modelo 

composicional  e no modelo para determinar o IPR (Inflow Performace Relationship). 

Segundo WITTENBRINK et al. (1996), na modelagem existem incertezas na aquisição, 

no processamento e na visualização dos dados.  

A coluna de produção, as flowlines e o riser apresentam incertezas similares. 

Além das incertezas nas propriedades dos fluidos mencionadas anteriormente, tem-se 

também incertezas devido à perda de carga ou coluna hidrostática, à geometria e às 

condições de operação. Na geometria pode-se observar, como parâmetros principais, o 

diâmetro interno ( ±1 mm ), rugosidade hidráulica ( ±25% ), inclinação do duto 

( ±0,1 graus ) (HOYER et. al., 2013). Os problemas mais comuns associados à 

geometria podem ser a formação de hidratos, asfaltenos ou incrustações que diminuem 

o diâmetro das tubulações, podendo ocasionar até a perda total do equipamento. Nas 

condições de operação, a vazão de gás e líquido e as velocidades dos fluidos 

influenciam os padrões de fluxo, e dependendo do padrão podem ocorrer erros na 

medição de alguns parâmetros importantes como o BSW. Além disso, no caso de 

flowlines tem que ser considerado também o comprimento total da linha que depende 

das condições do ambiente marinho, como a topografia do solo e a temperatura. Na 

modelagem tem-se os dados de entrada, considerações, equações, métodos 

computacionais e as correlações de fluxo e de fluido utilizadas, estas são importantes 

para o cálculo mais confiável da TPR (Tubing Performace Relationship), ou pressão 

necessária para a produção. 
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No caso da existência de manifold, a medição da vazão de cada poço 

isoladamente torna-se complexa pois não existem aparelhos que realizem esta medição 

antes da chegada no manifold. Este problema dificulta a modelagem do escoamento. 

Quando os fluidos chegam na plataforma vão diretamente para os separadores, 

que podem ser bifásicos ou trifásicos. Nestes separadores são medidas várias 

propriedades, manualmente ou por meio de equipamentos. Estes também apresentam 

incertezas inerentes a cada processo. Segundo HOYER et al. (2013), para a medição da 

vazão do gás medido por um medidor tipo turbina se considera uma incerteza de ±1%; 

e para a vazão de água e óleo usando o medidor de Coriolis se tem uma incerteza de 

±3% e usando um medidor eletromargético se considera uma incerteza de ±2%.  

Na Figura 5 é apresentado um resumo das duas fontes de incerteza, para cada 

etapa apresentada acima.  
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Figura 5- Resumo das incertezas encontradas. 

PLATAFORMA 

NA MEDIÇÃO 

• Vazão de gás, água e óleo 

• Vazão de injeção 

RISER 

NA MEDIÇÃO 

• Perda de carga, Geometria 

• Rugosidade, Comprimento 

NA MODELAGEM 

• Correlação de fluido 

• Correlação de fluxo 

MANIFOLD 

NA MEDIÇÃO 

• Vazões de cada poço 

NA MODELAGEM 

• Correlaçôes de mistura 

• Correlação de fluido 

FLOWLINE 

NA MEDIÇÃO 

• Perda de carga, Geometria 

• Rugosidade, Comprimento 

NA MODELAGEM 

• Correlação de fluxo 

• Correlação de fluido 

COLUNA DE PRODUÇÃO 

NA MEDIÇÃO 

• Geometria 

• Rugosidade 

NA MODELAGEM 

• Correlação de fluxo 

• Correlação de fluido 

RESERVATÓRIO 

NA MEDIÇÃO 

• Propriedades dos fluidos 

• Propriedades do reservatório 

NA MODELAGEM 

• Modelo de IPR (Inflow Performace Relationship) 

• Correlação de fluido 
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5. Metodologia 

A partir do que foi exposto nos capítulos anteriores, pode-se perceber a 

importância do estudo da influência das incertezas nas etapas de elevação e escoamento. 

Além disso, são escassos os trabalhos que têm como foco principal a análise de dados 

de produção utilizando exclusivamente rotinas estatísticas. Dessa forma, tem-se como 

proposta desenvolver uma metodologia de análise de incertezas que englobe tanto o 

tratamento estatístico quanto a previsão e a propagação das incertezas na simulação de 

escoamento multifásico. A Figura 6 apresenta uma representação das etapas da 

metodologia adotada. 

 

Figura 6. Etapas da metodologia da análise de incertezas. 

Para as etapas que envolvem análise estatística foi usado o Software R e para a 

parte de simulação de escoamento multifásico foi usado o Pipesim.  

O R (2015) é um software estatístico que foi desenvolvido por Ross Ihaka e 

Robert Gentleman, na Universidade de Auckland, Nova Zelândia, e é mantido 

atualmente como um projeto colaborativo. O programa apresenta uma ampla gama de 

pacotes estatísticos muito úteis para análise de dados. Uma das grandes vantagens do R 

em relação a outros programas estatísticos, cujas licenças de obtenção são, em geral, de 

alto custo, é que o R é de uso livre. Desta forma, este programa torna-se uma opção 

simples e vantajosa para análise e interpretação de dados. 

O Pipesim (2009) é um software, para sistemas de escoamento de óleo e gás, da 

Schlumberger que inclui as três áreas básicas da modelagem de fluxo: transferência de 

Tratamento 
Estatístico 

Simulação do 
Escoamento 

Previsão do 
comportamento 

da produção 
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calor, comportamento de fluidos e fluxo multifásico. O programa contém um pacote 

completo de opções para os modelos PVT, modelos mecânicos avançados para fluxo 

trifásico e modelos de transferência de calor melhorados. Esta é uma ferramenta 

normalmente utilizada e de fácil operação. 

5.1. Tratamento estatístico 

Nesta etapa são realizados diferentes procedimentos para o tratamento estatístico 

dos dados, de forma a identificar e quantificar as incertezas da série em estudo. Além 

disso, através de tais procedimentos, é possível se obter um melhor entendimento da 

série analisada, além de dados mais precisos para a realização das etapas posteriores.  

4.1.1. Estatística Descritiva 

 A Estatística Descritiva é um ramo da estatística que tem como objetivo 

organizar e resumir os dados de forma a facilitar sua interpretação e análise posterior. 

Os métodos numéricos de síntese de dados são divididos em medidas de tendência 

central e de variabilidade ou dispersão. As medidas de tendência central são: média, 

mediana e moda, e dentro das medidas de dispersão pode-se encontrar o desvio padrão, 

variância, quartis e percentis. Além disso, o uso de técnicas gráficas, tais como, 

histogramas e gráficos de dispersão, são importantes formas de se realizar uma melhor 

análise de dados (MONTGOMERY, 2011).  

Assim, como primeira etapa do tratamento estatístico e para um melhor 

entendimento dos dados, foram gerados o gráfico temporal e o histograma, além de um 

resumo com as principais medidas estatísticas. 

4.1.2. Séries Temporais 

Séries temporais são definidas como uma sequência de observações de uma 

variável de interesse, ordenada no tempo (MONTGOMERY, 2008). Os principais 

objetivos para a análise deste tipo de séries é compreender o mecanismo gerador da 

série e predizer seu comportamento.  

As séries temporais podem ser classificadas como estacionárias e não 

estacionárias. A estacionariedade de uma série implica no equilíbrio ou na estabilidade 

estatística nos dados, de forma que a série temporal tem média e variância constantes 

(MONTGOMERY, 2008). Além disso, as séries podem ser também com intervalos 

regulares ou irregulares, contínuas, quando as observações são registradas 
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continuamente em alguns intervalos de tempo, ou discretas (BROCKWELL & DAVIS, 

1996). 

4.1.3. Métodos de regressão para séries temporais 

Nesta etapa do estudo são considerados métodos estatísticos para entender 

melhor o comportamento da série temporal, assim como facilitar a aplicação das 

técnicas de identificação de pontos discrepantes. Os métodos utilizados foram regressão 

linear simples e segmentada pois ambos consideram o tempo em suas análises e 

permitem trabalhar com séries de dados não igualmente espaçadas, diferentemente de 

outros métodos como média móvel e diferenciação, que não consideram o eixo das 

abcissas em suas análises.  

Regressão Linear Simples 

A regressão linear simples é utilizada para retirar a temporalidade da série dos 

dados, é calculada usando as expressões 2, 3 e 4.  Passa-se então a trabalhar com a série 

de dados dos desvios em relação ao seu ajuste linear. 

𝛽1  =  
∑ 𝑋𝑌 −  𝑛 �̅� �̅�

∑ 𝑋2  −  𝑛  �̅�2
 (2) 

𝛽0  = �̅� − 𝛽1�̅� (3) 

𝑌𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  = 𝛽
0

+ 𝛽
1

𝑋  (4) 

onde 𝛽0  é uma constante que representa a interceptação da reta com o eixo 

vertical, 𝛽1 é outra constante que representa a inclinação da reta. Os coeficientes 𝛽0 e 𝛽1 

são calculados, como usual, via minimização de mínimos quadrados 

(MONTGOMERY, 2011). 

Após a regressão linear ter sido calculada, o desvio (d) dos dados ao seu ajuste 

foi calculado pela equação: 

𝑑 =  𝑌 −  𝑌𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (5) 

Regressão Linear Segmentada 

Muitas vezes uma única linha de regressão linear, abrangendo todos os dados de 

uma variável e o tempo, não mostra um resultado efetivo. Como o comportamento da 

variável pode se alterar ao longo do tempo, mudando assim a tendência da série, é 

necessário quebrar a série, de forma a realizar uma regressão linear segmentada. 
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Regressão linear segmentada é uma técnica de modelagem estatística em que os 

modelos de regressão linear são segmentos de retas conectados por pontos de quebras. 

As retas de regressão mudam de direção nesses pontos, que funcionam como conectores 

dessas retas, além de estabelecerem a continuidade da série (MALASH & EL-

KHAIARY, 2010). 

Para realizar a regressão linear segmentada utilizou-se o pacote “Segmented” 

(MUGGEO,2008) do software estatístico R. O pacote oferece facilidades para estimar 

modelos lineares com segmentos relacionados. Não existe limite no número de 

variáveis segmentadas nem no número pontos de quebra.  O pacote permite que o 

moderador forneça estimativas iniciais dos pontos de quebra. A partir deste ponto de 

partida, o modelo é estimado ajustando iterativamente o modelo linear com o estimador 

linear, como mostra a equação 6. 

β1zi + β2(zi − ψ)+ + γI(zi > ψ)−                                                 (6) 

Onde: (zi − ψ)+ =  (zi − ψ) ∗ I(zi > ψ), I(. )  é o indicador da função, sendo 

I(. ) = 1  quando o argumento é verdadeiro e I(. )− = −I(. ) . β1  é a inclinação do 

segmento à esquerda, β2 é a diferença das inclinações, ψ é o ponto de quebra e γ é o 

parâmetro referente a reparametrização de ψ pelo qual a nova interação será realizada 

(MUGGEO, 2008). 

A cada iteração o modelo linear é ajustado e a quebra é atualizada por: 

𝜓 = 𝜓 +
𝛾

𝛽2
                                                                 (7) 

O algoritmo converge quando o parâmetro de reparametrização γ é 

aproximadamente zero. O erro do estimador ψ é obtido pelo método Delta para a razão 

γ/β2. A cada iteração, os coeficientes dos estimadores de pontos de quebra e a diferença 

de inclinação são atualizados. 

 O método Delta é utilizado para se obter uma estimativa do erro padrão. Este 

método é uma técnica de aproximação de valores esperados das funções de variáveis 

aleatórias quando uma avaliação direta da expectativa não é exequível. Assim, dada 

uma função g(X), o método aproxima o valor esperado da função g(X) através do valor 

esperado da aproximação polinomial para g(X). Este polinômio é uma Série de Taylor 

truncada centrada na média de X (OEHLERT, 1992). 

A inexistência de ponto de quebra implica que a diferença de inclinação seja 

zero, de forma que a condição necessária para inexistência do parâmetro ψ é dada por: 
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𝐻0 ∶  𝛽2(𝜓) = 0                                                             (8) 

Não é possível garantir que a verossimilhança nos modelos segmentados será 

côncava, de forma que o algoritmo pode não encontrar o máximo global. Além disso, é 

visto que o método trabalha com aproximação de um modelo considerado verdadeiro 

dado pela equação 9 por uma expressão matemática mostrada na equação 10, o que 

pode gerar um problema de estimação (MUGGEO, 2008). 

𝛽1𝑧𝑖 + 𝛽2(𝑧𝑖 − 𝜓)+ (9) 

𝛽1𝑧𝑖 + 𝛽2(𝑧𝑖 − 𝜓)+ + 𝛾𝐼(𝑧𝑖 > 𝜓)− (10) 

O resultado do ajuste linear depende das estimativas iniciais, ou seja, para um 

mesmo conjunto de dados, estimativas iniciais diferentes vão fornecer diferentes pontos 

de quebra. Isso se torna um problema já que para este estudo é necessário um único 

ajuste. 

Com o intuito de amenizar esse problema foi criado um programa usando o 

pacote. Se estabelecem como estimativas iniciais pontos equidistantes da série de dados. 

Por não se saber o número ideal de quebras, o programa criado realiza o procedimento 

de regressão linear segmentada considerando quatro casos, de um a quatro pontos de 

quebra.  

A(s) primeira(s) estimativas são realizadas manualmente rodando o pacote 

“Segmented” uma vez. Os resultados dos pontos de quebra obtidos são usados como 

estimativas iniciais para uma próxima rodada do pacote. Este procedimento é repetido 

através de um processo iterativo, até que o valor absoluto da diferença entre o valor de 

ponto de quebra da rodada anterior e da última seja menor que 1%. O resultado obtido 

neste método fornecerá os pontos de quebra e os coeficientes das retas mais confiáveis.  

Após a regressão linear segmentada ter sido aplicada, o desvio (d) dos dados foi 

calculado conforme a equação 5, assim como realizado na regressão linear simples. 

4.1.4. Métodos de identificação e remoção de outliers 

Os outliers são observações que se desviam significativamente da maioria das 

observações. Podem ser gerados por um mecanismo diferente correspondente a dados 

normais e pode ser devido a perturbações no processo, a degradação do instrumento, 

e/ou erros humanos relacionados. Não é recomendável fazer análise de dados fontes 

quando os mesmos estão contaminados com valores discrepantes já que podem levar a 
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uma má especificação do modelo, a uma estimativa de parâmetros tendenciosa e a 

resultados de análises incorretos (HANCONG et al., 2004). 

Assim, são aplicados métodos para identificação e remoção de pontos 

discrepantes. A maior parte dos métodos utiliza a média e o desvio padrão para 

identificar e retirar esses pontos, porém estes parâmetros estatísticos são sensíveis a 

presença de outliers.  A dependência do outlier num método para retirá-lo é de certa 

forma incongruente, além de gerar dificuldades de convergência (PEARSON, 2001). 

Dessa forma, alternativamente, procurou-se empregar métodos que utilizassem a 

mediana ao invés da média. Os métodos escolhidos para realização do trabalho foram o 

Z-score modificado e o método de Pearson.  

Método do Z-score modificado  

O método Z-Score baseia-se na propriedade da distribuição normal que se X~N 

(µ, σ²), então Z = (X - µ) /σ ~ N (0,1). O método Z-Score é definido como (SHIFFLER, 

1988): 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑠
 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

(11) 

Uma regra geral considera como outliers as observações com |Zscore| > 3, 

podendo variar dependendo dos critérios de decisão adotados. Os parâmetros �̅�  e s 

podem ser muito afetados por outliers, para isso uma alternativa é substituí-los por 

estimadores mais robustos, como proposto no método Z-Score Modificado 

(NASCIMENTO et al., 2012). 

No método Z-score Modificado, �̅� é substituído pela mediana amostral x̃ e s pelo 

MAD (mediana dos desvios absolutos). 

𝑀𝐴𝐷 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 {|𝑥𝑖 – �̃� |} (12) 

Assim, o método Z-score modificado é definido por: 

𝑀𝑖 =
0,6745

𝑀𝐴𝐷
 (𝑥𝑖 − x̃) (13) 
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onde o valor  0,6745  é devido a E(MAD) = 0,6745σ, para um valor n elevado e 

distribuição Gaussiana (NASCIMENTO et al., 2012).  As observações serão 

identificadas como outliers quando |Mi| > D, geralmente considera-se D=3. 

Método de Pearson 

Conforme Pearson (2001) apresenta, a mediana é resistente aos outliers da 

amostra.  Assim foi utilizado o indicador S: 

𝑆 = 1,4826 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{|𝑥𝑖 − �̃�0,50|} (14) 

onde �̃�0,50 é a mediana do conjunto de dados; S representa a versão normalizada 

da mediana da distância de cada observação 𝑥𝑖 a partir do valor de referência �̃�0,50, o 

fator de normalização 1,4826 foi escolhido de forma com que o valor esperado de S seja 

igual ao desvio padrão para uma sequência de dados com distribuição Gaussiana 

(PEARSON, 2001). 

Em semelhança com o valor de 3σ, comumente usado para filtrar conjuntos de 

dados, foi utilizado o valor de 3S para a identificação de outliers, chamado de Hampel 

identifier. PEARSON (2002) considera este processo muito eficiente na prática. 

4.1.5. Distribuição de Probabilidades 

A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X é uma descrição das 

probabilidades associadas a possíveis valores de X. Existem dois tipos de distribuições: 

discretas e contínuas. As discretas são caracterizadas por uma lista de possíveis valores 

com suas respectivas probabilidades. As contínuas, por sua vez, representam 

quantidades aleatórias que podem tomar um número infinito de valores 

(MONTGOMERY, 2011). 

A função densidade de probabilidade de uma variável é denotada por 𝑝(𝑟) para 

distribuição discreta e 𝑓(𝑥) para a contínua. Estas duas distribuições podem ser vistas 

nas equações 15 e 16 (WALCK, 2007). 

∑ 𝑝(𝑟) = 1𝑟 , onde 𝑝(𝑟)  ≥ 0 (15) 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞
, onde 𝑓(𝑥) ≥ 0 (16) 

Normalmente é utilizada a função distribuição ou a função cumulativa de 

probabilidade, definidas pelas equações 17 e 18, para as distribuições discreta e 

contínua respectivamente (WALCK, 2007). 
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𝑃(𝑟) = ∑ 𝑝(𝑖)

𝑟

𝑖=−∞

 (17) 

𝐹(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞

 (18) 

Dentre as distribuições contínuas, as mais encontradas na literatura são as 

distribuições Uniforme, Normal, Exponencial, Gama, Weibull, Lognormal e Beta. Neste 

trabalho utilizou-se a distribuição Beta, pois esta se adequou de forma satisfatória ao 

conjunto de dados disponíveis. 

A distribuição beta B é definida por: 

 𝐵(𝛼, 𝛽) =
Γ(𝛼)Γ(𝛽)

Γ(𝛼+𝛽)
 (19) 

A função densidade de probabilidade é mostrada na equação 20. 

𝑓(𝑥, 𝛼, 𝛽) =
1

𝐵(𝛼,𝛽)
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1  (20) 

Onde a variável 𝑥 encontra-se no intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, com os parâmetros 𝛼 e 𝛽 

maiores que zero. A distribuição beta pode assumir diferentes formas, podendo ser 

simétrica ou assimétrica. 

Se X pertence à distribuição beta com os parâmetros 𝛼  e 𝛽 , então 

(MONTGOMERY, 2011): 

𝜇 = 𝐸(𝑋) =
𝛼

𝛼 + 𝛽
 (21) 

𝜎2 = 𝑉(𝑋) =
𝛼. 𝛽

(𝛼 + 𝛽)2 (𝛼 + 𝛽 + 1)
 (22) 

O ajuste desta distribuição foi feito através do pacote “FitDistrPlus” 

(DELIGNETTE-MULLER E DUTANG, 2015) do software R. Neste pacote, os 

parâmetros da distribuição, 𝛼  e 𝛽 , podem ser estimados utilizando os métodos de 

máxima verossimilhança e dos momentos. 

O método da máxima verossimilhança (MVS), apesar de ser considerado o mais 

eficiente por produzir estimadores de menor variância, não é recomendável para 

amostras de pequeno tamanho. Em amostras finitas, os estimadores podem ser 
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enviesados. A maior eficiência dos métodos MVS é apenas assintótica (NAGHETTINI 

& PINTO, 2007).  

O método dos momentos (MOM) é um método de estimação mais simples, 

porém para pequenas amostras, o MOM funciona de forma equiparada ou até superior a 

outros estimadores. Este método consiste em igualar os momentos amostrais aos 

populacionais. Assim, o resultado desta operação fornece as estimativas dos parâmetros 

da distribuição de probabilidade em questão (NAGHETTINI & PINTO, 2007).  

Foram feitos testes com o conjunto de dados disponível para a escolha do melhor 

método de estimativa dos parâmetros. O método dos momentos foi o que melhor se 

adequou aos dados a serem utilizados neste trabalho, de forma que este foi o método 

escolhido para análise. A eficiência deste método pode estar relacionada ao pequeno 

tamanho do conjunto de dados. Como exemplo, podem ser vistas a Figura 7 e a Figura 

8, que mostram o mesmo conjunto de dados, ajustados pelo MOM e MVS, 

respectivamente. 

 

 

Figura 7- Ajuste da distribuição beta pelo 

MOM feito no R. 

 

Figura 8- Ajuste da distribuição beta pelo MVS 

feito no R. 

Além disso, foi realizada a normalização dos desvios, visto que no R a 

distribuição Beta precisa estar necessariamente no intervalo [0,1]. Como isso, a fórmula 

utilizada para normalizar os dados é dada pela equação 23. 

𝑥 =
𝑥 − min (𝑥)

max(𝑥) − min (𝑥)
  (23)  
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4.1.6. Medidas de erro 

As medidas de erro são utilizadas, juntamente com uma análise dos gráficos, 

para ver qual o melhor caso dentre a regressão linear simples e as segmentadas, e para 

verificar a melhoria ocasionada após aplicar os métodos de identificação e retirada de 

outliers. A Tabela 1 apresenta um resumo dos erros considerados para o ajuste dos 

modelos. Onde et = Yt − Ŷt, sendo (Yt) os valores reais e (Ŷt) os valores obtidos pelo 

ajuste. 

Tabela 1- Erros considerados. 

MEDIDAS DE ERRO 

Erro percentual médio (EPM) EPM =
1

N
× ∑

|et|

Yt

n

t=1

 

Raiz do erro quadrático médio 

normalizado ajustado (REQMN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) REQMN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
√

1

N−K
× ∑ et

2n
t=1

Ymáx −  Ymín
 

Coeficiente de Determinação Rx,y
2 =  

cov2(x, y)

V(X)V(Y)
=  

σxy
2

σx
2σy

2
 

Coeficiente de Determinação 

Ajustado 
R̅x,y

2
= 1 − (1 − Rx,y

2) (
N − 1

N − K − 1
) 

 

O coeficiente de correlação (Rx,y ) é uma medida de associação linear entre 

variáveis aleatórias. Duas variáveis aleatórias com correlação não zero são ditas estar 

correlacionadas. O coeficiente de correlação, Rx,y, entre duas variáveis x e y, é dado 

por: 

Rx,y =  
cov(x,y)

√V(X)V(Y)
=  

𝜎𝑥𝑦

σxσy
                                                            (24) 

Onde cov(x, y) corresponde a covariância, que é dado por: 

cov(x, y) = E[(X −  µX)(Y − µY) ] = E(XY) −  µXµY (25) 

O coeficiente de determinação (𝑅𝑥,𝑦
2) é usado para julgar a adequação de um 

modelo de regressão. Para duas variáveis aleatórias, X e Y, distribuídas conjuntamente, 

𝑅𝑥,𝑦
2  será o quadrado do coeficiente de correlação entre X e Y (MONTGOMERY, 

2009). 
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O coeficiente de determinação ajustado (R̅x,y
2
) é a tentativa de correção do Rx,y² 

ajustando o numerador e o denominador usando seus respectivos graus de liberdade 

segundo a equação abaixo: 

R̅x,y
2

= 1 − (1 − Rx,y
2 ) (

N−1

N−K−1
)                                                     (26) 

Onde N é o número de observações e K o grau da regressão. 

5.2. Simulação e previsão do comportamento da produção 

Conforme visto na parte de tratamento estatístico, primeiramente são feitas a 

regressão linear simples e segmentadas. A partir dos resultados, escolhe-se o melhor 

caso tendo em vista as medidas de erro e a análise gráfica. Para o melhor caso 

escolhido, são retirados os outliers, é refeita a regressão e finalmente calculados os 

desvios.  

Após feito esse processo, para o caso escolhido, realiza-se a simulação e a 

previsão dos dados, seguindo os seguintes passos: 

1) Ajusta-se a distribuição beta dos desvios para o último segmento da série. 

Como a intenção desta etapa é a previsão, se faz necessário utilizar a 

tendência mais recente, correspondente ao comportamento da série mais 

perto da realidade no momento em que se quer realizar a previsão. Em 

função disso, utiliza-se apenas o último segmento para realização das etapas 

posteriores. 

2) Com os parâmetros obtidos no ajuste da distribuição, é aplicado o método de 

simulação de Monte Carlo para gerar 1000 valores aleatórios de desvios. Foi 

escolhido este valor, pois para o método de Monte Carlo ter uma eficiência 

satisfatória, o número de amostras deve ser suficientemente grande. 

Entretanto, um número grande de amostras pode acarretar um alto gasto 

computacional. A geração dos 1000 valores de desvios não teve um grande 

gasto computacional e é um valor alto capaz de validar o procedimento 

adotado no trabalho. 

3) Estima-se um valor com a regressão do último segmento para a data que se 

deseja realizar a previsão. 

4) Calcula-se o valor corrigido, para os 1000 desvios sorteados por monte 

Carlo, somando-se o valor do passo (3) com cada desvio. 
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5) Todos os valores serão simulados no Pipesim. Para isto, o modelo de 

escoamento deve estar previamente ajustado. 

6) Com as vazões de líquido resultantes da simulação, a vazão de óleo é 

calculada e é realizado um novo ajuste da distribuição beta para a vazão de 

óleo. 

7) Para este ajuste são calculadas as probabilidades acumuladas P10, P50 e P90 

para cada valor que se deseja prever. 
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6. Estudo de Caso 

A metodologia de análise de incerteza foi aplicada a dados de BSW de dois 

poços: poço A e poço B. O BSW é a fração de água produzida, comparada com a 

produção total. Estes dados foram obtidos de testes de produção que são feitos em 

períodos de tempo não igualmente espaçados. A variável foi escolhida por apresentar 

alto grau de vinculação com a produção de óleo e por servir de base de cálculo para 

outras variáveis de produção. Os dois poços escolhidos, A e B, têm diferente 

comportamento da série de BSW. No primeiro, a média do BSW é alta e a série 

apresenta uma grande variabilidade ao logo do tempo. O segundo já apresenta uma 

média de BSW menor e os dados variam menos ao longo do tempo. 

6.1. Poço A 

Primeiramente, é necessário se ter uma visão do comportamento dos dados de 

BSW. A Figura 9 mostra a estatística descritiva dos dados de BSW para o poço A. Na 

figura são apresentados o gráfico temporal, o histograma e as principais medidas 

estatísticas da série de BSW em análise, obtendo-se assim um melhor entendimento do 

conjunto de dados.  

 

 

Figura 9- Série de dados de BSW do poço A 

Conforme visto na Figura 9, pode-se perceber que não existe periodicidade na 

série de BSW. Além disso, a série apresenta um desvio padrão alto, indicando que os 

dados estão espalhados em relação à média. 
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A segunda etapa da análise consiste em realizar a regressão linear simples e 

segmentada e verificar qual o melhor caso para aplicação das etapas posteriores. Os 

gráficos da regressão linear simples e segmentada de um a quatro pontos de quebra são 

mostrados na Figura 10. 
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(a) Regressão Linear Simples 

 

(b) Regressão Linear Segmentada com 1 

quebra 

 

(c) Regressão Linear Segmentada com 2 

quebras 

 

 

(d) Regressão Linear Segmentada com 3 

quebras 

 

(e) Regressão Linear Segmentada com 4 quebras 

 

Figura 10- Casos de regressão linear do BSW para o Poço A 
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Os parâmetros das medidas de erros encontradas para os casos do poço A podem 

ser vistos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Medidas de Erro para o poço A. 

Medidas de 

Erro 

Regressão 

linear 

simples 

1 ponto de 

quebra 

2 pontos 

de quebra 

3 pontos 

de quebra 

4 pontos 

de quebra 

R² 0,693 0,884 0,894 0,902 0,913 

R² último 

segmento 
- 0 0,056 0 0,291 

R² ajustado 0,6886 0,879 0,886 0,891 0,901 

REQMN 0,1904 0,119 0,115 0,113 0,108 

EPM (%) 14,765 8,520 7,874 7,476 7,592 

Na Tabela 2, pode-se perceber, para maior parte dos casos, uma diminuição dos 

erros e aumento dos coeficientes de determinação com o acréscimo do número de 

quebras, o que indicaria uma melhoria do resultado. Entretanto, estas medidas de erro 

servem como apoio, não dispensando a análise visual dos gráficos, mostrados nas 

Figura 10(a) até a Figura 10(e). A escolha do melhor caso está atrelada ao objetivo da 

análise, como por exemplo, para os casos de previsão de dados, a análise do último 

segmento será mais importante. Além disso, é importante verificar se a presença de 

dados anômalos não está influenciando no comportamento das quebras de série obtidas. 

Após a análise dos gráficos e das medidas de erros, escolheu-se como melhor caso a 

regressão linear segmentada com um ponto de quebra, Figura 10(b).  

Em uma etapa posterior, a partir dos desvios obtidos para a regressão linear 

segmentada com um ponto de quebra, são identificados e retirados os dados anômalos 

considerando os dois métodos apresentados. A Figura 11(a) mostra a série de BSW com 

os outliers identificados pelos pontos em vermelho. São então retirados estes pontos 

discrepantes e o resultado é mostrado na Figura 11(b). Vale ressaltar que os dois 

métodos para retirada dos pontos anômalos são aplicados para os desvios dos dados. 
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(a) Série de BSW com outliers 

 

(b) Série de BSW sem outliers 

 

Figura 11- Séries de BSW com e sem outliers para o Poço A. 

A fim de mostrar a melhoria ocasionada na aplicação da regressão linear 

segmentada e na retirada dos dados anômalos, são mostradas na Tabela 3 as medidas de 

erro para os casos de regressão linear simples e segmentada com um ponto de quebra, 

antes e após a retirada dos outliers. 

Tabela 3- Medidas de Erro para o poço A. 

Medidas de 

Erro 

Regressão 

linear 

simples 

1 ponto de 

quebra com 

outliers 

1 ponto de 

quebra sem 

outliers 

R² 0,693 0,884 0,922 

R² último 

segmento 
- 0 0,086 

R² ajustado 0,689 0,879 0,918 

REQMN 0,190 0,119 0,099 

EPM (%) 14,765 8,520 6,232 

 Como próxima etapa, foi criado no Pipesim o modelo do poço A para ser 

utilizado na simulação do escoamento na fase de previsão da produção. A Figura 12 

representa o modelo do poço A, que inclui a coluna de produção, flowline, riser e o 

separador. 
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Figura 12- Esquema do Poço A no Pipesim. 

Para a criação do modelo de simulação, é necessário inserir dados de geometria 

do poço e propriedades térmicas, relacionas a temperatura do ambiente e os coeficientes 

de condutividade térmica das linhas. Adiciona-se também o modelo do reservatório do 

poço A, representado pela IPR de Vogel. O poço utiliza gas lift como método de 

elevação artificial, sendo necessária ainda a adição dos dados geométricos da válvula e 

da vazão de injeção. Ainda, como últimos dados de entrada, tem-se dados de BSW, 

RGO, pressão e temperatura do separador. A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam os 

principais dados utilizados para preparação do modelo.  

Tabela 4- Dados do modelo de reservatório. 

Modelo do Reservatório  

Pressão Estática 

(kgf/cm²) 

207 

Pressão de Saturação 

(kgf/cm²) 

243,6 

Índice de 

Produtividade 

(m³/d)/(kgf/cm²) 

17 

 

Tabela 5- Dados Gerais do Modelo. 

Dados Gerais 

Fração de Água (%) 62 

RGO (m³/m³) 60 

Pressão do Separador 

(kgf/cm²) 

8 

Temperatura do 

Separador (°C)  

75 

 

Finalmente, são escolhidas as correlações de fluxo e de PVT a serem utilizadas. 

Como correlação de fluxo utilizou-se Beggs & Brill (1973).  

Após realizado o ajuste do modelo, foi efetuada a etapa de previsão da produção 

de óleo do poço A. Nesta etapa, foi seguido o procedimento descrito no item 5.2. Para 

testar a validade do método, foi prevista a produção de óleo para quatro datas de testes 

existentes, desconsiderados nas etapas anteriores. 
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Primeiramente, foi ajustada a distribuição beta dos desvios normalizados do 

último segmento do caso escolhido, a regressão segmentada com um ponto de quebra. A 

Figura 13 mostra o gráfico e os parâmetros α e β do ajuste da distribuição. 

 

 

Figura 13 - Ajuste da distribuição beta dos desvios normalizados do último segmento. 

Com esses parâmetros são gerados mil valores de desvios através do método de 

simulação de Monte Carlo. Além disso, para cada data a ser prevista, o BSW é estimado 

utilizando os coeficientes de regressão do último segmento, sendo -0,0086 o coeficiente 

angular e 88,087 o coeficiente linear. Com isso, serão calculados os valores de BSW 

corrigido, somando o BSW estimado com cada desvio gerado. 

Estes valores de BSW corrigido são então colocados no Pipesim e os modelos 

são simulados, obtendo-se assim 1000 valores de vazão de líquido. Para estes valores, 

as vazões de óleo são calculadas desconsiderando a fração de água. Estes dados são 

normalizados e uma nova distribuição Beta é ajustada para calcular as probabilidades 

P10, P50 e P90 correspondente a cada data. Os resultados da previsão são mostrados na 

Figura 14. 
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Figura 14- Previsão do poço A. 

As quatro datas indicadas na Figura 14 correspondem a datas de testes 

posteriores que já se tinha informação, mas que foram desconsiderados nas análises 

anteriores, e são utilizados nesta etapa para se ter uma comparação dos resultados de 

produção reais com os resultados previstos, de forma a validar o modelo de previsão. 

De acordo com a Figura 14, pode-se perceber que as vazões de óleo reais se encontram 

dentro do intervalo de probabilidade previsto, indicando um resultado satisfatório da 

previsão. Entretanto, este resultado está vinculado ao amplo intervalo dos desvios do 

BSW. Outro ponto a se observar é que para a última data, com o BSW aumentando, era 

de se esperar que a vazão de óleo diminuísse. Entretanto, esse comportamento não é 

notado, indicando que pode haver outra variável influenciando o resultado ou o valor do 

teste de produção se encontra equivocado. 

Em vista do amplo intervalo nas previsões, uma outra análise foi conduzida, 

levando em consideração também pontos que as autoras consideraram discrepantes da 

série, podendo afetar o resultado da simulação, e não somente os outliers apontados 

pelo programa. Os métodos do programa atuam como suporte, não descartando uma 

análise técnica.  

A Figura 15(a) mostra a regressão e os pontos na série que foram considerados 

discrepantes e a Figura 15(b) o resultado obtido após a retirada desses pontos anômalos. 
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(a) Pontos a serem desconsiderados da análise (b) Série sem os dados desconsiderados 

 
 

Figura 15- Série de BSW com novas desconsiderações de pontos. 

A partir da nova regressão obtida, todo o processo foi refeito e foram 

encontrados os resultados mostrados na Figura 16. 

 

Figura 16 - Resultado da previsão do poço A desconsiderando os novos outliers. 

Conforme visto na Figura 16, somente para duas datas, as vazões reais estão 

dentro do intervalo, diferentemente da primeira análise, na qual todas as datas se 

encaixaram. Isso mostra a influência do intervalo dos desvios do BSW nos resultados 

das previsões. A Tabela 6 e a Tabela 7 apresentam, respectivamente, o intervalo do 

desvio do BSW e a variação das vazões de óleo previstas para cada data. 
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Tabela 6 - Valores máximo, mínimo e intervalo dos desvios do BSW da análise 1 e 2. 

 
BSW 

(Análise 1) 

BSW 

(Análise 2) 

Desvio mínimo -21,74 -15,32 

Desvio máximo 20,20 14,34 

Intervalo 41,94 29,66 

 

Tabela 7- Probabilidades P10, P50 e P90 da previsão das vazões do óleo par a análise 1 e 2. 

Datas previstas Probabilidades 
Qo 

Análise 1 

Qo 

Análise 2 

Qo 
Real 

Data1 (54 dias) 

P10 340,49 307,59 

524,8 P50 492,85 426,34 

P90 651,17 544,64 

Data2 (74 dias) 

P10 342,57 307,86 

599,3 P50 494,81 426,60 

P90 653,03 544,89 

Data3 (128 dias) 

P10 348,16 308,58 

463,5 P50 500,10 427,30 

P90 658,04 545,55 

Data4 (156 dias) 

P10 351,06 308,96 

653 P50 502,84 427,66 

P90 660,64 545,90 

As datas em vermelho, mostradas na Tabela 7, correspondem as produções reais 

dos testes de produção que ficaram fora do intervalo de probabilidade previsto pelo 

modelo ao se refazer o método, diminuindo o intervalo dos desvios.  

6.2. Poço B 

O mesmo procedimento metodológico acima foi aplicado para um segundo 

poço, o poço B. A Figura 17 mostra a estatística descritiva dos dados de BSW para o 

poço B.  
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Figura 17-Série de dados de BSW do poço B 

Conforme visto na Figura 17, pode-se perceber que não existe periodicidade na 

série de BSW. Além disso, apesar do desvio padrão não ser tão alto em relação à média, 

este desvio ainda pode estar sendo influenciado pelo valor discrepante que está muito 

próximo de 100%. 

A segunda etapa da análise consiste em realizar a regressão linear simples e 

segmentada e verificar qual o melhor caso para aplicação das etapas posteriores. 

Entretanto, ao rodar a primeira vez, pode-se perceber que o ponto discrepante, como 

visto na Figura 17, influenciou o comportamento das quebras de série. Em função disso, 

o dado foi retirado, as regressões foram refeitas, e estas são mostradas da Figura 18(a) a 

Figura 18(e). 
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(a) Regressão Linear Simples 

 

(b) Regressão Linear Segmentada com 1 quebra 

 
(c) Regressão Linear Segmentada com 2 

quebras 

 

(d) Regressão Linear Segmentada com 3 

quebras 

 
 

(e) Regressão Linear Segmentada com 4 quebras 

 
Figura 18- Casos de regressão linear do BSW para o Poço B 

Os parâmetros das medidas de erros encontradas para os casos do poço B podem 

ser vistos na Tabela 8. 



43 
 

Tabela 8 - Medidas de Erro para o poço B. 

Medidas de 

Erro 

Regressão 

linear simples 

1 ponto 

de quebra 

2 pontos 

de quebra 

3 pontos 

de 

quebra 

4 pontos 

de quebra 

R² 0,849 0,908 0,952 0,959 0,960 

R² último 

segmento 
- 0,013 0,247 0,013 0,017 

R² ajustado 0,846 0,904 0,947 0,954 0,953 

REQMN 0,147 0,116 0,086 0,081 0,081 

EPM (%) 199,41 208,59 40,255 38,726 39,601 

 

Na Tabela 8 pode-se também perceber, para maior parte dos casos, uma 

diminuição dos erros e aumento dos coeficientes de determinação com o acréscimo do 

número de quebras, o que indicaria uma melhoria do resultado. Entretanto, estas 

medidas de erro servem como apoio, não dispensando a análise visual dos gráficos, 

mostrados nas Figura 18(a) à Figura 18(e). Após a análise dos gráficos e das medidas de 

erros, escolheu-se como melhor caso a regressão linear segmentada com dois pontos de 

quebra, Figura 18(c).  

Com o caso escolhido, foram aplicados os métodos de remoção de outliers. A 

Figura 19(a) mostra a série de BSW com os outliers identificados pelos pontos em 

vermelho. São então retirados estes pontos discrepantes e o resultado é mostrado na 

Figura 19(b).  

(a) Série de BSW com outliers 

 

(b) Série de BSW sem outliers 

 
Figura 19- Séries de BSW com e sem outliers para o Poço B. 

A fim de mostrar a melhoria ocasionada na aplicação da regressão linear 

segmentada e na retirada dos dados anômalos, são mostradas na Tabela 9 as medidas de 
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erro para os casos de regressão linear simples e segmentada com dois pontos de quebra, 

antes e após a retirada dos outliers. 

Tabela 9- Medidas de Erro para o poço B. 

Medidas de 

Erro 

Regressão 

linear 

simples 

2 pontos de 

quebra com 

outliers 

2 pontos de 

quebra sem 

outliers 

R² 0,849 0,952 0,967 

R² último 

segmento 
- 0,247 0,1902 

R² ajustado 0,846 0,947 0,963 

REQMN 0,147 0,086 0,072 

EPM (%) 199,41 40,255 21,152 

Pode-se perceber na Tabela 9 que quando se aplica a regressão linear 

segmentada existe uma melhoria do resultado da série, diminuindo seus erros e 

aumentando seus coeficientes de determinação. Esta melhoria é ainda mais visível ao se 

retirar os pontos anômalos da série. 

Como próxima etapa, foi criado no Pipesim o modelo do poço B para ser 

utilizado na simulação do escoamento na fase de previsão da produção. A Figura 20 

representa o modelo do poço B. 

 

Figura 20 - Esquema do Poço B no Pipesim. 

A Tabela 10 e a Tabela 11 apresentam os principais dados utilizados para 

preparação do modelo.  
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Tabela 10- Dados do modelo de reservatório. 

Modelo do Reservatório 

Pressão Estática 

(kgf/cm²) 
207 

Pressão de Saturação 

(kgf/cm²) 
243,6 

Índice de 

Produtividade 

(m³/d)/(kgf/cm²) 

17 

 

Tabela 11- Dados Gerais do Modelo. 

Dados Gerais 

Fração de Água 

(%) 
30 

RGO (m³/m³) 75,6 

Pressão do 

Separador 

(kgf/cm²) 

9 

Temperatura do 

Separador (°C) 
85 

 

Depois de realizado o ajuste do modelo, foi efetuada a etapa de previsão da 

produção de óleo do poço B. Nesta etapa foi seguido o mesmo procedimento adotado 

para o poço A. Para testar a validade do método, foi prevista a produção de óleo para 

quatro datas de testes existentes, desconsiderados nas etapas anteriores. 

Primeiramente, foi ajustada a distribuição Beta dos desvios normalizados do 

último segmento do caso escolhido, a regressão segmentada com dois pontos de quebra. 

A Figura 21 mostra o gráfico e os parâmetros α e β do ajuste da distribuição. 

 

 

Figura 21 - Ajuste da distribuição beta dos desvios normalizados do último segmento. 

Com esses parâmetros são gerados mil valores de desvios através do método de 

simulação de Monte Carlo. Além disso, para cada data a ser prevista, o BSW é estimado 

utilizando os coeficientes de regressão do último segmento, sendo 0,0044 o coeficiente 

angular e 27,6421 o coeficiente linear. Com isso, serão calculados os valores de BSW 

corrigido, somando o BSW estimado com cada desvio gerado. 

Os resultados da previsão para o poço B são mostrados na Figura 22. 
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Figura 22- Previsão do poço B. 

De acordo com a Figura 22, pode-se perceber que apenas para uma das quatro 

datas, a vazão de óleo real se encontra dentro do intervalo de probabilidade previsto. 

Percebe-se que nessas quatro datas previstas, o BSW mudou seu comportamento, 

havendo uma redução do BSW em relação a sua regressão, e consequentemente um 

aumento da vazão de óleo. Este comportamento pode indicar uma mudança de 

tendência da série e um possível novo ponto de quebra. 
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7. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Pode-se observar que o processo de produção de petróleo envolve diferentes 

fontes de incertezas, tanto de natureza epistêmica como aleatória. A identificação e o 

tratamento de tais incertezas se mostraram essenciais, já que, se não tratadas, estas 

incertezas podem gerar graves falhas no sistema de produção, além de altos custos e 

sérios riscos para o projeto e a operação da produção do campo.  

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia de análise de 

dados de produção de petróleo para identificar e quantificar as incertezas de dados de 

entrada de modelos, e avaliar o impacto da propagação de incertezas nos dados de saída 

dos simuladores. Esta metodologia abarcou o tratamento estatístico dos dados, 

simulação e previsão da produção. 

O tratamento estatístico se mostrou eficaz no refinamento de dados afim de se 

diminuir o nível de incerteza, fornecendo parâmetros de entrada de modelos mais 

acurados. O uso da regressão linear segmentada apresentou bons resultados para as 

séries de BSW estudadas e se mostra uma eficiente ferramenta para o tratamento de 

séries que envolvem mudança de tendência ao longo do tempo ou quando o objetivo da 

análise é a previsão, na qual o que importa é o comportamento dos últimos dados. Além 

disso, métodos de remoção de outliers que consideram a mediana apresentaram uma 

boa aplicabilidade para séries muito variantes. Entretanto, estes métodos servem como 

suporte, não dispensando uma análise técnica apurada da série de dados para identificar 

possíveis dados anômalos não detectados pelos métodos. 

A escolha na definição do melhor caso de quebra de série e quais pontos da série 

serão retirados é subjetiva, apesar das medidas e métodos que auxiliam na escolha. Os 

resultados da previsão da produção podem variar consideravelmente de acordo com a 

escolha tomada. Além disso, para o caso do BSW, foi observado que os intervalos 

previstos estão muito atrelados ao intervalo da série. Séries de BSW com um grande 

desvio, terão intervalos de previsão de produção maiores. 

Os resultados da previsão da produção permitiram identificar a influência da 

incerteza do BSW na produção de óleo, além de servir como indicadores de possíveis 

erros de medição em dados de produção ou de mudança de comportamento da série 

atreladas às condições de operação.  
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A metodologia desenvolvida se mostrou extremamente útil para o estudo da 

incerteza na elevação e escoamento, permitindo visualizar a importância de entender e 

tratar essas incertezas nos projetos de produção de petróleo.  

Como trabalhos futuros, pode-se estender esta metodologia para outras variáveis 

de produção de forma a analisar seu impacto nas curvas de produção. Além disso, pode-

se testar o efeito de outras distribuições de probabilidade e outros métodos de 

propagação no processo de quantificação e propagação da incerteza, a fim de compará-

los com os métodos desta metodologia. 

 

  



49 
 

8. Referências Bibliográficas 

BEGGS H. D. Production Optimazation Using Nodal Analysis. 2 ed. OGCI and 

Petroskllis Publications, Tulsa, Oklahoma, May. 2003. 

BROCKWELL, P. J., DAVIS, R. A., Introduction to Time Series and Forecasting, 

Springer-Verlag, New York, 1996. 

BRILL J. P.; MUKHERJEE H. Multiphase Flow in Wells. 1 ed. Society of Petroleum 

Engineers Inc., Richardson – Texas, 1999. 

CHAVES, G. S.; BAIOCO, J. S.; FERREIRA FILHO, V. J. M.; ROSA, V. R.; 

TEIXEIRA, A. F., “Análise de Incertezas de BSW e RGO em Dados de Produção”. In: 

Anais da Rio Oil & Gas Expo and Conference 2014, Rio de Janeiro, 2014. 

CREMASCHI, S., KOUBA, G. E., SUBRAMANI, H, J., “Characterization of 

Confidence in Multiphase Flow Predictions”. In: Energy Fuels 2012, pp 4034-4045, 

2012. 

DELIGNETTE-MULLER M. L., DUTANG C., “fitdistrplus: An R Package for Fitting 

Distributions”, In: Journal of Statistical Software, Vol. 64, N
o
 4. Fev, 2015. 

FONSECA JUNIOR, R, GONÇALVES, M. A. L., AZEVEDO, F.L.A., “Considerações 

de Incertezas nas Simulações de Elevação e Escoamento”. In: Anais do IV Seminário de 

Elevação Artificial e Escoamento, Petrobras, Rio de Janeiro, 2009. 

FORSDYKE I.N., “Flow Assurance in Multiphase Environments”. In: International 

Symposium on Oilfield Chemistry, pp 267-276. SPE Paper 37237, Society of 

Petroleum Engineers, Houston -Texas, Fev.1992. 

HANCONG L., SIRISH S., WEI J., “On-line outlier detection and data cleaning”. In: 

Computers and Chemical Engineering 28, Elsevier, pp 1635–1647, 2004. 

HEGSTAD B.K., MORE H., “Uncertainty in Production Forecasts Based on Well 

Observations, Seismic Data, and Production History.” SPE Journal, Society of 

Petroleum Engineering, pp.409-424, 2001. 



50 
 

HELTON J.C., JOHNSON J.D., OBERKAMPF W. L., “An exploration of alternative 

approaches to the representation of uncertainty in model predictions”. In: Reliability 

Engineering and System Safety Journal, Elsevier, pp 39-71. 2004. 

HOLM, H. SAHA, P., SULEYMANOV, V., VANVIK, T., HOYER, N., “Shtokman 

Flow Assurance Challenges – A Systematic Approach to Analyze Uncertainties – Part 

1”, In: BHR Group 2011 Multiphase 15, pp 173-189, 2011a. 

HOLM, H. SAHA, P., SULEYMANOV, V., VANVIK, T., HOYER, N., Shtokman 

“Flow Assurance Challenges – A Systematic Approach to Analyze Uncertainties – Part 

2”. In: BHR Group 2011 Multiphase 15, pp 191-206, 2011b. 

HOYER, N., KIRKEDELEN, M.B., BIBERG D., JOHNSON, G. W., VALLE, A., 

JOHANSSON, P. S., NOSSEN, J., “A structured approach for the evaluation of 

uncertainties in flow assurance systems”. In: BHR Group 2013 Multiphase 16, pp 77-

91, 2013. 

KLAVETTER, K., POSLUSZNY, D., WARR, J., CREMASCHI, S., SARICA, C., 

SUBRAMANI, H. J., “Uncertainty Analysis of Multiphase Flow Models: A 

Comparison of Three Propagation Approaches”. In: BHR Group 2012 Multiphase 8, pp 

259-271, 2012.  

LEE S. H.; CHEN W., “A comparative study of uncertainty propagation methods for 

black-box-type problems”.  In: International Design Engineering Technical Conferences 

& Computers and Information in Engineering Conference. DETC2007-35533, ASME, 

Las Vegas – Nevada, USA, 2007. 

LYONS, W. C. Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering, Vol. 

2. Gulf Publishing Co. Houston, TX., 1996. 

MALASH G.F., EL-KHAIARY M.I., “Piecewise linear regression: A statistical method 

for the analysis of experimental adsorption data by the intraparticle-diffusion models”. 

In: Chemical Engineering Journal 163, Elsevier, pp 256–263, 2010. 

MCKAY M. D., BECKMAN R. J., CONOVER W. J., “A Comparison of Three 

Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a 

Computer Code”, In: Technometrics, Vol. 42, N
o
 1, pp. 55-61. Fev, 2000. 



51 
 

MONTGOMERY D., Applied statistics and probability for engineers, 5 ed, John 

Wiley & Sons Inc., USA, 2011. 

MONTGOMERY D., JENNINGS C., KULAHCI M., Introduction to Time Series 

Analysis and Forecasting, John Wiley & Sons Inc., New Jersey – USA, 2008. 

MUGGEO V. M. R., Segmented: An R Package to Fit Regression Models with 

Broken-Line Relationships. R News, Vol. 8, N.1, Palermo – Itália, 2008. 

NAGHETTINI M., PINTO E. J. A., Hidrologia Estatística. CPRM.  Belo Horizonte, 

2007. 

NASCIMENTO R., OENING, D., MARCILIO, A., AOKI, E., ROCHA J., 

SCHIOCHET J., “Algoritmo de Detecção e Correção de Outliers para Previsão de 

Carga”. In: Anais do IV Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, Goiânia, 2012.  

OBERKAMPF W. L., DELAND S. M., RUTHERFORD B. M., DIEGERT K. V., 

ALVIN K. F., “Error and uncertainty in modeling and simulation”. In: Reliability 

Engineering and System Safety Journal, Elsevier, pp 333-357. 2002. 

OEHLERT G. W., “A note on the Delta Method”, In: The American Statistician, Vol. 

46, N
o
 1, pp 27-29. Fev, 1992. 

PEARSON R. K., “Exploring process data”, In: Journal of Process Control, pp 179-194, 

Zurique – Suiça, 2001. 

PEARSON R. K., “Outliers in Process Modeling and Identification”, In: IEEE 

Transactions On Control Systems Technology, Vol.10, January 2002. 

PIPESIM. Disponível em: http://www.software.slb.com/products/foundation/Pages/ 

pipesim.aspx Acesso em: 19 de agosto de 2016. 

POSLUSZNY, D., KLAVETTER, K., CREMASCHI, S., SARICA, C., SUBRAMANI, 

H. J., “Uncertainty Analysis of Multiphase Flow Modelling: A Case Study for vertical 

flows”. In: BHR Group 2010 Multiphase 7, pp 397-407, 2010.  

ROSA A. J. et. al., Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Editora Interciência. Rio 

de Janeiro, 2006. 

http://www.software.slb.com/products/foundation/Pages/%20pipesim.aspx
http://www.software.slb.com/products/foundation/Pages/%20pipesim.aspx


52 
 

SALOMÃO, M.C., GRELL, A.P. “Uncertainty in Production Profiles on the Basis of 

Geostatistic Characterization and Flow Simulation”. SPE Latin American and 

Caribbean Petroleum Engineering Conference, Buenos Aires, Argentina, SPE 69477, 

March, 2001. 

SHIFFLER R., “Maximum Z scores and Outliers”. In: The American Statistician, Vol. 

42, N.1, pp 79-80, 1988. 

SOBOL, I.M. A Primer for the Monte Carlo Method. Flórida: CRC, 1994. Disponível 

em: https://archive.org/stream/APrimerForTheMonteCarloMethod/APrimerForTheMon 

teCarloMethod1994-Sobol#page/n45/mode/2up 

SOFTWARE R. Disponível em: http://www.r-project.org/about.html. Acessado em 23 

de maio de 2015. 

THOMAS J. E. et. al., Fundamentos de Engenharia de Petróleo, 2 ed., Editora 

Interciência, Rio de Janeiro, 2001. 

WALCK C., Hand-book on STATISTICAL DISTRIBUTIONS for experimentalists. 

University of Stockholm, última modificação.  Stockholm, 2007. 

WALKER W. E., HARREMOES P., ROTMANS J., VAN DER SLUIJS J.P., ASSELT 

M. B. A., JANSSEN P., KRAYER VON KRAUSS M.P., “Defining Uncertainty: A 

Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support”. 

Integrated Assessment. Vol. 4, pp 5-17. Holanda, 2003. 

WITTENBRINK, C. M.; PANG, A. T.; LODHA, S. K. “Glyphs for visualizing 

uncertainty in vector fields”. IEEE Transactions on Visualization and Computer 

Graphics, pp. 266-279, 1996. 

 

 

 

 

https://archive.org/stream/APrimerForTheMonteCarloMethod/APrimerForTheMon

