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RESUMO 

 

A seleção de uma estratégia de produção adequada para um reservatório de petróleo é uma 

tarefa bastante complexa, visto que existe uma grande quantidade de variáveis incertas e 

alternativas possíveis de produção. Dentre essas alternativas, a escolha da posição dos poços 

produtores e injetores pode fazer toda a diferença nos resultados de produção de um campo. 

Desta forma, a simulação computacional atua como uma ferramenta para representação dos 

estudos para os diferentes casos. Neste trabalho é utilizado um software comercial de simulação 

computacional para simular diferentes disposições geométricas de poços. Foram simulados seis 

cenários propostos pela literatura: fivespot, fivespot invertido, sevenspot, sevenspot invertido, 

ninespot e ninespot invertido, e um modelo proposto pelo autor. A simulação foi realizada com 

base em um modelo geológico do Campo de Namorado, localizado na Bacia de Campos. Após 

as simulações, analisou-se as produções acumuladas de óleo, água e gás. Os resultados sugerem 

que o modelo ninespot invertido possui os melhores resultados dentre os listados pela literatura, 

porém é possível obter novas alternativas de produção com resultados mais eficientes, como foi 

o caso do modelo proposto pelo autor. 

 

Palavras-chave:    Simulação de reservatórios, gerenciamento de reservatórios, desempenho 

de poços, métodos de recuperação secundária. 



ABSTRACT 

 

Selecting an appropriate production strategy for an oil reservoir is a complex task, as there are 

a lot of options and possible production options. Among these options, the choosing of the 

position of the productors and injectors wells can make all the difference in the production 

results of a field. In this way, a computational simulation is a tool to simplify the studies of the 

various cases. In this work, a commercial computer simulation software is used to simulate 

different geometric shapes of wells. The study used six scenarios proposed in the literature: 

fivespot, inverted fivespot, sevenspot, inverted sevenspot, ninespot and inverted ninespot, and 

a model presented by the author. The analysis was carried out based on the geological model 

of Campo de Namorado, located in the Campos Basin. After the simulations, the accumulated 

oil, water and gas productions were analyzed. The results conclude that the ninespot model had 

the best result of the set of data listed in the literature, however, it is possbile to obtain new 

production alternatives/options with more efficient results, as was the case of the model 

proposed by the author 

 

Keywords: Reservoir simulation, reservoir management, performance of wells, secondary 

recovery methods. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A escolha de uma estratégia de produção adequada para a exploração e um campo de 

petróleo é uma tarefa essencial da engenharia de reservatórios. Ela permite a maximização da 

produção de óleo assim como o controle de produção de água e gás, respeitando os limites 

operacionais e econômicos de um projeto. Porém, essa tarefa é extremamente complicada, visto 

que os dados possuem incertezas e os modelos matemáticos para resolução de problemas de 

reservatórios são complexos e demorados.  

Para a seleção de uma estratégia de produção adequada, os parâmetros devem ser 

analisados visando a maximização ou minimização de uma função-objetivo, que representa 

matematicamente o objetivo global de um projeto. 

Nesse contexto que a simulação computacional surge de forma a facilitar o trabalho de 

um engenheiro de petróleo, oferecendo ferramentas de resolução dos modelos matemáticos de 

forma rápida e simples. A simulação permite predizer o desempenho futuro de um reservatório, 

sob diferentes processos de produção de óleo. Sendo, portanto, um instrumental essencial na 

avaliação e desenvolvimento de campos petrolíferos. 

Para isso, utilizam-se modelos físicos e matemáticos baseados na geologia, geometria, 

propriedades petrofísicas, processos de acumulação, profundidade do reservatório e nas 

propriedades dos fluidos. Quanto mais precisas essas informações, melhores serão as previsões 

e portanto, maior a probabilidade de acerto nas decisões. 

Quando utilizados corretamente, os modelos de simulação de reservatórios possuem um 

grande número de aplicações para empresas de petróleo e gás. Dessa forma, os modelos ajudam: 

na identificação do número de poços produtores e injetores necessários para uma produção 

eficiente, determinando sua localização e tempo de vida de cada um deles. 

 

 MOTIVAÇÃO 

 

A seleção de uma estratégia de produção adequada em campos petrolíferos é uma tarefa 

muito complexa e demorada, sendo necessário levar em consideração diversas hipóteses para 
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alcançar um resultado ideal. Desta forma, a utilização de simuladores computacionais torna-se 

essencial na colaboração deste tipo de estudo.  

A maioria dos trabalhos na literatura realizam o estudo de gerenciamento de um 

reservatório com foco na melhor estratégia de recuperação, desconsiderando na maioria das 

vezes a disposição geométrica dos poços. Este comportamento varia muito dependendo do 

reservatório analisado, e por isso o presente estudo foi realizado utilizando como base um 

modelo de um reservatório real.  

 

 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é simular o comportamento de um reservatório de 

petróleo para diferentes estratégias de produção, variando a disposição geométrica dos poços 

injetores e produtores. Além disso, busca-se encontrar uma solução diferente das propostas na 

literatura, visando uma estratégia de produção mais adequada para o modelo de reservatório 

proposto. Para isso analisa-se indicadores de produção de poços. 

 

 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Este trabalho foi divido em seis capítulos. O capítulo 1 consiste na apresentação do tema 

a ser abordado, incluindo a motivação e objetivos relativos a este trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica com os principais conceitos 

necessários para a compreensão do trabalho, como as metodologias de modelagem de um 

reservatório e suas classificações, a utilização de um simulador numérico e por fim, os métodos 

convencionais de recuperação secundária. Além disso, ele apresenta uma revisão bibliográfica 

contendo os principais trabalhos relacionados ao tema proposto. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia do trabalho proposto, com o passo a passo a ser 

seguido para sua realização. 

O capítulo 4 apresenta o estudo de caso que será analisado, apresentando os cenários 

que serão simulados, assim como as condições operacionais do estudo. 
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O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos pela aplicação da metodologia, sendo 

realizada uma análise e discussão dos mesmos. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas pelo trabalho e são feitas sugestões 

para trabalhos futuros. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A principal preocupação da engenharia de reservatórios é a retirada dos fluidos das 

rochas reservatórios, de modo que eles possam ser conduzidos até a superfície. Dentre as 

diversas informações que podem ser obtidas a respeito de uma acumulação de petróleo, a 

quantidade de hidrocarbonetos que pode ser retirada da jazida e o tempo que a produção levará, 

são as mais importantes (ROSA et al., 2010). Diante dessa situação, o entendimento das leis 

que regem o escoamento de fluidos em meios porosos é essencial para o estudo e previsão de 

um reservatório. 

Em 1856, Henry Darcy observou que existia uma relação direta entre a vazão que 

atravessava uma amostra porosa e a diferença de carga hidráulica associada, a qual a amostra 

estava submetida, encontrando uma dependência diretamente proporcional à permeabilidade do 

meio poroso e inversamente proporcional à viscosidade do fluido. Na engenharia de 

reservatórios de petróleo, a carga hidráulica é substituída pelo diferencial de pressão associado 

ao escoamento através do meio poroso. Com base nesse estudo, criou-se uma lei fundamental 

para o fluxo de fluidos em meios porosos, conhecida como lei de Darcy, que está representada 

na Equação 1. 

 

𝑞 =
𝑘

𝜇
𝐴𝛾

ℎ1−ℎ2

𝐿
 

(1) 

 

Onde q é a vazão volumétrica através do meio poroso, A é a área transversal do meio 

poroso, L é o comprimento transversal do meio poroso, (ℎ2−ℎ1) é a diferença de carga d’água 

associada à vazão obtida, k é a permeabilidade efetiva, 𝛾 é o peso específico do fluido utilizado 

e 𝜇 é a viscosidade do fluido utilizado. 

Outro fenômeno que deve ser levado em consideração no estudo de escoamento de 

fluidos em meios porosos é a variação de massa dentro do meio poroso devido ao fluxo. Essa 

variação pode ser descrita pela equação da continuidade, conforme mostra a Equação 2. 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑣𝑥𝜌) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑦𝜌) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑣𝑧𝜌) = −

𝜕

𝜕𝑡
(𝜙𝜌) 

 

(2) 
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Onde 𝑣 é a velocidade em cada uma das direções, 𝜌 é a massa específica, 𝜙 é a 

porosidade e t é o tempo. 

Dessa forma, com a equação da conservação de massa (equação da continuidade), a 

equação de transporte de massa (lei de Darcy) e uma equação de estado, que tanto pode ser uma 

lei dos gases como a equação da compressibilidade para casos do líquido, desenvolve-se a 

equação considerada ponto central no estudo do fluxo dos fluidos nos meios porosos, 

denominada equação da difusividade hidráulica, conforme mostra a Equação 3. 

 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥²
+

𝜕²𝑝

𝜕𝑦²
+

𝜕²𝑝

𝜕𝑧²
=

1

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(3) 

 

Onde p é a pressão e 𝜂 é a constante da difusividade hidráulica. 

Nesse contexto surge a necessidade da simulação numérica de reservatórios, que vem 

sendo utilizada desde os primórdios da engenharia de petróleo em 1930 e consiste na utilização 

de métodos numéricos capazes de resolver formulações matemáticas complexas e predizer o 

comportamento de um reservatório. Antes de 1960, esses cálculos consistiam principalmente 

em métodos analíticos, balanços de materiais de dimensão zero e cálculos unidimensionais de 

Blucley-Leverett (COATS, 1982).  

Ao final de 1940 várias empresas reconheceram a potencialidade da simulação de 

reservatórios e iniciaram o desenvolvimento de modelos analógicos e numéricos buscando 

melhorar os existentes balanços materiais, soluções analíticas e cálculos de deslocamento 

unidimensional (BREITENBACH, 1991). 

No final da década de 1950, os esforços na investigação fundamental sobre a solução 

numérica de equações de fluxo começaram a dar resultados significativos. Os resultados foram 

programas de computadores crus, porém muito importantes (BREITENBACH,1991). 

Durante a década de 1960, os principais trabalhos concentraram-se nos estudos voltados 

principalmente para problemas de reservatórios bifásicos (água/gás) e trifásicos de Black Oil. 

Além disso, os métodos de recuperação utilizados na simulação eram restritos essencialmente 

a depleção ou manutenção de pressão. Também foi possível desenvolver um modelo único de 

simulação capaz de resolver a maioria dos problemas de reservatórios encontrados 

(COATS,1982). 
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Ainda segundo Coats (1982), durante a década de 1970 o quadro mudou 

significativamente. O aumento significativo do preço do barril de petróleo e as tendências 

governamentais para a desregulamentação e financiamento de projetos pilotos levaram a uma 

proliferação de métodos de recuperação avançada. Pesquisas na década de 1970 resultaram em 

avanços consideráveis na formulação de modelos e métodos de soluções numéricas. Esses 

avanços permitiram simulações de processos de recuperações mais avançados, reduzindo o 

custo computacional e aumentando a eficiência dos resultados. 

Na década de 1980, as aplicações da simulação de reservatórios continuaram crescendo. 

Nesta década foi desenvolvida a tecnologia para modelos de reservatórios naturalmente 

fraturados, incluindo efeitos composicionais, com extensões em simulações de fraturamento 

hidráulico e poços horizontais e aplicações em processos complexos de monitoramento de 

reservatórios (BREITENBACH,1991). 

Ainda segundo Breitenbach (1991), no começo da década de 1980 as aplicações 

primárias de simulação de reservatórios eram aplicadas em computadores robustos, e no final 

da década, este cenário já havia mudado, sendo possível realizar simulações em computadores 

de escritórios. Isso mostra que o avanço tecnológico possibilitou o conhecimento da técnica de 

simulação de reservatório. 

Na década de 1990, os esforços dominantes foram voltados para o desenvolvimento de 

simuladores de mais fácil utilização. Esses esforços incluem o trabalho na experiência do 

usuário, através da interface gráfica, as tentativas de generalização da integração dos dados e o 

desenvolvimento de pacotes de malhas automáticas.  

 

 MÉTODOS DE MODELAGEM DE RESERVATÓRIOS 

 

Segundo Ertekin et al. (2001), os métodos tradicionais de modelagem de reservatórios 

para a previsão de comportamento de petróleo geralmente podem ser divididos em três: método 

análogo, método experimental e método matemático. 

 

 

 

 



7 
 

 

 MÉTODO ANÁLOGO 

 

O método analógico utiliza propriedades de reservatórios maduros que possuem 

características geográficas e petrofísicas similares ao reservatório alvo para prever o 

comportamento do mesmo, e é geralmente utilizado quando há uma limitação na quantidade de 

dados, ou quando os mesmos são inexistentes.  

Este método pode ser usado para estimar fatores de recuperação, vazões iniciais de 

produção, declínio de produção, espaçamento entre os poços e mecanismos de recuperação. Ele 

pode produzir resultados confiáveis quando dois reservatórios similares são comparados e 

estratégias de desenvolvimento similares são usadas (ERTEKIN et al. 2001). 

 

 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

O método experimental baseia-se na medição das propriedades físicas (vazões, pressões 

ou saturações) em modelos de laboratórios e replica esses resultados para toda a acumulação de 

hidrocarbonetos. Esses modelos podem ser de dois tipos: modelo análogo e modelo físico.  

O modelo análogo utiliza a similaridade entre o escoamento de fluidos no meio poroso 

e outros fenômenos físicos para simular a performance de um reservatório. Esse modelo 

raramente é utilizado nos estudos modernos de reservatório, porém de um ponto de vista 

histórico, ele foi muito importante nos primeiros estudos, principalmente na incorporação de 

eficiência de varredura no cálculo de influxo de água. 

O modelo físico é utilizado para fazer medidas diretas das propriedades do escoamento 

no meio poroso. Dois tipos de modelos físicos estão em uso na indústria do petróleo: modelo 

em escala e modelo elementar. No modelo elementar, os experimentos são realizados com 

rochas e fluidos reais e seus resultados não podem ser utilizados diretamente no campo, mas 

podem ser úteis no estudo do mecanismo de produção. No modelo em escala, a geometria, 

espessura, porosidade, permeabilidade e propriedades dos fluidos são dimensionados de modo 

que a forma e a dimensão do modelo sejam as mesmas do reservatório. Porém, em problemas 

da engenharia de reservatórios é geralmente impossível dimensionar todas as propriedades 

físicas do reservatório e por isso, o uso do modelo em escala é limitado. 
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 MÉTODO MATEMÁTICO 

 

O método matemático é, provavelmente, o método mais utilizado pelas empresas de 

petróleo. Ele visa prever o comportamento de um reservatório com a utilização de equações 

matemáticas. Esse método inclui métodos de balanço de materiais, curvas de declínio, métodos 

estatísticos, analíticos e numéricos.  

 

2.1.3.1 MÉTODO DE BALANÇO DE MATERIAIS 

 

O princípio básico do método de balanço de matérias é a conservação de massa: a 

quantidade de material (gás, óleo ou água) remanescente em um reservatório após um intervalo 

de tempo é igual à quantidade inicial de material presente no reservatório, menos a quantidade 

de material removida do reservatório devido à produção, mais a quantidade de material 

adicionada ao reservatório, devido à injeção e invasão (ERTEKIN et al., 2001). 

A Equação 4 representa a equação de balanço de materiais generalizada para um 

reservatório de gás. 

 

𝑝

𝑍
=

1

𝑉
 (

𝑝𝑖𝑉𝑖

𝑍𝑖
− 

𝑇𝑝𝑜

𝑍𝑜
𝐺𝑝) 

 

(4) 

 

Onde p é a pressão, Z o fator de compressibilidade, V o volume, 𝑝𝑖 a pressão inicial, 𝑉𝑖 

o volume inicial, 𝑍𝑖 o fator de compressibilidade inicial, 𝑝𝑜 a pressão nas condições padrão, 𝑉𝑜 

o volume nas condições padrão e 𝑍𝑜 o fator de compressibilidade nas condições padrão. 

 

2.1.3.2 MÉTODOS DE CURVAS DE DECLÍNIO DE PRODUÇÃO 

 

A análise de curvas de declínio é um método muito utilizado para a previsão de 

comportamento de reservatórios de petróleo, e se baseia no uso de um dos declínios 

matemáticos (exponencial, hiperbólico ou harmônico). Segundo Rosa et al. (2010), esse método 

é particularmente útil nas seguintes situações:  
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• Realização de estudos preliminares ou de rotina, pois a sua aplicação demanda 

menos tempo que outros métodos; 

• Realização de ajuste de histórico quando não há dados suficientes para a 

utilização de outros métodos analíticos; 

• Estimativa de comportamento (produção e recuperação) quando há pouco ou 

nenhum histórico de produção, embora muitas vezes seja empregado também quando está 

disponível um histórico razoável do comportamento do reservatório. 

O método de curvas de declínio pode ser representado pela Equação 5:  

 

𝐶𝑞𝑏 = −
1

𝑞

𝑑𝑞

𝑑𝑡
            

(5) 

 

Onde q é a vazão, t é o tempo, e C é um parâmetro do declínio da vazão. Tal que b=0 

para declínio exponencial, 0 < b < 1 para declínio hiperbólico e b=1 para declínio harmônico. 

Deve-se satisfazer duas condições para a utilização desse modelo: os processos do 

passado continuarão ocorrendo no futuro e as práticas de operação não se alterarão (ISLAM et 

al., 2010). 

 

2.1.3.3 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

O método estatístico utiliza correlações empíricas que são estatisticamente derivadas do 

uso da performance passada de alguns reservatórios para predizer o comportamento de outros. 

Uma correlação é derivada com dados de reservatórios maduros localizados na mesma região, 

com a mesma litologia e operando com o mesmo mecanismo de produção. Segundo Islam et 

al. (2010), esse método pode ser descrito como uma extensão do método analógico.  

O método estatístico deve satisfazer as seguintes premissas: as propriedades do 

reservatório estão dentro do limite do banco de dados; existe simetria do reservatório; a 

recuperação final é independente da vazão de produção (ISLAM et al., 2010). 
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2.1.3.4 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Os métodos analíticos são baseados em soluções exatas dos modelos teóricos. Eles 

consistem em equações diferenciais que descrevem o escoamento de fluidos no reservatório, 

considerando tanto as condições de contorno como as iniciais (CHEN et al., 2007). 

Esses modelos preservam a descrição física dos processos ocorrendo nos reservatórios 

e por isso resultam em equações muito complexas, que na maioria das vezes não podem ser 

resolvidas utilizando procedimentos matemáticos usuais. Para resolver essas equações 

analiticamente, simplificações devem ser feitas para diminuir a complexidade do modelo.  

 

2.1.3.5 MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

Os métodos numéricos baseiam-se na discretização de equações matemáticas que ditam 

o fluxo do reservatório. Isso possibilita a análise do comportamento de escoamento em meios 

porosos mais complexos. Para a solução dessas equações, normalmente utiliza-se simuladores 

numéricos de reservatórios. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

 

O diagrama presente na Figura 2.1 apresenta um esquema básico de desenvolvimento 

de um simulador numérico de reservatórios. 

A primeira etapa do desenvolvimento é a formulação do problema físico que se deseja 

representar matematicamente. Em seguida são levantadas as hipóteses que são compatíveis com 

o grau de sofisticação que se espera do modelo. Com base nessas suposições, formula-se 

equações matemáticas capazes de descrever o modelo físico desejado. O próximo passo 

consiste na solução das equações e posteriormente, na análise da solução obtida. Verifica-se 

então a validade da solução através da calibração com uma solução existente. Ou seja, compara-

se resultados obtidos com o simulador criado com resultados reais já conhecidos. Caso os 

resultados do simulador sejam válidos, ele estará pronto para ser utilizado na previsão do 

projeto (ROSA et al.,2006). 
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Figura 2.1 Etapas do desenvolvimento de um simulador numérico. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006) 

 

Segundo Rosa et al. (2006), para a construção de um simulador numérico de 

reservatórios, o modelo físico é o escoamento de fluidos (água, gás ou óleo) em meios porosos. 

As hipóteses possíveis de serem adotadas são, por exemplo, meio poroso homogêneo e 

isotrópico, efeitos gravitacionais desprezíveis, fluxo unidimensional, fluxo bidimensional, etc. 

As equações que descrevem qualquer processo físico são formuladas através da (o):  

• Aplicação de um conjunto de leis básicas (lei da conservação de massa, lei da 

conservação de energia e lei da conservação de “momentum”) a uma região do espaço; 

• Descrição matemática de um fenômeno de transporte, relacionado com a 

natureza do processo; 

• Utilização das equações do estado apropriadas; 

• Uso de relações auxiliares, se necessário. 

Para concluir as etapas do desenvolvimento de um simulador deve-se classificar a 

metodologia que será aplicada, basicamente, em função de quatro características: número de 

dimensões, sistema de coordenadas, número de fases e modelagem matemática. 
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 NÚMERO DE DIMENSÕES 

 

Com relação ao número de dimensões, um simulador de reservatórios pode ser 

classificado de quatro formas: dimensão zero, unidimensionais, bidimensionais e 

tridimensionais. 

 

2.2.1.1 DIMENSÃO ZERO 

 

Também conhecido como modelo tanque, o modelo “dimensão zero” não é capaz de 

distinguir a direção do fluxo, porém representa o reservatório em função de sua energia. Dessa 

forma, é possível determinar a distribuição inicial do fluxo do reservatório, predizer a produção 

do campo, estimar o influxo de água e avaliar as saturações e pressões médias do meio poroso 

(MATTAX et al., 1990). 

 

2.2.1.2 UNIDIMENSIONAL 

 

O modelo é considerado unidimensional quando permite fluxo em uma única direção. 

Os mais usuais são os horizontais, verticais e radiais, conforme indicado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Exemplo modelo unidimensional. 

 

Fonte: Bismarck (2013). 

 

Segundo Bismarck (2013), os modelos unidimensionais são úteis para avaliar a 

influência da heterogeneidade em uma direção de fluxo. Os modelos unidimensionais 
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horizontais são muito utilizados em análise de fluxo de testemunhos. Os modelos verticais são 

mais utilizados para calcular a transmissibilidade vertical e fluxo gravitacional. Os modelos 

radiais podem ser utilizados para analisar a heterogeneidade próxima ao poço.  

 

2.2.1.3 BIDIMENSIONAL 

 

O modelo é considerado bidimensional quando permite fluxo em duas dimensões. Os 

mais utilizados são os horizontais, verticais e radiais, conforme mostra a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Exemplo modelo bidimensional. 

 

Fonte: Bismarck (2013). 

 

Os modelos 2-D horizontais são os mais utilizados em estudos de reservatórios. Eles são 

utilizados quando o fluxo, que determina o comportamento do reservatório, é 

predominantemente horizontal. O modelo 2-D radial pode ser utilizado para representar a 

convergência ou divergência de fluxo em uma região do reservatório (MATTAX et al., 1990). 

Os modelos 2-D verticais podem ser utilizados para avaliar a interação entre as forças 

gravitacionais, capilares e viscosas e o efeito resultante na velocidade de varrido e na eficiência 

de deslocamento. 
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2.2.1.4 TRIDIMENSIONAL 

 

Nesse caso, admite-se que o fluxo de fluido ocorra nas 3 dimensões. Com eles é possível 

obter uma melhor representação do fluxo do reservatório. Os mais utilizados são os cartesianos, 

cilíndricos e esféricos, conforme mostra a Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Exemplo modelo tridimensional. 

 
Fonte: Bismarck (2013). 

 

 SISTEMA DE COORDENADAS 

 

Os sistemas de coordenadas utilizados em simuladores de reservatórios são cartesianas, 

cilíndricas e esféricas. O sistema de coordenadas cartesiano pode ser usado para o fluxo distante 

do poço, pois o fluxo é linear e retangular. O sistema de coordenadas cilíndrico pode ser 

utilizado para fluxo próximo ao poço. O esférico pode ser utilizado próximo a canhoneados, 

pois o fluxo é esférico. A Figura 2.5 representa esses sistemas. 
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Figura 2.5 Sistemas de coordenadas. 

 

Fonte: Ertekin et al. (2001) 

 

 NÚMERO DE FASES 

 

Em relação ao número de fases, o simulador numérico de fluxo pode ser classificado em 

três tipos: monofásico, bifásico ou trifásico. O modelo é dito monofásico, quando se considera 

a presença de apenas uma fase durante o estudo (óleo, água ou gás). Ele é dito bifásico quando 

considera a presença de duas fases durante o estudo do reservatório. Óleo e gás nos casos de 

reservatórios de gás ou óleo e água nos casos de reservatórios de óleo. E por último, classifica-

se como trifásico quando considera a ocorrência de três fases (óleo, água e gás) durante todo o 

estudo do reservatório. 

 

 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Nessa classificação, o que é levado em consideração é a maneira pela qual o 

comportamento físico e a característica de desempenho são tratados matematicamente. 



16 
 

 

2.2.4.1 MODELO BLACK OIL 

 

No modelo Black Oil, também conhecido como modelo tipo Beta ou volumétrico, o 

tratamento matemático envolve funções de pressão e temperatura e admite-se que cada uma das 

fases componentes do sistema (água, óleo e gás) são constituídas de um único elemento. Ou 

seja, este modelo não leva em consideração a composição química dos elementos, tratando o 

elemento gás, por exemplo, apenas como “gás”.  

Geralmente, a água é a fase molhante, o óleo tem uma molhabilidade intermediária e o 

gás é a fase não-molhante. Água e óleo são considerados imiscíveis e não existe troca de massa 

ou mudança de fase. O gás é considerado solúvel no óleo, mas não na água (AZIZ et al., 1979).  

Além disso, nesse tipo de tratamento assume-se que os fluidos estão com temperatura 

constante e em equilíbrio termodinâmico ao longo do reservatório. Sob essas condições, o 

comportamento pressão-volume-temperatura (PVT) do sistema pode ser expresso pelos fatores 

de volume formação, como mostra as Equações 6, 7 e 8. 

 

𝐵𝑜 =
[𝑉𝑜 + 𝑉𝑑𝑔]𝑅𝐶

[𝑉𝑜]𝑠𝑡𝑐
= 𝑓(𝑝𝑜) 

 

(6) 

𝑩𝒘 =
[𝑽𝒘]𝑹𝑪

[𝑽𝒘]𝒔𝒕𝒄
= 𝒇(𝒑𝒘) 

 

(7) 

𝑩𝒈 =
[𝑽𝒈]𝑹𝑪

[𝑽𝒈]𝒔𝒕𝒄
= 𝒇(𝒑𝒈) 

 

(8) 

 

Onde [𝑉𝑥]𝑅𝐶 representa o volume ocupado por uma massa fixa do componente x (o, w 

ou g) nas condições de reservatório e [𝑉𝑥]𝑠𝑡𝑐 é o volume ocupado pelo mesmo componente nas 

condições padrões, 𝐵𝑜 é o fator-volume formação do óleo, 𝐵𝑔é o fator volume-formação do gás 

e 𝐵𝑤 é o fator volume formação da água. 

A transferência de massa entre a fase gás/óleo é descrita pela razão de solução gás óleo 

(𝑅𝑠), como mostra a Equação 9. 
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𝑅𝑠 =
[𝑉𝑑𝑔]

[𝑉𝑜] 𝑆𝑇𝐶

= 𝑓(𝑝𝑜) 

 

(9) 

 

As densidades das três fases (𝑑𝑜 , 𝑑𝑤 𝑒 𝑑𝑔) nas condições do reservatório são 

relacionadas às densidades em condições padrão (𝑑𝑜𝑆𝑇𝐶 , 𝑑𝑔𝑆𝑇𝐶 e 𝑑𝑤𝑆𝑇𝐶 ) e estão mostradas nas 

Equações 10, 11 e 12: 

 

𝑑𝑜 =
1

𝐵𝑜
(𝑑𝑜𝑆𝑇𝐶 + 𝑅𝑠𝑑𝑔𝑆𝑇𝐶) 

 

(10) 

𝒅𝒘 =
𝟏

𝑩𝒘
(𝒅𝒘𝑺𝑻𝑪 ) 

 

(11) 

𝒅𝒈 =
𝟏

𝑩𝒈
(𝒅𝒘𝑺𝑻𝑪 ) 

 

(12) 

 

A densidade da fase óleo também pode ser expressa pela Equação 13: 

 

𝑑𝑜 = (�̅�𝑜 + �̅�𝑑𝑔) 

 

(13) 

 

Onde �̅�𝑜 e �̅�𝑑𝑔 são as densidades dos dois componentes, como mostra as Equações 14 

e 15:  

 

�̅�𝑜 =
1

𝐵𝑜
(𝑑𝑜𝑆𝑇𝐶 ) 

 

(14) 
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�̅�𝒅𝒈 =
𝑹𝒔

𝑩𝒐
(𝒅𝒈𝑺𝑻𝑪 ) 

 

(15) 

 

Antes de considerar fluxo multifásico, o conceito de saturação deve ser introduzido. A 

saturação, 𝑆𝑥, da fase x (óleo, água ou gás) é a fração do volume poroso ocupado pela fase. 

Dessa forma, ∑𝑆𝑥 = 1. 

A conservação de massa para cada componente pode ser escrita considerando a equação 

de fluxo multifásico. Para o componente óleo, pode-se utilizar as Equações 16 e 17. 

 

�̇�𝑜 = �̇�𝑜𝑢𝑜 

 

(16) 

𝒎 = �̅�𝒐𝝓𝑺𝒐 

 

(17) 

 

Substituindo as Equações 16 e 17 na equação de fluxo multifásico e dividindo por 𝜌𝑜𝑆𝑇𝐶, 

obtém-se a Equação 18. 

 

−𝑉 [
1

𝐵𝑜
 𝑢𝑜] =  

∂

∂𝑡
[
1

𝐵𝑜
𝜙𝑆𝑜] + 𝑞𝑜 

 

(18) 

 

Onde a vazão de óleo (𝑞𝑜) pode ser expressa pela Equação 19. 

 

𝑞𝑜 =
�̅�𝑜

𝜌𝑜𝑆𝑇𝐶
 

 

(19) 

 

De maneira similar, pode-se obter as Equações 20 e 21, de água e gás respectivamente. 
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−𝑉. [
1

𝐵𝑤
 𝑢𝑤] =  

∂

∂𝑡
[
1

𝐵𝑤
𝜙𝑆𝑤] + 𝑞𝑤 

 

(20) 

−𝑽. [
𝑹𝒔

𝑩𝒐
 𝒖𝒐 + 

𝟏

𝑩𝒈
 𝒖𝒈]

=  
𝝏

𝝏𝒕
[𝝓(

𝑹𝒔

𝑩𝒐
𝑺𝒐 +

𝟏

𝑩𝒈
𝑺𝒈] + 𝒒𝒇𝒈 + 𝑹𝒔𝒒𝒐 

 

(21) 

 

Onde V é o volume, 𝑅𝑠 é a razão de solubilidade, S é a saturação de cada uma das fases 

e 𝑢 é a viscosidade de cada uma das fases. 

A formulação matemática apresentada para o modelo black oil utiliza como variáveis 

primárias a pressão do óleo e as saturações de cada fase. Porém, de acordo com Nogueira et al. 

(2012), esse tipo de formulação apresenta sérios problemas em escoamentos envolvendo a fase 

gasosa. Isso ocorre, pois devido às condições termodinâmicas, a fase gás pode desaparecer, ou 

seja, o componente gás estará totalmente dissolvido na fase óleo. Nessas condições a equação 

da fase gás torna-se irrelevante.  

Com o objetivo de contornar essas dificuldades, Cunha (1996) estudou a formulação 

que utiliza as frações mássicas globais de cada componente no lugar das saturações das fases.  

De acordo com Cunha (1996), tendo posse da fração mássica dos componentes água, 

óleo e gás na fase água (𝑋𝑤𝑤, 𝑋𝑜𝑤, 𝑋𝑔𝑤), obtém-se as formulações matemáticas do modelo 

black oil para os componentes água, óleo e gás em termos das frações mássicas globais e pressão 

de cada fase. Essas formulações são dadas pelas Equações 21, 22 e 23. 

 

∂

∂t
(𝜙𝑑𝑚𝑍𝑤) =  ∇(ℷ𝑤�̿�∇Φ𝑤) − �̅�𝑤 

 

(21) 

𝝏

𝝏𝒕
(𝝓𝒅𝒎𝒁𝒐) =  𝜵(𝑿∞ℷ𝒐�̿�𝜵𝜱𝒐) − 𝑿∞�̅�𝒘 

 

(22) 
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𝝏

𝝏𝒕
(𝝓𝒅𝒎𝒁𝒈) =  𝜵[(𝟏 − 𝑿∞)ℷ𝒐�̿�𝜵𝜱𝒐 + ℷ𝒈�̿�𝜵𝜱𝒈 )] − (𝟏 − 𝑿∞)�̅�𝒐 − �̅�𝒈 

 

(23) 

 

Somando-se as Equações 21, 22 e 23, obtém-se a equação de conservação global de 

massa, conforme mostra a Equação 24: 

 

∂

∂t
(𝜙𝜌𝑚) =  ∇[ℷ𝑤�̿�∇Φ𝑤 + ℷ𝑜�̿�∇Φ𝑜 + ℷ𝑔�̿�∇Φ𝑔] − �̅�𝑤 − �̅�𝑜 − �̅�𝑔 

 

(24) 

 

Onde 𝜙 é a porosidade, 𝑑𝑚 é a densidade média, 𝑍𝑤, 𝑍𝑜 , 𝑍𝑔 são, respectivamente, as 

frações globais de massa de água, óleo e gás; 𝑋∞ a fração mássica do componente óleo em fase 

óleo; ℷ𝑤, ℷ𝑜, ℷ𝑔 são, respectivamente, a molhabilidade de água, óleo e gás, �̿� é o tensor de 

permeabilidade absoluta. 

A Equação 25 define o potencial da fase x. Onde P𝑥 é a pressão da fase x, ρ𝑥 a densidade 

da fase x, g o módulo da aceleração gravitacional e z a terceira coordenada cartesiana, orientada 

do fundo para a superfície do reservatório. 

 

Φ𝑥 = P𝑥 + ρ𝑥𝑔𝑧 

 

(25) 

 

Nas Equações 24 e 25 pode-se observar que há seis incógnitas (𝑍𝑤, 𝑍𝑜 , 𝑍𝑔, 𝑃𝑤, 𝑃𝑜 , 𝑃𝑔). 

As equações de fechamento vêm de relações experimentais (pressões capilares) e balanço de 

massa. Dessa forma, as equações que completam o modelo matemáticos são dadas pelas 

Equações 26, 27 e 28. 

 

𝑃𝑐𝑜𝑔 = 𝑃𝑔 − 𝑃𝑜 

 

(26) 
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𝑷𝒄𝒐𝒘 = 𝑷𝒐 − 𝑷𝒘 

 

(27) 

𝒁𝒘 + 𝒁𝒐 + 𝒁𝒈 = 𝟏 

 

(28) 

 

Onde 𝑃𝑐𝑜𝑔 é a Pressão capilar entre as fases óleo e gás e 𝑃𝑐𝑜𝑤 é a pressão capilar entre 

as fases óleo e água. 

 

2.2.4.2 MODELO COMPOSICIONAL 

 

Além do tratamento matemático envolver funções de pressão e temperatura, no modelo 

composicional a composição de cada fase do sistema é levada em consideração. Desta forma, 

o componente gás passa a ser visto não só como um único componente, mas sim como uma 

mistura dos hidrocarbonetos que o compõe. 

Na prática, como o número de hidrocarbonetos presentes em um determinado óleo ou 

gás é normalmente muito grande, costuma-se agrupar esses componentes, formando um grupo 

chamado de pseudocomponentes. 

Pelo fato de ser possível a transferência de massa entre fases, não existe necessariamente 

conservação de massa a nível de fases, logo a conservação de massa ocorre a nível de 

componente (CUNHA, 1996). A conservação de massa do componente c é descrita pela 

Equação 29. 

 

𝜕

𝜕𝑡
[𝜙(∑𝑋𝑐𝑝𝜌𝑝𝑆𝑝)

𝑛𝑝

] =  −𝛻 [∑𝑋𝑐𝑝𝜌𝑝�⃗� 𝑝
𝑛𝑝

] − ∑𝑋𝑐𝑝�̃�𝑝

𝑛𝑝

 

 

(29) 

 

Considerando o fluxo mássico de produção (�̃�𝑝) conforme a Equação 30. 

�̃�𝑝 = 𝑝𝑝𝑞𝑝 

 

(30) 
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Onde 𝜙 é a porosidade do meio poroso, �⃗� 𝑝 é o vetor velocidade da fase p, �̃�𝑝 é o fluxo 

mássico de produção/injeção da fase p por unidade de volume, sendo positivo para produção e 

negativo para injeção, 𝑞𝑝 é a vazão volumétrica de produção/injeção da fase p por unidade de 

volume, sendo positiva para produção e negativa para injeção. 

Considerando-se escoamento em meio poroso, a velocidade �⃗� 𝑝 pode ser obtida através 

da lei de Darcy, expressa na Equação 31: 

 

�⃗� 𝑝 = −𝜆𝑝[∇Φ𝑝] 

 

(31) 

 

Dessa forma, levando em conta a lei de Darcy e somando as equações de conservação 

de massa para todos os componentes, obtém-se a Equação 32. 

 

∂

∂t
[𝜙𝜌𝑚] =  ∑∇[𝜆𝑝∇Φ𝑝] − ∑�̃�𝑝

𝑛𝑝𝑛𝑝

 

 

(32) 

 

2.2.4.3 MODELO TÉRMICO 

 

Este modelo é utilizado quando deseja-se levar em consideração as variações de 

temperatura no interior do reservatório. Ele pode ser utilizado quando um método térmico de 

recuperação terciário é aplicado, como injeção de vapor injeção de água quente, ou até mesmo 

combustão in situ. 

 

 USO DE UM SIMULADOR NUMÉRICO 

 

Um esquema detalhado para o estudo de um reservatório utilizando simuladores 

numéricos, está apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Esquema detalhado de um estudo de reservatórios com simuladores numéricos. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

A primeira etapa de um estudo de reservatórios com a utilização de simuladores 

numéricos consiste na coleta e preparação dos dados disponíveis sobre o reservatório a ser 

estudado, também conhecida como etapa de caracterização. Esses dados possuem informações 

da: geologia, rocha, fluidos, produção e completação de poços. Quanto maior a quantidade de 

dados disponíveis, mais confiável será o estudo. 

Após a etapa de coleta e preparação dos dados, é necessário trabalhar na construção do 

simulador numérico. O primeiro passo dessa etapa consiste na construção do grid de simulação, 

que é uma malha de diferenças finitas que discretiza o reservatório, dividindo-o em várias 

células, cada uma delas funcionando como um reservatório, conforme mostra a Figura 2.7. 

Infelizmente, mesmo com um grande número de dados disponíveis é quase impossível 

alcançar um resultado perfeito na etapa de caracterização, e por isso após a construção do 

modelo de simulação é realizada uma calibração do mesmo, a fim de se obter um resultado 

satisfatório para as variáveis consideradas incertas. Esse processo é de extrema importância na 

etapa de simulação e é conhecido como ajuste de histórico. As propriedades que normalmente 

são ajustadas para reproduzir satisfatoriamente os dados de pressão e produção dos poços já 

disponíveis são: permeabilidades horizontais e verticais, pressões capilares e porosidade. Esse 

assunto será melhor abordado na seção 2.5. 
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Figura 2.7 Exemplo de um grid de simulação. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Por último, o modelo é utilizado para prever o desempenho do reservatório sobre 

diversas condições operacionais, dando maior embasamento nas escolhas de um profissional da 

engenharia de reservatórios. A qualidade das previsões depende da eficiência que o modelo 

representa o comportamento real do reservatório, sendo assim, quanto maior o conhecimento 

do mesmo, maior a chance de realizar boas previsões. 

 

 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

PARCIAIS 

 

 MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS 

 

Quando se formula matematicamente, de forma realista, modelos complexos da 

engenharia de reservatório, os problemas geram equações ou sistemas de equações diferenciais 

parciais (EDP) não lineares que não podem ser resolvidos pelos métodos analíticos de solução. 

Considerada a metodologia de resolução de EDP mais antigo, o método das diferenças 

finitas (MDF) foi formulada no início da década de 1950, na mesma época que os computadores 

programáveis começaram a surgir (ROSA et al., 2006). Ela consiste em substituir cada derivada 
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ou diferencial das equações diferenciais por aproximação de diferenças finitas ou acréscimo 

finitos das variáveis. Para isso, a ferramenta mais comum utilizada é a expansão de Taylor, que 

é representada pela Equação 33. 

 

𝑓(𝑥) = ∑
𝑓𝑛(𝑥0)

𝑛!

+∞

𝑛=0

(𝑥 − 𝑥0)
𝑛 

(33) 

 

A série de Taylor permite estabelecer uma relação entre os valores das variáveis 

dependentes e independentes nos pontos escolhidos. Esse é o ponto de partida para a 

conceituação das diferenças finitas. Após as equações diferenciais estarem em suas formas 

aproximadas, elas são então escritas para cada ponto do espaço e a cada instante considerado. 

Assim o sistema de equações algébrica obtido pode ser resolvido por meio de um algoritmo 

 

 MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS 

 

O método dos volumes finitos (MVF) pode ser definido como a integração no espaço e 

no tempo da equação diferencial na forma conservativa em um dos volumes de controle 

(PATANKAR, 1980). Ele utiliza a equação diferencial na sua forma integral e por isso é 

necessário realizar a discretização do domínio do problema estudado. 

As principais características desse método são a simplicidade da derivação e a facilidade 

com que as equações podem ser interpretadas em termos físicos. A equação diferencial básica 

representa um balanço através de um volume de controle infinitesimal. A equação discretizada 

pelo método dos volumes finitos é simplesmente a representação finita da equação diferencial. 

O procedimento básico da aplicação do método dos volumes finitos pode ser descrito 

pelos seguintes passos (NEVES et al., 2013): 

• Identificar o domínio ou limites da região que acontece o fenômeno investigado; 

• Dividir ou discretizar o domínio avaliado em pequenas partes ou volumes 

localizando no centroide de cada volume a variável que será calculada; 
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• Integrar a equação diferencial de governo em cada volume, agora chamado de 

volume de controle; 

• Aplicação do método numérico na solução de um problema específico. 

Esse método começou a ser propagado em 1972, através de um artigo publicado por 

Patankar e Spalding. Nele, o método ainda foi tratado como um método de diferenças finitas, 

com uma formulação via volume de controle. 

 

 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

A formulação do método dos elementos finitos (MEF) requer a existência de uma 

equação integral, de modo que seja possível substituir a integral sobre um domínio complexo 

de volume V por um somatório de integrais estendidos a subdomínios de geometria simples 

(ÁLVARO, 2003). 

Esse método consiste na subdivisão do domínio do problema que se pretende analisar, 

em subdomínios de dimensões finitas tais que, o conjunto de todos os subdomínios seja igual 

ao domínio original. Em seguida, sobre cada subdomínio, adota-se um comportamento 

aproximado, local, para as incógnitas do problema (ALVES, 2007). 

A característica principal desse procedimento consiste em utilizar aproximações locais 

nos subdomínios, nos quais o domínio original foi divido, ao invés de utilizar aproximações de 

caráter global. Para chegar em resultados melhores, indica-se aumentar o número de 

subdomínios, mantendo o mesmo comportamento local já adotado em cada subdomínio. Esses 

subdomínios são denominados elementos finitos. 

Um dos primeiros trabalhos a apresentar os fundamentos dos elementos finitos foi 

apresentado por Turner, Cought, Martin e Topp., intitulado “Stiffness and Deflection Analysis 

of complex structures” publicado em 1956 no Journal of Aeronautical Sciences. Vol 23, pag 

805-823. 
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 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS INVERSOS 

 

A criação de um modelo para um reservatório de petróleo está associada à muitas 

incertezas devido à insuficiência de dados concretos. Desta forma, dificilmente um modelo 

inicial representará de forma suficiente o comportamento real daquele reservatório. Este fato 

destaca a importância de um processo de calibração de propriedades a fim de diminuir as 

incertezas contidas entre a modelagem e os dados reais. Para isso, utiliza-se um processo 

chamado ajuste de histórico.  

O procedimento de ajuste de histórico se compara à solução de um processo inverso e, 

portanto, parte do princípio de que já se conhece o resultado de um sistema e deseja-se encontrar 

as características do mesmo. No processo direto, já se conhece as características de um sistema 

e deseja-se conhecer seu resultado. A Figura 2.8 esquematiza as diferenças de um processo 

inverso e direto. 

 

Figura 2.8 Problema direto versus Problema inverso. 

 
Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Uma característica importante dos problemas inversos é a não-unicidade de soluções, 

ou seja, dado o resultado de um sistema, é possível encontrar mais de uma resposta com 

características que representem bem o resultado do mesmo. Desta forma, torna-se difícil a 

identificação do modelo mais adequado para representação de um sistema, e por isso é 

importante a realização do ajuste durante todo o período de produção, já que a não-unidade de 

soluções tende a diminuir com o aumento do intervalo da variável independente em que foi 

medida a resposta do sistema (ROSA et al., 2006). 
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O processo de ajuste de histórico é realizado constantemente durante a vida útil das 

acumulações de hidrocarbonetos. De acordo com Risso (2011), em estudos de avaliação de 

incertezas e riscos em campos maduros, esse processo é de fundamental importância para a 

compreensão da atuação dos mecanismos, seleção dos atributos e montagem e validação dos 

modelos a serem utilizados.  

Para realizar o ajuste, as propriedades consideradas incertas são submetidas à variações 

de forma iterativa até que se obtenha o erro mínimo entre os dados obtidos em campo e os 

resultados estimados pelo ajuste, ou então até quando os recursos disponíveis para a resolução 

tenham sido esgotados. Este procedimento se equivale à solução de um processo inverso, onde 

se conhece o resultado de um sistema e deseja-se conhecer as características do mesmo. 

Uma forma de exemplificar o processo de ajuste de histórico é apresentada na Figura 

2.9. O gráfico contém dados hipotéticos de vazão de óleo no decorrer do tempo. A curva azul 

representa os dados históricos de produção daquele poço. A curva laranja representa o modelo 

inicial escolhido. 

 

Figura 2.9 Dados hipotéticos de vazão de óleo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Como pode-se observar, o modelo escolhido inicialmente não reproduz de forma 

convincente o comportamento do reservatório. Desta forma, faz-se necessário a utilização de 

um ajuste de histórico para obtenção de um modelo que represente melhor o reservatório. 

A Figura 2.10 apresenta o resultado de outro modelo após a realização de iterações 

variando as variáveis incertas. A curva verde representa os resultados obtidos pelo modelo 

ajustado. Observa-se que após a realização do ajuste, foi possível encontrar um modelo 
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numérico de simulação com vazão de produção muito próxima ao observado em campo, sendo 

considerado um modelo representativo. 

 

Figura 2.10 Resultado do modelo hipotético ajustado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

De acordo com Moura (2005), os procedimentos tradicionais de ajuste de histórico de 

produção consistem, basicamente, no ajuste manual e no ajuste assistido. O ajuste manual 

consiste em alterar manualmente a propriedade que está sendo ajustada, até que se consiga 

encontrar um valor próximo dos dados de campo. Esse processo manual também é conhecido 

como tentativa e erro. O processo de ajuste assistido consiste em automatizar uma parte do 

processo de ajuste com a utilização de algoritmos de otimização, com o objetivo de se obter 

uma minimização matemática de uma função-objetivo. Apesar de mais eficiente, nem sempre 

o ajuste automatizado é escolhido, pois devido à sua complexidade, pode requerer um enorme 

esforço computacional e alto tempo de processamento. 

Independentemente do método escolhido para realização do ajuste de histórico, o 

primeiro passo para a realização do processo é definir o que será ajustado. Desta forma é 

possível identificar as curvas que precisam ser ajustadas e assim definir a função-objetivo.  

Segundo Forlan (2016), a função-objetivo é uma fórmula matemática que avalia a 

discrepância entre os dados observados em campo com os dados estimados através da 

simulação numérica. Como foi descrito por Bertolini (2011), existem várias formas de funções-

objetivo que podem ser utilizadas para avaliar o desvio descrito anteriormente, como por 

exemplo: afastamento simples, afastamento quadrático, entre outras. 
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O afastamento simples é o somatório das diferenças entre os dados de histórico e da 

simulação numérica para cada tempo previamente definido. A Equação 34 descreve o 

funcionamento desse método.  

 

𝐴𝑆 = ∑ (𝑆𝑖𝑚𝑖 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑖
𝑛

𝑖=1
)   

 

(34) 

 

Onde AS é o afastamento simples, Sim o valor obtido através da simulação numérica, 

Hist o valor do dado de histórico de produção e n o número de dados observados. 

O afastamento quadrático é o quadrado da diferença entre os dados de histórico e da 

simulação para cada tempo previamente definido.  A Equação 35 descreve o funcionamento 

desse método. 

 

𝐴𝑄 = ∑ (𝑆𝑖𝑚𝑖 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑖
𝑛

𝑖=1
)²         

(35) 

 

Onde AQ é o afastamento quadrático. 

Unindo as Equações 34 e 35, pode-se obter a Equação 36 que representa o afastamento 

quadrático com sinal, sendo a formulação matemática que proporciona a avaliação do sentido 

do desvio como também a magnitude do mesmo.  

 

𝐴𝑄𝑆 = ∑
𝐴

|𝐴|
(𝑆𝑖𝑚𝑖 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1
)² 

(36) 

  

 

Onde AQS é o afastamento quadrático com sinal. 

A normalização dos desvios se torna possível através do afastamento quadrático 

aceitável, o qual pode ser determinado através da Equação 37. 
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𝐴𝑄𝐴 = ∑ (𝑇𝑜𝑙 ×  𝐻𝑖𝑠𝑡𝑖
𝑛

𝑖=1
+ 𝐶)² 

(37) 

Onde AQA á o afastamento quadrático aceitável, Tol a porcentagem de tolerância de 

desvio aceitável e C uma constante a ser acrescentada na série de dados históricos. 

A constante C só deve ser levada em consideração nos cálculos em série de dados que 

possuem valores nulos no período de histórico avaliado, como por exemplo, séries de dados de 

vazão de água em poços produtores que não apresentam produção de água durante o período 

de histórico (FORLAN, 2016). 

A partir das Equações 36 e 37, pode-se definir o afastamento quadrático normalizado 

com sinal, como mostra a Equação 38.  

 

𝐴𝑄𝑁𝑆 = 
𝐴𝑄𝑆

𝐴𝑄𝐴
   

 

(38) 

 

Onde AQNS é o afastamento quadrático normalizado com sinal. 

 

 MÉTODOS CONVENCIONAIS DE RECUPERAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

De acordo com Rosa et al. (2006), as jazidas de petróleo possuem, na época de sua 

descoberta, uma certa quantidade de energia denominada energia primária. A grandeza dessa 

energia é determinada pelas características dos fluidos que estão presentes nas acumulações 

como, por exemplo, volume e natureza, além de levar em consideração aspectos como níveis 

de pressão e temperatura do reservatório. Durante a produção, ocorre um decréscimo dessa 

energia primária, causada pela descompressão dos fluidos do reservatório e pelas resistências 

encontradas pelos mesmos ao fluírem para os poços de produção. Ou seja, o consumo da energia 

primária está associado com o decréscimo de pressão do reservatório durante a vida produtiva, 

gerando uma redução de produtividade. 

Ainda segundo Rosa et al. (2006), há duas linhas de ação para minimizar os efeitos da 

dissipação da energia primária: 
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• Suplementá-la com energia secundária, artificialmente comunicada, através da injeção 

de certos fluidos em poços selecionados; 

• Reduzir as resistências viscosas e/ou capilares por meio de métodos especiais, como por 

exemplo o aquecimento de jazidas. 

Dessa forma, denomina-se recuperação primária a quantidade de fluido que pode ser 

retirado de um reservatório, utilizando apenas sua energia primária, sem necessidade de 

esforços adicionais. A recuperação secundária engloba os processos que, de uma maneira geral, 

tentam interferir nas características do reservatório que favoreceram a retenção exagerada de 

óleo, tornando a energia primária mais eficiente (THOMAS, 2004). 

No passado os métodos de recuperação aplicados com o objetivo de se obter uma 

produção maior do que aquela que se obteria, caso apenas a energia primária do reservatório 

fosse utilizada, eram classificados como método de recuperação secundária, enquanto qualquer 

método utilizado posteriormente a esses, eram chamados de métodos de recuperação terciário. 

Logo, a classificação era feita levando-se em consideração apenas a cronologia de aplicação 

em determinado reservatório. Posteriormente, qualquer método que fosse utilizado com o 

objetivo de aumentar a eficiência de recuperação era classificado como recuperação secundária. 

Nas últimas décadas os métodos de recuperação secundária passaram a ser classificados 

de duas formas: métodos convencionais de recuperação secundária e métodos especiais de 

recuperação secundária, também conhecidos como EOR (Enhanced Oil Recovery) ou 

recuperação avançada de óleo. Segundo Thomas (2004), essa nomenclatura baseia-se no 

seguinte critério: para os processos cuja tecnologia é bastante conhecida e cujo grau de 

confiança é bastante elevado, dá-se o nome métodos convencionais de recuperação, como é o 

caso da injeção de água e da injeção de gás. Para os processos mais complexos e cujas 

tecnologias não são amplamente conhecidas, dá-se o nome de EOR, como é o caso da injeção 

de polímeros e injeção de fluidos aquecidos. 

Os métodos convencionais de recuperação secundária normalmente mais utilizados são 

o processo imiscível de injeção de gás e a injeção de água. Na injeção de gás não há mistura de 

fluidos, ou seja, o fluido presente no reservatório e o gás injetado permanecem durante todo o 

processo como duas fases distintas. A injeção de água é o método convencional de recuperação 

mais utilizado no mundo. O primeiro campo a utilizar esse método foi o campo de Bradford 

nos Estados Unidos. No Brasil, essa técnica apareceu pela primeira vez no campo de Dom João, 

na Bahia em 1953. 
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A água de injeção pode ter quatro origens diferentes:  

• Água subterrânea, coletada em mananciais de superfície por meio de poços perfurados 

para este fim; 

• Água de superfície, coletada em rios, lagos, etc.; 

• Água do mar; 

• Água produzida, ou seja, água que vem associada à produção de petróleo. 

Normalmente, quando se utiliza essa técnica, a água deve passar por um processo de 

tratamento para torna-la mais adequada ao reservatório.  

Dentre os métodos convencionais de recuperação, existe uma grande variedade na 

maneira de se executar a injeção do fluido. Nesse tipo de projeto é muito importante escolha 

adequada do esquema de injeção, isto é, a maneira como os poços de injeção e de produção 

serão distribuídos no campo de petróleo. O esquema escolhido deve proporcionar a maior 

produção possível de óleo, com o menor volume de fluido injetado possível e oferecer boas 

condições de injetividade para se obter boa produtividade. Além disso, a escolha deve ser feita 

considerando que a quantidade de poços novos a serem perfurados seja a menor possível, 

principalmente no caso da aplicação do processo em um campo já desenvolvido (THOMAS, 

2004). 

Os esquemas de injeção são normalmente classificados em: injeção periférica e injeção 

em malhas. 

 

 INJEÇÃO PERIFÉRICA 

 

Nesse esquema, poços do mesmo tipo (injeção ou produção) se concentram em 

determinadas áreas do reservatório. A injeção da água é feita através de poços localizados na 

base da estrutura, ou na periferia do reservatório e a produção é feita através de poços 

localizados na parte central do reservatório. A Figura 2.11 mostra um exemplo onde a estrutura 

anticlinal favorece o emprego da injeção periférica. 
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Figura 2.11 Esquema de injeção periférica. 

 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

A diferença de densidade entre o fluido injetado e o deslocado favorece a recuperação, 

na medida em que existe uma tendência do fluido com menor densidade permanecer no topo 

da estrutura. No exemplo mostrado na Figura 2.12, uma injeção de gás é feita no topo da 

estrutura, enquanto a produção acontece através dos poços localizados na base. Nesse caso o 

gás, que possui menor densidade, tenderá a permanecer na parte superior, retardando a sua 

chegada aos poços de produção. 
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Figura 2.12 Injeção periférica de gás. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

A injeção de água também pode ser realizada levando em consideração esse mesmo 

conceito. Porém, nesse caso a injeção ocorre através de poços completados na parte baixa da 

estrutura, geralmente em uma zona de água, e os poços de produção são completados na parte 

alta da formação. A Figura 2.13 ilustra esse caso. 
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Figura 2.13 Injeção periférica de água. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Uma característica desse tipo de injeção é que, com o passar do tempo, poços de injeção 

podem ser transformados em poços de produção (ROSA et al., 2006). Por exemplo, na Figura 

2.13 à medida que ocorre a produção de óleo, o contato óleo/água vai atingindo os poços de 

produção, alcançando primeiramente os poços que estão situados na parte mais baixa da 

estrutura. Quando o poço é atingido pela água, sua razão água/óleo aumenta de forma 

expressiva, podendo ser então transformado em poço de injeção ou simplesmente fechado. 

 

 INJEÇÃO EM MALHAS 

 

Nesse grupo de esquemas ocorre uma repetição de um determinado padrão ou arranjo 

dos poços de injeção e produção em toda a área do reservatório. Nesse caso ocorre uma 

alteração drástica da distribuição de saturações e da movimentação natural dos fluidos do 

reservatório, pois o fluido é injetado no mesmo local onde se encontra o óleo. Esse tipo de 

esquema é empregado em reservatórios planos, horizontais, com grandes áreas e pequenas 

inclinações e espessuras, pelo fato de não existirem pontos preferenciais para a injeção do 

fluido. 

O modelo de injeção em linha direta é composto por linhas de poços de injeção e linhas 

de poços de produção dispostas alternadamente, sendo que a distância entre as linhas, d, e a 
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distância entre os poços na linha, a, são constantes em cada projeto e definem as dimensões do 

retângulo que gera a malha base do esquema. Esse tipo de injeção está ilustrado na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Injeção em linha direta. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Se as linhas forem defasadas de meia distância de poços do mesmo tipo, isto é, de a/2, 

o esquema de distribuição passa a ser chamado de injeção em linhas esconsas (ROSA et al., 

2006). Esse esquema apresenta um número infinito de combinações entre os lados do retângulo 

que definem a base e isso reduz as possibilidades de utilização de dados adimensionais. Esse 

esquema está representado na Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Injeção em linhas esconsas. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 
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O esquema mais utilizado em operações de recuperação secundária é o chamado modelo 

fivespot, também conhecido por malha quadrática. Ele é um caso particular de injeção em linhas 

esconsas em que a distância entre as linhas é igual à metade da distância entre os poços do 

mesmo tipo. Conforme apresentado na Figura 2.16 a malha base forma um quadrado com cinco 

poços, um em cada vértice e um localizado no centro.  

 

Figura 2.16 Malha fivespot. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

As Figuras 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 mostram alguns outros exemplos de esquemas de 

distribuição em malhas encontrados na literatura. São eles: malha sevenspot, malha ninespot, 

malha sevenspot invertida e malha ninespot invertida. 

 

Figura 2.17 Malha sevenspot. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 
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Figura 2.18 Malha ninespot. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Figura 2.19 Malha sevenspot invertida. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 

 

Figura 2.20 Malha ninespot invertida. 

 

Fonte: Rosa et al. (2006). 
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 METODOLOGIA 

 

Este capítulo visa apresentar a metodologia aplicada e as ferramentas necessárias para 

execução do estudo proposto. 

Serão apresentados também os dados de entrada do modelo utilizado para simulação, 

como por exemplo, características dos fluidos de reservatório, disposição geométrica dos poços 

e condições de operação. Essas características sofrerão modificações com a finalidade de 

analisar o impacto das diferentes estratégias de produção nas produções de óleo, gás e água. 

 

 FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Para realização das simulações computacionais foram utilizados alguns programas da 

CMG (Computer Modeling Group), sendo eles: Builder, IMEX e Results. A utilização do uso 

dos mesmos foi concedida pela própria empresa para fins de estudos através de uma licença 

experimental.  

De acordo com a CMG, o Builder simplifica a criação de modelos de simulação 

fornecendo uma estrutura para integração de dados e gerenciamento de fluxo de trabalho entre 

IMEX, GEM e STARS, e foi utilizado neste trabalho como ferramenta de construção do 

modelo. O IMEX é um simulador do tipo “Black-oil” trifásico que utiliza o método das 

diferenças finitas para simular recuperações de óleo por injeção de fluido, e foi utilizado neste 

trabalho para simular os diferentes casos de estudo propostos. Ainda de acordo com a CMG, o 

Results ajuda a aumentar a compreensão e a percepção dos processos de recuperação e do 

desempenho do reservatório com recursos de visualização e análise de última geração, e foi 

utilizado neste trabalho para visualização e estudo dos resultados das simulações.  

 

 MODELAGEM DO RESERVATÓRIO 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados dados do modelo do reservatório 

UNISIM-I-D proposto por Avansi et al. (2015). A partir desse modelo, foram realizadas 

algumas modificações para adequação ao objetivo inicial proposto pelo presente trabalho. 
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O UNISIM-I-D baseia-se no modelo geológico do campo de Namorado, localizado na 

bacia de Campos. Segundo Avansi et al. (2015), o modelo utiliza descrições básicas e registro 

de dados públicos divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, de 56 poços deste 

campo. Ainda de acordo com Avansi et al. (2015), o modelo conta com um conjunto de dados 

provenientes da perfilagem de poços, como: Análise dos perfis sísmicos Raios Gama (GR), 

Densidade (RHOB), Neutrônico (NPHI), Sônico (DT) e Resistividade (ILD). 

O modelo utilizado dispões de um grid de 93960 células (81 x 58 x 20). A Figura 3.1 

representa o modelo tridimensional (3D) do reservatório utilizado neste trabalho. 

 

Figura 3.1 Modelo 3D do campo de Namorado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Algumas propriedades do reservatório são essenciais para a construção e simulação do 

modelo, como por exemplo sua temperatura e pressão. O reservatório possui uma temperatura 

homogênea de 80 graus Celsius (ºC) e uma pressão de bolha de 210,03 kg/cm². As principais 

propriedades serão mostradas nas seções posteriores. 
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 POROSIDADE 

 

Segundo Rosa et al. (2016), a porosidade é a razão entre o volume de poros vazios 

existentes no interior da rocha e o volume total da mesma.. As Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam 

valores de porosidade em três camadas do reservatório 

 

Figura 3.2 Porosidade do reservatório na camada 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 3.3 Porosidade do reservatório na camada 10. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 3.4 Porosidade do reservatório na camada 18. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 PROPRIEDADES DOS FLUIDOS 

 

Como o IMEX será utilizado para simulação dos casos propostos, o modelo de fluido 

será do tipo Black-oil, logo não será levado em consideração a composição química das fases 

óleo e gás, ou seja, ambas serão tratadas como um só componente. Outro fator levado em 

consideração é que não há presença de gás livre e saturação de óleo residual no reservatório. 

 

Tabela 3-1 Propriedades do Fluido do Reservatório 

Propriedade Unidade Valor 

Densidade do óleo kg/m³ 866 

Densidade do gás kg/m³ 0.911284 

Densidade da água kg/m³ 1.010E03 kg/m3 

Fator volume formação da água (Bwi) - 1,02100 

Compressibilidade da água (Cw) 1/(kg/cm2) 47.64E-06 1 

Viscosidade da água (Vw) cp 0.3 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no modelo UNISIM-I-D (2018). 
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Desta forma, faz-se necessário a definição de algumas propriedades básicas do óleo para 

simulação do modelo. Para isso, foram utilizados dados de análise PVT contidos no modelo 

UNISI-I-D. A Tabela 3.1 contém os dados da caracterização do fluido de reservatório obtidos 

a partir dessa análise. 

 

 ESTUDO DE CASO 

 

Para a realização do estudo de caso foram consideradas seis distribuições espaciais de 

poços injetores e produtores presentes na bibliografia: fivespot, fivespot invertido, sevenspot, 

sevenspot invertido, ninespot e ninespot invertido. Por último, criou-se uma distribuição 

baseada nas configurações anteriores para atingir um resultado mais satisfatório 

No modelo fivespot utilizou-se um total de treze poços, sendo nove poços injetores e 

quatro poços produtores, arranjados no espaço de forma que o poço produtor fique centralizado, 

com quatro poços injetores em volta, formando uma malha quadrática. A Figura 3.6 apresenta 

a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  

Figura 3.5 Distribuição do modelo fivespot 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

No modelo fivespot invertido utilizou-se um total de treze poços, sendo nove poços 

produtores e quatro poços injetores, arranjados no espaço de forma que o poço injetor fique 
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centralizado, com quatro poços produtores em volta, formando uma malha quadrática. A Figura 

3.7 apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  

 

Figura 3.6 Distribuição do modelo fivespot invertido. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

No modelo sevenspot utilizou-se um total de vinte e cinco poços, sendo dezoito poços 

injetores e sete poços produtores, arranjados no espaço de forma que o poço produtor fique 

centralizado, com seis poços injetores em volta, formando uma malha hexagonal. A Figura 3.8 

apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  
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Figura 3.7 Distribuição do modelo sevenspot 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

No modelo sevenpot invertido utilizou-se um total de vinte e cinco poços, sendo dezoito 

poços produtores e sete poços injetores, arranjados no espaço de forma que o poço injetor fique 

centralizado, com seis poços produtores em volta, formando uma malha hexagonal. A Figura 

3.9 apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  

 

Figura 3.8 Distribuição do modelo sevenspot invertido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 
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No modelo ninespot utilizou-se um total de vinte e cinco poços, sendo vinte e um poços 

injetores e quatro produtores, arranjados no espaço de forma que o poço produtor fique 

centralizado, com oito poços injetores em volta, formando uma malha octogonal. A Figura 3.10 

apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  

 

Figura 3.9 Distribuição do modelo ninespot 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

No modelo ninespot invertido utilizou-se um total de vinte e cinco poços, sendo vinte e 

um poços produtores e quatro injetores, arranjados no espaço de forma que o poço injetor fique 

centralizado, com oito poços produtores em volta, formando uma malha octogonal. A Figura 

3.11 apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1.  
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Figura 3.10 Distribuição do modelo ninespot invertido 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

Por último criou-se uma nova disposição de poços injetores e produtores, que não está 

presente na literatura, para alcançar resultados mais satisfatórios. Neste modelo utilizou-se um 

total de vinte e cinco poços, sendo vinte e um poços produtores e quatro injetores. A Figura 

3.12 apresenta a disposição dos poços vista de cima do reservatório, ou seja, da camada 1. 

 

Figura 3.11 Distribuição do modelo autoral. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base do modelo UNISIM-I-D (2018). 
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Para melhor visualização e comparação dos casos que serão estudados, a Tabela 3.2 

resume o número de poços injetores e produtores utilizados por cada um dos modelos. 

 

Tabela 3-2 Número de poços injetores e produtores nas distribuições estudadas. 

Modelo Número de Injetores Número de Produtores 

Fivespot 9 4 

Fivespot invertido 4 9 

Sevenspot 18 7 

Sevenspot invertido 7 18 

Ninespot 21 4 

Ninespot invertido 4 21 

Autoral 4 21 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

Para iniciar as simulações é necessário definir as condições iniciais dos casos que serão 

simulados. Para isso, definiu-se algumas propriedades como: pressão de bolha, pressão em uma 

profundidade de referência, e contato água-óleo, que estão representadas na Tabela 3.3. Além 

disso, vale ressaltar que os poços se mantiveram abertos e produtivos durante todo o período 

analisado e foram completados em todo o reservatório.  

As Tabelas 3.4 e 3.5 representam as condições operacionais dos poços injetores e dos 

poços produtores, respectivamente.  
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Tabela 3-3 Condições iniciais do reservatório. 

Propriedade Unidade Valor 

Ponto de Bolha (Constante) kg/cm2 210.03  

DWOC (Contato água óleo) m 3100.0  

Pressão de referência kg/cm2 327.0  

Profundidade de referência  m 3000.0 

Fonte: Elaborada pelo autor baseada no modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

Tabela 3-4 Condições operacionais dos poços injetores 

Propriedade Limite Unidade Valor 

Pressão do fundo do poço (BHP) Máximo  kg/cm² 350 

Taxa de água na superfície 

(STW) 
Máximo m3/dia 3500 

Fonte: Elaborada pelo autor baseada no modelo UNISIM-I-D (2018). 

 

Tabela 3-5 Condições operacionais dos poços produtores 

Propriedade Limite Unidade Valor 

Taxa de líquido na superfície 

(STL) 
Máximo m3/dia 3000 

Pressão do fundo do poço 

(BHP) 
Mínimo  kg/cm² 36 

Fonte: Elaborada pelo autor baseada no modelo UNISIM-I-D (2018)  
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção visa apresentar e analisar os resultados obtidos do trabalho de simulação 

computacional. Os dados analisados serão: saturação de óleo e água, pressão do reservatório, 

produção de óleo, produção de gás e produção de água. Por fim, será feita uma comparação 

entre os resultados dos sete modelos propostos. 

 

 SATURAÇÃO DE ÓLEO E ÁGUA 

 

As saturações iniciais de óleo e de água são iguais para todos os modelos simulados, 

visto que as características do reservatório são as mesmas para todos eles. Esta seção visa 

apresentar a distribuição das saturações iniciais de água e de óleo e apresentar o comportamento 

dos perfis de saturação para cada um dos casos propostos no decorrer do período de produção. 

Como uma representação 3D da distribuição dessas propriedades dificultaria o 

entendimento do modelo, foram feitos três cortes longitudinais do reservatório, sendo o 

primeiro referente à primeira camada, o segundo referente à décima camada e o terceiro 

referente à décima oitava. 

As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram a distribuição de saturação inicial de óleo nas três 

profundidades citadas. As Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 mostram a distribuição de saturação inicial de 

água nas três profundidades citadas. 
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Figura 4.1 Saturação de óleo na camada 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.2 Saturação de óleo na camada 10. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.3 Saturação de óleo na camada 18. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.4 Saturação de água na camada 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.5 Saturação de água na camada 10. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.6 Saturação de água na camada 18. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Observa-se que a saturação de óleo inicial é maior na camada superior e diminui à 

medida que a profundidade do reservatório aumenta. Com uma análise da Figura 4.1, pode-se 

perceber que grande parte do reservatório está tomado pela presença de óleo, com saturações 

de óleo entre 0,8 e 0,9. Já em uma camada mais profunda, como é o caso da Figura 4.3, observa-

se valores baixos para a saturação de óleo em grande parte do reservatório, cerca de 0,3.  

O inverso ocorre com a saturação de água. Através da Figura 4.4, observa-se que as 

saturações de água na primeira camada possuem valores próximos de 0 e 0,2, com exceção das 

bordas do reservatório, que apresentam valores próximos de 0,8 e 1,0, mostrando a possível 

presença de um aquífero. Já nas camadas inferiores, como é o caso da Figura 4.6, observa-se 

que os valores de saturação de água são maiores em grande parte do reservatório, mostrando 

que nas camadas inferiores possuem uma maior presença de água. 

Para fins de comparação, será analisado o perfil de saturação de óleo de cada modelo 

durante três momentos. Como o período de produção se iniciou no dia 31/05/2013, os 

momentos escolhidos para análise foram: 31/05/2016 (3 anos após o início da produção), 

31/05/2019 (6 anos após o início da produção) e 31/05/2022 (fim da produção). 

As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam, respectivamente, os perfis de saturação de óleo do 

modelo fivespot na primeira camada do reservatório três, seis e nove anos após o início da 

produção. Comparando a Figura 4.1 com a Figura 4.7, observa-se que a variação na saturação 

ocorreu de forma mais acentuada em torno dos poços injetores, e de forma mais sensível em 

torno dos poços produtores. No ano de 2019, verifica-se um aumento suave na área afetada 

pelos poços injetores, alçando os arredores dos poços produtores localizados no centro do 

arranjo. Já no ano de 2022, percebe-se que praticamente não houve modificações no perfil de 

saturação de óleo. 
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Figura 4.7 Saturação de óleo do modelo fivespot no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.8 Saturação de óleo do modelo fivespot no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.9 Saturação de óleo do modelo fivespot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 apresentam, respectivamente, os perfis de saturação de óleo 

do modelo fivespot invertido na primeira camada do reservatório três, seis e nove anos após o 

início da produção. 

Diferentemente da análise feita para o modelo fivespot, percebe-se através da Figura 

4,10 que no ano de 2016 o perfil de saturação de óleo mudou drasticamente comparado ao 

inicial. A queda da saturação de óleo não se concentrou apenas em volta dos poços injetores e 

produtores, atingindo praticamente toda a área do reservatório. Mas ainda assim, os menores 

valores de saturação foram obtidos nesta região. No ano de 2019, os valores de saturação já 

estão próximos de 0 e 0,3 por toda área analisada. Em 2022, os valores mantiveram-se bem 

próximos dos anteriores. 
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Figura 4.10 Saturação de óleo do modelo fivespot invertido no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.11Saturação de óleo do modelo fivespot invertido no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.12 Saturação de óleo do modelo fivespot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

As Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 apresentam, respectivamente, os perfis de saturação de óleo 

do modelo sevenspot na primeira camada do reservatório três, seis e nove anos após o início da 

produção. 

Assim como analisado no modelo fivespot, o perfil de saturação do modelo sevenspot 

sofre variação apenas em volta dos poços, com ênfase para os poços injetores. As regiões 

distantes dos poços não sofrem alterações, como é o caso das bordas do reservatório. Porém, 

neste caso, como há um número maior de poços injetores, a variação ocorre de forma mais 

notória do que no modelo fivespot. Com as Figuras 4.14 e 4.15, percebe-se que nos anos de 

2019 e 2022, os valores continuaram caindo nas regiões já afetadas. 
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Figura 4.13 Saturação de óleo do modelo sevenspot no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.14 Saturação de óleo do modelo sevenspot no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.15 Saturação de óleo do modelo sevenspot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 apresentam, respectivamente, os perfis de saturação de óleo 

do modelo sevenspot invertido na primeira camada do reservatório três, seis e nove anos após 

o início da produção.  

Assim como no modelo fivespot invertido, a variação no perfil de saturação do sevenspot 

invertido afetou uma área maior do reservatório, chegando a valores muito baixos de saturação 

já nos três primeiros anos de produção, como mostra a Figura 4.16. As maiores quedas 

encontram-se próximas aos poços. No ano de 2019, os valores mantiveram-se próximos de 

2016, mostrando que não houve alterações significativas, porém observa-se que nos locais já 

afetados anteriormente, continuaram caindo levemente. A mesma análise é válida para o ano 

de 2022. 
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Figura 4.16 Saturação de óleo do modelo sevenspot invertido no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.17 Saturação de óleo do modelo sevenspot invertido no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.18 Saturação de óleo do modelo sevenspot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018). 

 

Percebe-se uma semelhança muito grande do modelo ninespot com os modelos fivespot 

e sevenspot, causada principalmente pela presença de um número maior de poços injetores 

posicionados em volta dos poços produtores. A Figura 4.19 mostra que os valores de saturação 

três anos após o início da produção foram afetados em algumas áreas do reservatório, fazendo 

diferença apenas em locais próximos dos poços injetores. Este comportamento se mantém até 

o final da produção, como retrata a saturação de óleo nos anos 2019 e 2022, mostrados, 

respectivamente, nas Figuras 4.20 e 4.21. 
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Figura 4.19 Saturação de óleo do modelo ninespot no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.20 Saturação de óleo do modelo ninespot no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.21 Saturação de óleo do modelo ninespot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Mantendo o padrão encontrado até aqui dos modelos que possuem um número maior de 

poços produtores do que injetores, sendo os primeiros localizados ao redor dos últimos, como 

é o caso do fivespot invertido e sevenspot invertido, o modelo ninespot invertido também 

apresenta uma variação muito grande no perfil de saturação logo nos três primeiros anos de 

produção, como mostra a Figura 4.22. No ano de 2019, praticamente toda a área analisada já 

possuía valores próximo de 0 e 0,3 de saturação de óleo, como mostra a Figura 4.23. A Figura 

4.24 apresenta os valores de saturação de óleo deste modelo em 2022, mostrando que o 

comportamento apresentado anteriormente se manteve, porém não houve grandes diferenças 

nos valores quando comparado ao ano de 2019. 
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Figura 4.22Saturação de óleo do modelo ninespot invertido no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.23 Saturação de óleo do modelo ninespot invertido no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 



67 
 

 

Figura 4.24 Saturação de óleo do modelo ninespot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

As Figuras 4.25, 4.26 e 4.27 apresentam, respectivamente, os perfis de saturação de óleo 

do modelo autoral na primeira camada do reservatório três, seis e nove anos após o início da 

produção.  

Primeiramente, observa-se uma semelhança muito grande com o modelo ninespot 

invertido. Ou seja, após os três primeiros anos de produção já haviam grandes variações no 

perfil de saturação em toda área do reservatório analisado. E nos anos seguintes este 

comportamento se manteve, sendo que do ano de 2019 para 2022 não houve grandes variações. 
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Figura 4.25 Saturação de óleo do modelo ninespot invertido no ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.26 Saturação de óleo do modelo autoral no ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.27 Saturação de óleo do modelo autoral no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018). 

 

De uma forma geral, pode-se dizer que os modelos com poços injetores localizados em 

volta dos poços produtores, tiveram resultados próximos: pouca variação no perfil de saturação 

de óleo, com valores variando significativamente apenas próximo aos poços injetores e 

produtores. E os modelos com poços produtores localizados em volta dos injetores, tiveram 

grandes variações no perfil de saturação de óleo logo nos três primeiros anos de produção, 

afetando toda a área analisada do reservatório. 

Em todos os casos, percebe-se que houve uma área, localizada no canto superior direito 

do reservatório, que não sofreu nenhuma alteração no perfil de saturação. Isso acontece, pois 

havia uma falha separando essa área do restante analisado. Logo não houve nenhuma produção 

decorrente daquela região para todos os casos. 

 

 

 

 



70 
 

 

 PRESSÃO DO RESERVATÓRIO 

 

A Figura 4.7 apresenta a curva de pressão média do reservatório de cada modelo no 

decorrer do tempo de produção. Percebe-se que há uma grande diferença nas curvas dos 

modelos fivespot, sevenpot e ninespot para o restante, já que esses não possuem um decaimento 

da pressão média durante o tempo. Isso ocorre pois esses modelos possuem o maior número de 

poços injetores, que por sua vez cumprem seu papel de manter a pressão média do reservatório, 

evitando um decaimento brusco da pressão. A curva do modelo ninespot apresenta o menor 

decaimento de pressão, visto que este modelo possui o maior número de poços injetores. 

 

Figura 4.28 Pressão média do reservatório versus Tempo 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2018). 

 

Ao analisar as curvas dos modelos fivespot invertido, sevenspot invertido, ninespot 

invertido e autoral, percebe-se que há uma queda mais acentuada na pressão média do 

reservatório, visto que o número de poços produtores é maior nesses casos.  

Até agora discutiu-se apenas os resultados de pressão média do reservatório. Para 

melhor compreensão dos resultados, faz-se necessário mostrar os valores de pressões 
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distribuídos no reservatório. Como uma representação 3D da distribuição da pressão dificultaria 

o entendimento do modelo, foram feitos três cortes longitudinais do reservatório, sendo o 

primeiro referente à primeira camada, o segundo referente à décima camada e o terceiro 

referente à décima oitava. 

As Figuras 4.29, 4.30 e 4.31 apresentam, respectivamente, os valores iniciais de pressão 

referentes à primeira, décima e décima oitava camada. 

Na primeira camada observa-se três regiões do reservatório com valores bem distintos 

de pressão. Nos extremos laterais da região superior do reservatório, representados pela área 

verde, apresentam valores intermediários de pressão, entre 330 e 345 kgf/cm². Na região onde 

se localizam os poços e no canto inferior direito do reservatório, representados pela cor azul, é 

onde encontra-se os valores mais baixos de pressão, próximos de 319 e 326 kgf/cm².  

Na décima camada pode-se observar a presença das três regiões com diferentes valores 

de pressões citadas anteriormente, porém neste caso os valores são mais baixos. Nos extremos 

superiores já começam a surgir regiões com pressões próximas de 350 kgf/cm². Além disso, 

não se encontra mais pressões com valores muito baixos próximo da localização dos poços. 

Já na décima oitava camada, as pressões são ainda maiores, cerca de 357 kgf/cm² nos 

extremos superiores e entre 330 e 342 kgf/cm² na região central do reservatório. 

 

Figura 4.29 Pressão inicial do reservatório na camada 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Figura 4.30 Pressão inicial do reservatório na camada 10. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 4.31 Pressão inicial do reservatório na camada 18. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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As Figuras 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37 e 4.38 apresentam, respectivamente as 

distribuições de pressão no reservatório dos modelos fivespot, fivespot invertido, sevenspot, 

sevenspot invertido, ninespot, ninespot invertido e autoral. 

Observa-se algumas equivalências entre os modelos que possuem poços injetores em 

volta dos poços produtores. O mesmo ocorre para os modelos que possuem poços produtores 

em volta dos injetores. A primeira semelhança é: no primeiro caso, a queda de pressão é muito 

suave, chegando no mínimo a valores próximos de 260 kgf/cm², enquanto no segundo caso a 

queda de pressão é muito maior, chegando em valores mínimos de 70 kgf/cm².  

Uma outra semelhança está no fato de que os modelos fivespot, sevenpot e ninespot 

possuem variações na pressão apenas em locais localizados próximo aos poços produtores. Já 

no caso dos modelos fivespot invertido, sevenspot invertido, ninespot invertido e autoral a 

pressão cai em toda área do reservatório analisada.   

De uma forma geral, observa-se que a pressão em volta dos poços injetores não sofre 

grandes variações, explicando as análises realizadas através da Figura 4.28. 

 

Figura 4.32 Pressão no reservatório do modelo fivespot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Figura 4.33 Pressão no reservatório do modelo fivespot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Figura 4.34 Pressão no reservatório do modelo sevenspot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Figura 4.35 Pressão no reservatório do modelo sevenspot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Figura 4.36 Pressão no reservatório do modelo ninespot no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Figura 4.37 Pressão no reservatório do modelo ninespot invertido no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Figura 4.38 Pressão no reservatório do modelo autoral no ano de 2022. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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 PRODUÇÃO DE ÓLEO 

 

A Figura 4.39 apresenta a produção de óleo em metros cúbicos nas condições padrão 

referente a cada modelo durante o período de produção de nove anos. Observa-se uma grande 

diferença nos meses iniciais de produção, com ênfase para o primeiro mês. Neste caso, o modelo 

autoral chegou a produzir cerca de 1 400 000 m³ de óleo, enquanto o modelo fivespot produziu 

apenas 480 000 m³ de óleo. A partir de 2016, pode-se observar uma convergência na quantidade 

de óleo produzida mensalmente, que fica mais evidente entre os anos de 2020 e 2022. 

Os modelos sevenspot e fivespot invertido tiveram um desempenho intermediário 

comparado aos outros modelos, tendo resultados bastante parecidos, mesmo com um número 

de poços produtores e injetores bem diferentes. 

Já os modelos que tiveram pior desempenho de produção de óleo inicial foram: fivespot 

e ninespot. Observa-se também uma semelhança entre as curvas desses modelos. Isso se dá 

pois, o número e a posição dos poços produtores é exatamente igual, tendo diferença apenas no 

número e posição dos poços injetores, que justificam a pequena diferença na produção durante 

os meses intermediários. 

 

Figura 4.39 Produção de óleo versus Tempo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Desta forma, pode-se dizer que existe uma relação entre o número de poços produtores 

com a quantidade de óleo produzida, e que ela fica mais evidente nos períodos iniciais de 

produção. Porém essa não é a única variável, visto que em casos onde ela se iguala para 

diferentes modelos, ainda assim existe diferença nas curvas de produção, que podem ser 

explicadas por outras variáveis como: disposição geométrica dos poços e número de poços 

injetores. 

 

 PRODUÇÃO DE GÁS 

 

A Figura 4.40 apresenta a produção de gás em metros cúbicos nas condições padrão 

referente a cada modelo durante o período de produção de nove anos. 

 

Figura 4.40 Produção de gás versus Tempo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Percebe-se inicialmente que há uma grande semelhança entre as curvas de produção de 

gás e as curvas de produção de óleo de cada modelo. Desta forma, as análises feitas para na 

seção 4.3 também são válidas para análise da produção de gás.  
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Um ponto de atenção para diferenciação dessas curvas está no decaimento da produção 

durante o tempo. Percebe-se que no caso da produção de óleo, as curvas possuem um 

decaimento mais acentuado quando comparadas às curvas de produção de gás. Além disso, 

apesar das curvas também convergirem no caso da produção de gás, não há uma semelhança 

tão próxima quanto a relatada para a produção de óleo. 

 

 PRODUÇÃO DE ÁGUA 

 

A Figura 4.41 apresenta a produção de água em metros cúbicos nas condições padrão 

referente a cada modelo durante o período de produção de nove anos.  

 

Figura 4.41 Produção de água versus Tempo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Inicialmente, observa-se curvas com características bastante diferentes das analisadas 

até aqui. As curvas não são mais decrescentes em todo o período de produção, agora elas 

possuem em sua grande maioria uma queda inicial na produção de água, seguidas de um 

aumento significativo, que se mantém até o final da simulação. 
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Os modelos sevenspot invertido e sevenspot são os que mais chamam atenção no 

gráfico, apresentando maiores valores para a produção de água, além de apresentarem 

comportamentos bem parecidos com o decorrer do tempo. A mesma semelhança ocorre com os 

modelos fivespot e fivespot invertido, que fica mais acentuada no final da produção. Desta 

forma, podemos dizer que os resultados de produção de água não estão necessariamente ligados 

ao número de poços injetores. 

Observa-se também que apesar da semelhança no número de poços entre os modelos 

ninespot invertido e autoral, existe uma diferença significativa na produção de água, que é mais 

visível no início da produção, já que no final os valores praticamente se igualam. 

 

 PRODUÇÃO ACUMULADA 

 

Para facilitar a escolha da melhor estratégia de produção entre os sete modelos 

propostos, será feita uma análise comparativa entre eles levando em consideração três 

resultados: produção acumulada de óleo, produção acumulada de água e produção acumulada 

de gás, que por sua vez estão representados nas Figuras 4.42, 4.43 e 4.44. 

Analisando a produção acumulada de óleo, percebe-se que os modelos invertidos, que 

por sua vez possuíam um número maior de poços produtores, produziram significativamente 

mais do que os outros modelos. Dentre os modelos propostos pela literatura, observa-se uma 

superioridade do modelo ninespot invertido, que chegou a produzir 3 036 000 m³ de óleo a mais 

do que o segundo colocado nessa categoria, sevenspot invertido. Dentre todos, o que teve 

melhor desempenho foi o modelo proposto pelo autor, que chegou a produzir 480 000 m³ de 

óleo a mais do que o ninespot invertido, chegando em um total de 33 000 000 m³ de óleo. A 

mesma análise é válida para a produção acumulada de gás.  

Fazendo uma análise para a produção acumulada de água, percebe-se que não há uma 

relação com o número de poços injetores, visto que os modelos que tiveram uma quantidade 

maior desse tipo de poço, não tiveram uma quantidade maior de água produzida. O modelo que 

mais produziu água foi o sevenspot invertido, produzindo cerca de 15 722 000 m³ a mais do 

que o segundo colocado, sevenspot. 

Desta forma, pode-se dizer que o modelo autoral foi o que mostrou melhor desempenho 

entre os modelos, visto que teve a maior produção de óleo entre todos os modelos e ao mesmo 
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tempo, conseguiu uma produção acumulada de água baixa, quando comparada com os modelos 

de melhor desempenho. Quando se analisa apenas os modelos propostos pela literatura, 

percebe-se que o modelo ninespot invertido obteve melhor desempenho, visto que sua produção 

de óleo acumulada foi alta e sua produção acumulada de água foi baixa quando comparada aos 

modelos de melhor desempenho.  

Ainda assim é difícil afirmar qual a melhor estratégia de produção para o reservatório 

em questão, visto que questões financeiras não foram levadas em consideração. 

Por fim, a Tabela 4.1 apresenta um resumo dos dados citados anteriormente.  

 

Figura 4.42 Produção acumulada de óleo por modelo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Results (2018). 
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Figura 4.43 Produção acumulada de água por modelo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Results (2018). 

 

Figura 4.44 Produção acumulada de gás. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Results (2018). 
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Tabela 4-1 Resultados de produção acumulada dos modelos propostos. 

Modelo 

Produção 
Acumulada de óleo 

(m³) 

Produção 
Acumulada de água 

(m³) 

Produção 
Acumulada de gás 

(m³) 

Fivespot 2,376E+07 1,238E+07 2,687E+09 
Fivespot 
invertido 2,818E+07 1,674E+07 4,071E+09 

Sevenspot 2,465E+07 4,07E+07 2,797E+09 
Sevenspot 
invertido 2,948E+07 5,643E+07 4,248E+09 

Ninespot 2,125E+07 1,636E+07 2,411E+09 
Ninespot 
invertido 3,252E+07 2,553E+07 4,248E+09 

Autoral 3,300E+07 2,419E+07 6,395E+09 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Results (2018). 
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 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, foi feito um estudo do comportamento de um reservatório com diferentes 

estratégias de produção, variando a posição espacial dos poços produtores e injetores. Desta 

forma, foi possível identificar qual seria o método mais adequado para o reservatório proposto 

como caso de estudo, facilitando assim a tomada de decisão em um projeto de reservatório. 

Para a realização do estudo foi utilizado um modelo de reservatório existente na 

literatura, o UNISIM-I-D, que por sua vez é um modelo do Campo de Namorado, localizado na 

Bacia de Campos. Para a simulação considerou-se sete cenários, sendo seis oriundos da 

literatura e um proposto pelo próprio autor. 

Comparando apenas os modelos propostos pela literatura, conclui-se que os modelos 

invertidos (fivespot invertido, sevenspot invertido e ninespot invertido) tiveram um desempenho 

melhor no que diz respeito à produção de óleo e gás. Dentre esses modelos, o modelo ninespot 

invertido, que por sua vez é o que possui o maior número de poços produtores, foi o que 

demonstrou maior desempenho na produção de óleo. Já em relação à produção de água, pode-

se dizer que não houve uma relação direta com o número de poços injetores e que o modelo 

sevenspot invertido foi o que chegou em valores maiores de produção.  

Quando se analisa o modelo proposto pelo autor, observa-se que com um mesmo 

número de poços injetores e produtores do modelo ninespot invertido (melhor desempenho até 

então), há um aumento pequeno na produção de óleo acumulada, porém uma melhora 

significativa na produção acumulada de água. Isso acontece apenas com uma mudança nas 

posições dos poços, mantendo todas as outras variáveis iguais.  

Desta forma, pode-se dizer que a disposição dos poços afeta significativamente nos 

resultados de produção de um campo de petróleo, tornando-se uma ferramenta essencial na 

escolha da estratégia ideal.  

 

 RECOMENDAÇÕES 

 

Alguns pontos que não foram abordados neste trabalho, ou que poderiam ser 

aperfeiçoados, são ressaltados a seguir como recomendações para trabalhos futuros: 



85 
 

 

• Levar em consideração aspectos econômicos para a melhor tomada de decisão. Visto 

que neste presente trabalho as conclusões basearam-se apenas no desempenho de produção do 

reservatório; 

• Neste trabalho os poços foram completados em toda a área do reservatório. Para 

melhores resultados, sugere-se a utilização da completação em áreas estratégicas, visando assim 

a maximização da produção de óleo e a minimização da produção de água; 

• Utilizar a estratégia de fechamento de um poço quando o mesmo para de produzir no 

nível considerado ideal para continuar aberto. Neste trabalho, todos os poços mantiveram-se 

abertos durante todo o período produtivo; 

• Neste trabalho, o estudo foi feito utilizando um modelo de reservatório que representa 

um caso real. Sugere-se a realização de um mesmo trabalho considerando um modelo cúbico 

mais simples, evitando assim que outras propriedades afetem o objetivo final do trabalho. 
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