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A Deconvolução não é uma ferramenta para interpretar ou substituir um método convencional 

na análise de dados dos testes de poços. Outrora, trata-se de um processo usado para converter 

dados de vazão variável em vazão constante, promovendo assim, mais dados de pressão para a 

determinação na interpretação de um modelo. A Deconvolução vem rapidamente ganhando vasta 

aplicação, especialmente em extensivos dados de testes de poços coletados a partir do fundo de 

poços (águas profundas), e em outros poços onde se deseja monitorar a pressão constante. 

Durante o processo de deconvolução, é obtida uma derivada da pressão correspondente a uma 

unidade de vazão. 

 

Nessa pesquisa, o objetivo é compreender a aplicação da deconvolução nos testes de poços, 

sendo de maneira teórica (revisão bibliográfica), mas como também, e principalmente, na 

aplicação de simulação numérica para que a caracterização de parâmetros do sistema poço-

reservatório seja feita com maior acurácia.  

 

Com o processo da deconvolução, o presente estudo tende a elaborar um aglomerado de 

informações que envolvem o seu uso, verificando a diferença nos resultados de modo a comparar 

com os testes de poços aplicados de forma convencional, seja de forma numérica ou até mesmo 

teórica.  

 

Em aplicações de métodos convencionais (gráfico semilog e derivada), a análise dos testes de 

poços geralmente se limitam ao comportamento do regime transiente em um período específico 

(tanto em testes de fluxo quanto crescimento de pressão). O histórico da vazão do poço é 

tipificado com a transformação da superposição de efeitos na qual remove os efeitos de 

variabilidade presente nas vazões de produção antes dos períodos de teste. Mas nem todos os 

efeitos são removidos, e estes remanescentes distorcem e complicam a análise dos testes de poços 

nos métodos convencionais. Ainda, muitas vezes os testes convencionais são inconclusivos (se o 

teste foi finalizado antes de se encontrar o formato da curva característica deste).  



                                   
          

Página 2 de 2 

 

Por outro lado, a deconvolução incorpora todos os dados de vazão e pressão obtidos no teste. 

Consequentemente, acaba por remover os efeitos na variação da vazão e concede dados que 

melhor representam o sistema poço-reservatório. Ou seja, a deconvolução auxilia a "clarear" os 

dados, ao invés de encontrar valores de parâmetros diretamente. 

 
Este trabalho está em fase inicial, no desenvolvimento da revisão bibliográfica para 

compreensão do processo de deconvolução. Posteriormente, a pesquisa terá continuidade 

buscando aplicar os métodos de testes de poços que possibilitem a observação deste processo 

elencando as diferenças importantes constatadas através de sua implementação em relação aos 

meios convencionais.  
 
A descrição do processo de deconvolução para testes de poços e o esquema de como se 

pretende que este seja aplicado para testes de poços de fluxo será apresentado no Seminário de 

Iniciação Científica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


