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RESUMO 

 
 

As grandes descobertas do pré-sal são um grande incentivo a produção petrolífera 

nacional, mas explorar estas riquezas em altas profundidades requer a utilização de 

métodos que prevejam como vai ser o comportamento futuro dos reservatórios. 

A simulação numérica de fluxo é uma importante ferramenta para a previsão do 

comportamento de reservatórios, e é uma das mais utilizadas pelos engenheiros de 

reservatórios. Esta ferramenta, no entanto, requer altos investimentos em equipamentos, 

softwares e pessoal especializado. 

A Equação do Balanço Material (EBM) é um método alternativo de previsão de 

comportamento de reservatório. A EBM é um método mais simples, barato e que oferece 

resultados satisfatórios sobre a produção de óleo e gás de um reservatório ao longo dos 

anos. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar que a EBM mesmo sendo um método 

mais simples pode gerar resultados próximos ao encontrados pela simulação de 

reservatórios, sendo assim, pode ser utilizado para a previsão quando não se tem acesso 

aos simuladores comerciais. 

Palavras-chave: Previsão, comportamento, simulação, EBM.
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ABSTRACT 

 
 
The largest discoveries of the pre salt are one big incentive to the national oil 

production, but to explore those wealth in deep seas would demand the utilization of 

methods that can predict how will be the future behavior of the reservoirs. 

The numerical simulation of flow is an important tool to predict the reservoir behavior, 

and it´s one of the most used by the reservoir engineers. This tool, however, demands high 

investiment in equipment, softwares and specialized staff. 

The Material Balance Equation is an alternative method to predict reservoir behavior. 

The MBE is a simple method, cheap and that generate satisfying results about the 

production of oil and gas from one reservoir over the years. 

This paper has the objective to show that the MBE besides being a simpler method 

can generate results close to the ones found with the reservoir simulation, for this reason can 

be used to do the prediction when acess to the commercial simulators is not available. 

Keywords: Prediction, behavior, simulation, MBE. 
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1 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho avaliará a previsão de comportamento de reservatórios de 

petróleo submetidos a influxo de água por meio de balanço de materiais. Serão comparados 

os resultados obtidos a partir de um histórico de produção de um campo de petróleo 

sintético, e extrapolados por meio deste método, com os resultados ao fim de um período de 

tempo obtidos por simulação numérica neste mesmo campo sintético.  

 

1.1 - Introdução 

 Prever o comportamento de um reservatório é umas das principais atividades de um 

engenheiro desta área, uma tarefa difícil em que diferentes características dos reservatórios 

não permitem que se tenha um modelo que pode ser implantado para todos eles. Cada 

reservatório se comporta de uma forma, o que torna necessário que se tenha formas de 

prever de que forma o mesmo irá se comportar ao longo do tempo. 

 A ferramenta mais utilizada no setor petrolífero, atualmente, para a previsão de 

comportamento de um reservatório é a simulação de reservatório. Esta ferramenta que 

utiliza conceitos de diferentes áreas como: engenharia, física, matemática, termodinâmica, 

química, programação de computadores, entre outras,e é capaz de gerar resultados sobre a 

produção do reservatório ao longo de um período de tempo. 

 As informações geradas pela simulação são utilizadas pelos engenheiros de 

reservatório para estabelecer qual o melhor projeto para o desenvolvimento de um 

determinado reservatório. 

A simulação fornece informações sobre o escoamento de fluidos, as características 

da sua estrutura física, e seu o fator de recuperação do reservatório. Além disso, permite 

previsão de produção utilizando estudos de sensibilidade, da avaliação de campos e do 

gerenciamento de campos. 

 Os simuladores comerciais são amplamente utilizados pela indústria petrolífera para 

previsão de comportamento e um desses é o IMEX. Este é um simulador Black Oil que pode 

modelar o escoamento das três fases de fluidos presentes em um reservatório de petróleo. 

 O simulador apresenta um modelo que pode ser em uma, duas ou três dimensões, e 

mostra também a influência gerada pela presença de heterogeneidades no reservatório. O 

simulador gera informações sobre depleção primária, predições de mecanismos de 

produção, desempenho do reservatório, recuperação secundária, e técnicas para melhorar a 

produtividade, entre outras.  
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 Outra técnica que pode ser adotada para previsão de comportamento é o balanço de 

materiais. Ela é mais simples e se baseia em um balanço das massas dos fluidos presentes 

no reservatório. Em linguagem matemática o balanço pode ser representado por uma 

equação: a equação de balanço de materiais (EBM).  

 A utilização deste método permite determinar algumas informações sobre os 

reservatórios, tais como: o volume original de gás, o volume original de óleo, o influxo de 

água, entre outras. Além de permitir que se faça a previsão do comportamento do 

reservatório ao longo do tempo. 

 A equação do balanço material sofre algumas modificações de acordo com o tipo de 

reservatório encontrado. Há os de gás, os com capa de gás, os de óleo com ou sem influxo 

de água, entre outros. Suas características proporcionam simplificações na fórmula original 

da EBM. 

 As diferentes formas que a EBM pode ser apresentada estão demonstradas neste 

trabalho, mas a mais importante neste estudo é a que relaciona a EBM com reservatórios de 

óleo com influxo de água. 

 O reservatório sintético deste estudo tem como mecanismo de produção o influxo de 

água. Este tipo de mecanismo é caracterizado pela presença de uma grande acumulação de 

água, um aqüífero, em contato direto com o reservatório. A queda de pressão devido à 

produção de fluidos do reservatório provoca a expansão do aqüífero que invade a zona de 

óleo. Este influxo de água atua para manter a pressão elevada na zona de óleo, além de 

deslocar o fluido presente no reservatório. O influxo também pode ser proveniente de poços 

injetores de água. 

Calcular o influxo de água é complicado, já que se tem uma grande dificuldade em se 

caracterizar o aqüífero e sua influência sobre o reservatório. Para minimizar este problema 

diversos autores desenvolveram métodos para o cálculo do influxo. Autores como Carter-

Tracy, Fetkovich, Pot, entre outros, desenvolveram técnicas para o cálculo da expansão do 

aqüífero e a invasão da zona de óleo.  

 O reservatório sintético em estudo terá seu comportamento analisado durante um 

período de 30 anos. A previsão de comportamento será feita utilizando as duas técnicas já 

citadas: simulação de reservatórios e equação de balanço materiais serão apresentados os 

resultados com os dois métodos e feito uma comparação entre eles. 
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1.2 - Objetivo 

Avaliar o método de previsão de produção de reservatórios submetidos a influxo de 

água por meio de balanço de materiais e compará-lo com resultados obtidos por meio de 

simulação numérica de escoamento em um reservatório sintético. 

 

1.3 - Metodologia 

     Utilizando-se da Equação de Balanço de Materiais (EBM) será feita uma comparação 

com os valores obtidos por simulação numérica para a previsão futura do comportamento do 

reservatório. O reservatório de óleo em estudo produzirá sob o mecanismo de influxo de 

água. 

      O modelo baseado na EBM será implementado em planilhas Excel e depois 

comparado com resultados obtidos por meio de simulação numérica de fluxo para um 

reservatório sintético. 

 

1.4 - Estrutura 

 Esse trabalho será organizado em 7 diferentes capítulos detalhados a seguir. 

 O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica do que já foi discutido por diferentes 

autores sobre a previsão de comportamento de reservatórios, o uso da Equação de Balanço 

de Materiais e da Simulação Numérica. 

 O capítulo 3 apresenta de forma mais aprofundada a Simulação Numérica de 

Reservatórios, quando é usada e sua importância. 

 O capítulo 4 apresenta a equação de balanço material. Neste capítulo são 

apresentadas as particularidades da EBM e o uso da mesma em reservatórios sob 

diferentes mecanismos de produção. Também são apresentados os diferentes métodos 

para cálculo do influxo de água. 

 O capítulo 5 apresenta, de forma detalhada, a metodologia a ser utilizada. Além de 

apresentar todos os dados utilizados para a previsão do comportamento do reservatório em 

estudo e os resultados encontrados utilizando os dois métodos: a EBM e a Simulação. 

 O capítulo 6 traz os resultados encontrados utilizando os dois métodos e apresenta 

comparações entre os valores encontrados por eles . 

 O capítulo 7 apresenta as conclusões sobre o estudo. 
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2 - Revisão Bibliográfica 

 

Canelas (2007) em seu estudo sobre a Evolução da Importância Econômica da 

Indústria de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Contribuição as Variáveis Macroeconômicas 

faz uma análise de como a indústria de petróleo influencia a economia mundial. O autor 

considera que por ser uma fonte energética difícil de ser substituída e ser consumida em 

larga escala mundialmente torna o petróleo um importante fator econômico para os países. 

O autor caracteriza a indústria petrolífera como uma indústria de energia e de 

características infra-estruturais. Esta é capaz de gerar bens que são difíceis de serem 

substituídos na matriz produtiva de qualquer país, estes insumos são considerados base do 

modo de produção e consumo e mesmo da cultura da sociedade moderna.  

Os derivados de petróleo são utilizados nas mais diferentes áreas, sendo uma das 

que mais depende dos subprodutos o setor de transporte. Os combustíveis são utilizados 

em serviços de transporte e serviços de infra-estrutura sem o qual nenhuma estrutura 

produtiva industrial moderna funcionaria.  

Canelas (2007) afirma que a disponibilidade de petróleo e seus derivados e os 

preços cobrados pelos mesmos podem determinar o nível de crescimento econômico e o 

nível de preços das economias nacionais. Os preços do setor petrolífero tem uma grande 

influência nos setores de energia e de transporte, preços elevados do petróleo e seus 

derivados prejudicam a produção de um grande número de produtos e serviços. 

O autor enfatiza em sua dissertação a importância da indústria de petróleo na 

formação e sustentação dos alicerces da economia industrial moderna, e seu modus 

operandi e, por conseguinte do modus vivendi do homem moderno. A importância 

econômica do petróleo pode ser percebida pelos investimentos feitos pelas grandes 

empresas do setor. 

Os altos investimentos necessários para o desenvolvimento da indústria petrolífera 

faz com que seja importante para as companhias de petróleo e gás terem todos os tipos de 

informações que possam ser obtida sobre o mercado e sobre o desenvolvimento da 

indústria. Elevadas somas são gastas nas atividades de exploração, os gastos incluem os 

custos com estudos geológicos, levantamentos sísmicos e outros tipos de testes que 

auxiliam na análise e interpretação dos dados  

Pinto junior et al (2007) analisam a importância econômica de se determinar as 

reservas de uma empresa petrolífera. As características físico-químicas do petróleo na 

natureza fazem da exploração e produção (E&P) uma atividade de grande complexidade 

tecnológica, pela extensa base multidisciplinar de conhecimento e a vasta pluralidade de 

tecnologias empregadas. 
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Lyon & Plisga (2005) definem o que seria reservas. Segundo os autores estas se 

constituiriam em volumes de óleo cru, condensado, gás natural, gás natural líquido e outras 

substâncias associadas que são comercialmente recuperáveis e comercializáveis, 

considerando as condições econômicas existentes, as práticas operacionais estabelecidas e 

a regulamentação governamental vigente. O conceito de reservas não inclui os volumes de 

óleo cru, condensado ou gás natural que estejam em inventário. 

A estimativa de reservas é baseada em interpretação geológica e/ou em dados 

disponíveis de engenharia na data em que foi feito a análise. As condições econômicas 

incluem os preços, custos e situação dos mercados na época do estudo. A alteração da 

condição econômica futura pode fazer variar o tamanho do volume recuperável, isto devido 

ao fato de não haver recursos financeiros que garantam a execução do projeto, neste caso 

passa a ser identificado como um recurso e não mais como uma reserva. 

Ser comercializável exige que haja instalações para o processamento e o transporte 

das reservas, quando é feita a estimativa, ou que exista um comprometimento em instalá-las 

em um futuro próximo, além de ser necessário que haja um mercado definido e contratos de 

compra. Ao longo do tempo, ocorrerão alterações no tamanho das reservas, seja em função 

de se ter novos dados de engenharia e/ou geologia ou porque houve alteração da condição 

econômica. 

As reservas podem ser atribuídas tanto a reservatórios naturais ou às melhorias nos 

métodos de recuperação. Todas as estimativas de reserva envolvem certo grau de incerteza 

devido, principalmente, à confiabilidade dos dados geológicos e dos dados de engenharia 

disponíveis para interpretação e para que seja feita a estimativa da reserva. 

Diferentes tipos de reservas são considerados, e estas podem ser divididas em 

reservas provadas e reservas não provadas. A primeira é aquela em que os reservatórios 

são bem conhecidos e, por isso, pode se estimar com razoável certeza o tamanho da 

reserva. A do tipo não provada assim como a do provada é baseada em dados geológicos 

e/ou de engenharia, mas algumas incertezas técnicas, contratuais e regulatórias impedem 

que seja classificada como provada. 

As reservas não provadas são divididas em dois subtipos: prováveis e possíveis. O 

primeiro tipo inclui, em geral, (1) reservas que aparentam estar localizadas a distâncias 

razoáveis do limite provado do reservatório produtor; (2) reservas em formações que 

parecem ser produtivas apenas devido às características de amostras laterais e perfis, mas, 

que por falta de testes definitivos ou reservatórios produtores análogos na área não podem 

ser provadas; (3) reservas em uma porção da formação que pode ser provada produtiva em 
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outras áreas do campo, mas que é separada da área produtora por algum tipo de falha; (4) 

reservas obtidas por melhoria nos métodos de recuperação e/ou localizadas onde uma 

melhoria no método de recuperação é planejada, mas que ainda não está em operação; (5) 

reservas em um reservatório que poderiam ser recuperadas se fossem desenvolvidos 

mecanismos de recuperação primária mais eficiente; (6) aumento das reservas em função 

da revitalização da perfuração onde um espaçamento estatutário não tinha sido aprovado 

quando foi feito a estimativa e (7) reservas que são dependentes do sucesso de workover, 

tratamento, retratamento, mudança nos equipamentos ou nos procedimentos mecânicos, 

quando estes não foram bem sucedidos em poços com comportamento similar em 

formações análogas. (LYON e PLISGA, 2005) 

As reservas possíveis são conhecidas acumulações que apresenta menos certeza 

em ser recuperáveis que as reservas prováveis. São consideradas parte deste grupo: (1) 

reservas indicadas por extrapolação estrutural e/ou estratigráfica de áreas desenvolvidas; 

(2) reservas localizadas onde interpretações geofísicas razoáveis indicam uma acumulação 

mais larga do que poderia ser incluído dentro dos limites de provada e prováveis; (3) 

reservas em formações que tem características de perfilagem favoráveis, mas que tem 

produtividade questionável; (4) reservas em segmentos de falhas não testadas próximas a 

reservatórios provados onde existe uma dúvida se o segmento de falha contém ou não 

hidrocarbonetos recuperáveis; (5) aumento das reservas atribuído a revitalização de 

perfuração que estão sujeitas a incertezas técnicas ou regulatórias e (6) reservas de um 

programa melhorado de recuperação que ainda não está em operação e que está em um 

campo cuja formação, fluidos ou características de reservatórios indicam que é uma área 

que pode ser produzida. 

As atividades da indústria petrolífera têm atividades intensivas de capital, além disto, 

é uma atividade de alto risco. A ocorrência de petróleo em quantidades economicamente 

rentáveis só é comprovada quando a perfuração é bem-sucedida e não quando é dedutível. 

Não há como ter certeza que o óleo encontrado será rentável, pois, isto depende da relação 

competitiva entre custos e preços praticados globalmente. (PINTO Jr. et al, 2007) 

A natureza altamente arriscada, incluindo riscos geológicos e políticos, e os elevados 

custos fixos envolvidos nas atividades minerais tornam muito complexos a disponibilidade 

de capital e a decisão de investimentos nas atividades da indústria petrolífera.  

Determinar as reservas é importantíssimo para a indústria petrolífera, por isso, a 

simulação de reservatórios é uma ferramenta primordial neste tipo de atividade. ROSA et al 

(2006) apresentam em seu livro os dois tipos de simuladores de sistemas: os físicos e os 

matemáticos. Os matemáticos são subdivididos em analíticos e numéricos, são exemplos 
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destes simuladores a solução do modelo da fonte linear, a equação de balanço de materiais, 

as curvas de declínio e o modelo de Buckley-Leverett.  

A simulação numérica é utilizada para se estimar características e prever o 

comportamento de um reservatório de petróleo. A equação de balanço de materiais é 

considerada um modelo simplificado, são também chamados de modelos “tanques” ou de 

dimensão “zero”. Este método considera que o reservatório é uma caixa, onde as 

propriedades da rocha e dos fluidos, bem como a pressão, assumem valores médios 

uniformemente distribuídos.  

Os simuladores numéricos de reservatórios ou simuladores numéricos de 

escoamento estudam o comportamento do fluxo de fluidos em reservatórios de petróleo 

empregando uma solução numérica. 

A previsão de produção usando a EBM e a feita por simulação numérica têm como 

uma das características que os diferencia o tempo levado para se ter a previsão, a 

simplicidade da EBM torna o método muito mais rápido. 

A utilização da simulação de reservatórios é importante para conhecer a quantidade 

de fluido existente em uma jazida de petróleo, principalmente a quantidade que pode ser 

extraída, e desta forma saber se a implantação de um projeto exploratório é ou não viável. A 

receita com comercialização deve ser capaz de pagar todos os investimentos necessários 

para a implantação do projeto.  

Rosa et al (2006) apresenta uma revisão dos diferentes métodos usados para a 

previsão de comportamento de um reservatório. Neste livro estão descritos o 

comportamento de reservatórios de gás do tipo volumétrico ou com influxo de água, e os 

reservatórios de óleo com mecanismo de gás em solução ou de capa de gás ou de influxo 

de água. 

Consentino (2011) considera que nenhuma outra ferramenta de engenharia ofereça 

a mesma capacidade que a simulação de reservatório. Nesta publicação reitera à 

importância de se fazer a simulação de reservatório para estudar o desempenho do campo 

sobre algumas condições de produção pré-definidas.  Através deste procedimento podem 

ser feitos avaliações variando critérios como a pressão, RGO, RAO, taxas de injeção, entre 

outros. Esta capacidade do procedimento é considerado por ele o motivo de ser a melhor 

ferramenta para gerenciamento de um reservatório. 

Havlena & Odeh (1963) escreveram sobre como um dos fundamentos da 

engenharia, a lei de conservação de massa, pode ser aplicado para o estudo de 

reservatório. A aplicação desse princípio na indústria petrolífera ocorre com a utilização da 
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equação de balanço de materiais (EBM). A publicação traz uma análise dos requisitos que 

devem ser atendidos para que os resultados da EBM sejam satisfatórios.  

Pletcher (2002), em seu artigo Improvements to Reservoir Material-Balance Methods, 

analisa a utilização do balanço de material. Além, de alguns procedimentos que podem ser 

usados para melhorar a análise de reservatório de óleo e/ou de gás. 

A presença de um aqüífero fraco no entorno do reservatório pode resultar em erros 

significativos no balanço de materiais. A presença deste tipo de aqüífero provoca uma 

inclinação negativa nos gráficos de Cole (para o gás) e Campbell (para o óleo). A 

compressibilidade da formação pode ser explicada por uma versão modificada do gráfico de 

Cole.  

A figura 1 apresenta uma versão do gráfico de Cole. A linha superior refere-se a 

influxo forte de água, a do meio influxo moderado, a seguinte influxo fraco, e a última é a de 

esgotamento, quando não se tem influxo. 

 

Figura 1 - Gráfico de Cole. Fonte: Rojas (2003) 

A figura 2 é uma representação do gráfico de Campbell. A linha superior indica o 

comportamento quando se tem um aqüífero forte, a seguinte quando se tem um aqüífero 

moderado e a inferior quando o mesmo é fraco.  

 
Figura 2 – Gráfico de Campbell. Fonte: Ahmed (2007) 
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Os índices de mecanismo de fluxo são ferramentas utilizadas para determinar a 

correta solução para o balanço material, estes devem somar uma unidade. Há que se ter 

cuidado para que não se normalize o índice de mecanismo, pois desta forma este se torna 

obscuro e leva a falsa impressão de ter se alcançado a solução correta. Em alguns 

softwares comerciais o mecanismo é automaticamente normalizado para somar uma 

unidade, ocorrendo assim uma deturpação do resultado. Uma versão modificada do gráfico 

de Roach é proposta para melhorar a interpretação em situações com influxo de água. 

Os índices de mecanismos do reservatório têm sido utilizados para quantificar a 

magnitude relativa de variadas fontes de energia ativa em um reservatório. Isto faz com que 

este índice seja uma importante ferramenta para determinar a solução correta para o 

balanço material. 

O autor avalia a importância do balanço de materiais que não substitui a simulação 

de reservatório, mas pode ser complementar ao fornecer informações que não podem ser 

obtidas por ela. Fazer um estudo separado de balanço de material irá melhorar o 

entendimento do reservatório e de qualquer subseqüente estudo simulado. 

Dake (1978) apresenta em seu livro Fundamentals os Reservoir Engineering os 

conceitos básicos relacionados à engenharia de reservatório, como análise PVT do óleo e 

aplicação da Lei de Darcy, além de fazer uma análise da utilização da EBM para diferentes 

tipos de reservatório. O autor apresenta as equações de balanço material para cada tipo de 

mecanismo de produção predominante de um poço. 

Em Rosa et al (2006) a equação de balanço de materiais (EBM) é apresentada para 

os vários mecanismos de produção do reservatório de petróleo e para cada um destes é 

analisado o gráfico correspondente. A utilização da EBM demanda a existência de um 

histórico de produção do reservatório em estudo. A eficiência deste método depende da 

qualidade dos dados obtidos. Dados como quantidades de água, gás e óleo produzidas em 

um campo de petróleo e as pressões do reservatório, devem ser medidas com o máximo de 

rigor possível.  

Uma equação generalizada pode ser obtida a partir do princípio da conservação de 

massa no interior do reservatório. A massa produzida deve ser igual à massa inicial menos a 

massa atual.  

A particularidade de cada tipo de reservatório existente faz com que haja variações 

na equação de balanço de material. Um reservatório de gás seco produz somente por 

depleção, não há influxo de água proveniente de um aqüífero. Neste tipo de reservatório não 

se produz água, e as variações de água conata e do volume poroso são desprezíveis 

quando comparadas com a expansão do gás. 
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O livro apresenta o método criado por Ramagost (1981) para o balanço de materiais 

em reservatórios de gás anormalmente pressurizados. Em reservatórios de gás seco sob 

influxo de água, é apresentado um método interativo que permite a determinação simultânea 

dos valores do volume original de gás e do influxo acumulado de água.  

Ao se estimar os parâmetros da equação de balanço material espera-se encontrar 

uma função linear. Quando isto não ocorre, ou seja, quando o gráfico não é uma reta, 

considera-se que o mecanismo de produção não é o que foi adotado. 

Havlena & Odeh (1963) apresentam uma rearranjo no método de linhas retas. A 

metodologia defendida pelos autores difere da original por partilhar um significado dinâmico 

para cada ponto individualmente. O método usual considera cada ponto calculado 

separadamente ou utilizando uma técnica média, enquanto o método modificado dá ênfase 

na seqüência dinâmica dos pontos plotados e na forma do resultado do gráfico. A forma do 

resultado é de grande ajuda para o entendimento do funcionamento do reservatório.   

Em alguns casos, o resultado gráfico inicial não bate com o resultado final. Isto pode 

ocorrer devido à falta de acurácia de dados PVT ou porque o efeito da variação de pressão 

ainda não foi sentido em todo o reservatório.  

O método de linha reta e seus requisitos não garantem que haja apenas uma 

solução única, mas é uma das condições para que a solução satisfatória seja encontrada. A 

qualidade e quantidade de informações derivadas dependem da quantidade e da qualidade 

dos dados, e dependerá também da experiência, sagacidade e da esperteza do analista. 

Havlena & Odeh (1964) analisaram seis casos diferentes de campos para ilustrar o 

método da linha reta para resolver a equação de balanço de materiais. Informações 

geológicas e dados básicos do reservatório foram utilizados para melhorar o entendimento 

do problema. 

Segundo Ogele et al, a EBM é freqüentemente usada para analisar os dados de 

desempenho do reservatório e estimar a reservas e sua potencialidade econômica. Segundo 

os autores, o método de balanço material possui vantagens como: poder determinar o 

mecanismo de influxo e o tamanho do reservatório, não havendo necessidade de um 

modelo geológico, pode-se também determinar as reservas usando dados de desempenho 

e alguns outros parâmetros. Apesar de o método apresentar incertezas, é considerado mais 

acurado que o método volumétrico, já que se baseia em dados do desempenho do 

reservatório. 

Rahman (2008) avalia a importância do balanço material. A EBM é uma ferramenta 

poderosa para determinar as reservas, o fator de recuperação e o mecanismo de produção. 

O método pode ser aplicado em uma variedade de reservatórios, com ou sem influxo de 

água. O uso do método volumétrico não fornece dados sobre o fator de recuperação, algo 

que o balanço de materiais fornece. Outra diferença entre os métodos é que o volumétrico 
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fornece a quantidade máxima de hidrocarbonetos, enquanto o EBM fornece dados sobre o 

volume que pode ser produzido.  

O reservatório estudado produz devido a um influxo de água, há diferentes modelos 

para determinar as características de um aqüífero. ahmed e McKinney (2005) apresentaram 

alguns dos modelos mais utilizados, tais como: Pot, Schiltius, Carter-Tracy, Fetkovich, entre 

outros.  
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3 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE FLUXO   

Há dois tipos diferentes de simuladores: os físicos e os matemáticos. Entre os do 

primeiro tipo estão: os simuladores analógicos, os modelos reduzidos e os protótipos. Já 

simuladores matemáticos são divididos em dois subtipos: analíticos e numéricos. A solução 

de modelo da fonte linear, a equação de balanço de materiais, as curvas de declínio e o 

modelo Buckley-Leverett são exemplos dos simuladores analíticos. (ROSA et al, 2006, 

pg.517) 

Os simuladores numéricos, segundo Sousa (2009), permitem que se faça previsão 

do desempenho de um reservatório, definindo meios para aumentar, da forma mais 

econômica possível, sua recuperação final. 

Os métodos baseados na EBM podem ser considerados uma forma simplificada de 

simulador do tipo numérico, em que o modelo utilizado é considerado no formato de uma 

caixa, em que as propriedades da rocha e do reservatório e a pressão são valores médios 

uniformemente distribuídos. (ROSA et al, 2006, pg.517) 

A simulação é uma importante ferramenta para a indústria de óleo que é utilizada 

para resolução de problemas de engenharia de reservatórios. Este procedimento combina 

física, matemática, engenharia e programação de computadores para prever o desempenho 

de um campo ou poço de hidrocarbonetos. (SOUSA, 2009)  

A simulação tem uma série de utilidades no estudo de um reservatório, permite 

prever produção através de estudos de sensibilidade, da avaliação e do gerenciamento dos 

campos. Além disso, permite determinar o fator de recuperação e fazer uma análise dos 

métodos mais adequados de recuperação, entre outras funções. 

A simulação também permite ajustes de histórico, auxilia na caracterização de 

reservatório (permite identificar barreiras ao fluxo e algumas propriedades das áreas 

próximas ao poço), permite identificar como é o fluxo de fluidos pelo reservatório e permite o 

desenvolvimento de modelos simples e correlações. (SOUZA, 2009) 

Um simulador usa diferentes estratégias operacionais, tais como formulação, 

discretização, representação do poço, linearização, soluções e validações para prever o 

desempenho do reservatório.  

O fluxo de fluidos através de um meio poroso é descrito por uma série de equações 

diferenciais parciais não-lineares (EDP), estas são resolvidas utilizando-se um computador. 

As EDPs podem ser resolvidas analiticamente, mas fornecerão dados de pressão, saturação 

de fluidos e taxas de fluxo de poço como uma função continua no espaço e tempo. O grande 
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número de EDPs não-lineares inviabiliza o uso de técnicas analíticas, devendo-se usar 

métodos numéricos.  (KASSEM, ALI e ISLAM, 2006, pg. 1) 

Os métodos numéricos fornecem valores de pressão e saturação de fluidos apenas 

em pontos discretos do reservatório e em tempos discretos. Discretização é utilizada para 

converter EDPs em equações algébricas, diferentes métodos podem ser utilizados, mas o 

mais comum na indústria de petróleo é o método de diferenças finitas, em que a 

aproximações por diferenças finitas são feitas utilizando Série de Taylor da função derivada. 

(KASSEM, ALI e ISLAM, 2006, pg. 1) 

O processo de discretização resulta em um sistema de equações algébricas não-

lineares. Estas, geralmente, não podem ser resolvidas diretamente, sendo, portanto, 

necessário linearizar as equações. A representação de poço é utilizada, pois, fornece dados 

de fluidos de produção e injeção para a resolução de equações não-lineares algébricas. A 

linearização envolve aproximação de termos não-lineares, como transmissibilidade, 

produção e injeção, e coeficientes de termos de acumulação no tempo e espaço. A 

validação é o último passo para desenvolvimento de um simulador e pode ser usado para 

aplicações práticas no campo. (KASSEM, ALI e ISLAM, 2006, pg. 2) 

3.1 - Tipos de simuladores numéricos de fluxo 

 Há diferentes tipos de simuladores, que podem ser classificados pelo tratamento 

matemático adotado, pelo número de dimensões consideradas e pelo número de fases 

admitidas. (ROSA et al, 2006, pg. 517)   

A classificação pelo tratamento matemático separa os simuladores em três tipos: 

modelo tipo Beta ou volumétrico, composicional e térmico. 

O Modelo tipo Beta ou volumétrico é também conhecido como Black Oil, este caso o 

tratamento matemático envolve funções da pressão e da temperatura do reservatório. Cada 

uma das fases (água, óleo e/ou gás) presentes no reservatório é considerada com se 

tivesse um único componente. (ROSA et al, 2006, pg.517)   

O Modelo composicional, além de considerar pressão e temperatura, também 

considera as composições das diversas fases que podem estar presentes no reservatório. 

Para facilitar os cálculos costuma-se agrupar diversos desses componentes em grupos 

chamados pseudocomponentes. (ROSA et al, 2006, pg.517)   

O Modelo térmico só é utilizado quando os efeitos de variações da temperatura no 

interior do reservatório devem ser considerados. Por tratarem de situações mais complexas, 

os modelos térmicos são composicionais. 



 

14 

A classificação em função do número de dimensões consideradas é a seguinte: 

unidimensional, em que o fluxo ocorre em apenas uma direção; bidimensional, fluxo de 

fluidos ocorre em duas dimensões. Neste caso, pode-se ter um fluxo horizontal (x x y), um 

fluxo vertical (x x z) ou um fluxo radial (r x z). E o fluxo tridimensional em que o fluxo de 

fluidos ocorre: x, y e z.  

A classificação por número de fases divide os simuladores em três diferentes tipos: 

monofásico, bifásico e trifásico. O tipo monofásico se caracteriza por só ter uma fase no 

reservatório, pode ser gás, óleo ou água. (ROSA et al, 2006, pg.517)   

No tipo bifásico há duas fases distintas no reservatório, é mais comum que se tenha 

óleo e água, o que caracteriza um reservatório de óleo; ou gás e água, neste caso tem-se 

um reservatório de gás. E o trifásico em que estão presentes no reservatório as três fases 

(gás, óleo e água).  

3.2 – Funcionamentos de um simulador numérico 

 A escolha do simulador, segundo Rosa et al(2006, pg. 520), depende de diferentes 

fatores, tais como: o tipo de estudo que se deseja ter, o tipo e as características do 

reservatório e dos fluidos, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, o nível de 

detalhamento do estudo e os recursos de computação disponíveis. 

Um simulador numérico para o estudo de um reservatório baseia-se nos princípios 

de escoamento de fluidos, seja água, óleo ou gás, em meios porosos. Algumas suposições 

e hipóteses podem ser aceitas para facilitar a simulação, como considerar que o meio é 

poroso homogêneo e isotrópico, que o fluxo é bidimensional, que a permeabilidade 

constante, entre outros. (ROSA et al, 2006, pg. 520) 

3.3. Formulação matemática do modelo Black Oil  

Os simuladores numéricos de reservatório baseiam-se em algumas leis, tais como a 

Lei de Conservação de Massa, Lei de Conservação de Energia e a Lei de Conservação de 

momentum, que são representadas por equações discretizadas. (ROSA et al, 2006, pg. 522) 

Além disso, também são utilizadas para execução da simulação a lei de Darcy e a 

Equação da difusividade. As leis e equações a serem utilizadas variam de acordo com o tipo 

de simulador a ser adotado. 

A modelagem Black Oil é amplamente utilizada pela indústria petrolífera e será o 

modelo adotado neste projeto também. Em um modelo Black Oil, as fases água, óleo e gás 

coexistem sobre condições de equilíbrio isotérmico. Considera-se que neste modelo as 
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fases óleo e água são imiscíveis e que nem o óleo nem a água se dissolvem na fase gás. 

(ABOU-KASSEM et al, 2006, pg. 3) 

3.3.1 - Lei da conservação da massa 

A massa de um sistema permanece constante ao longo do tempo. A massa que 

entra em um volume de controle será igual à massa que sai do volume de controle. 

 

                                               (Eq. 3.1) 

 

Sendo, 

Me = massa que entra no Volume de Controle 

Ms= massa que sai do Volume de Controle  

Mf = massa que entra ou sai da fonte (ou sumidouro) 

Ma= massa que acumula 

3.3.2 - Lei da conservação de energia 

 Segundo a Primeira Lei da Termodinâmica durante uma interação a energia pode 

passar de uma forma para outra, mas a quantidade total se mantém constante. Por 

exemplo, energia cinética pode ser transformada em energia potencial gravitacional. A 

energia que um corpo ou sistema possui é igual à diferença entre a entrada e a saída de 

energia de um sistema. (MORAES, 2008, pg. 44) 

3.3.3 – Lei da conservação de momentum 

 É a segunda lei de Newton em que a derivada do momentum em relação ao tempo 

representa um somatório de forças. Representada pela seguinte equação que caracteriza a 

dinâmica do sistema: (ROSA et al, 2006, pg. 520) 

 

                                                                                            (Eq. 3.2) 

 

M – momentum.  

Sendo M=mv (massa x velocidade). 
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3.3.4 – Lei de Darcy 

 Darcy determinou através de experiências que havia uma relação direta entre a 

vazão de água através dos filtros de areia e a diferença de carga associada a essa vazão. 

Além disso, concluiu que as dimensões do leito poroso tinham influência sobre os resultados 

obtidos. Ele conseguiu formular uma relação matemática sobre o escoamento nas 

condições das experiências por ele realizado que serviu de base para a formulação de 

relações matemáticas para outros tipos de fluidos escoando através de meios porosos: 

(ROSA et al, 2006, pg.178)  

 

                                                                                                     (Eq. 3.3) 

 Onde q é a vazão volumétrica, K é uma constante de proporcionalidade que varia de 

acordo com o meio, A é a área transversal do meio poroso, L o comprimento do meio poroso 

e a diferença entre alturas (h1 –h2) é a perda de carga.  

 A equação de Darcy foi desenvolvida em 1856 e é considerada a lei fundamental 

para análise de fluxo em meios porosos. Ela estabelece que a velocidade de um fluido 

homogêneo em um meio poroso é proporcional ao gradiente de pressão e inversamente 

proporcional a viscosidade do fluido. (AHMED, 2005 pg 1/5).  

 

                                                                                                       (Eq. 3.4) 

 Onde v é a velocidade aparente que é igual a q/A, sendo o q vazão volumétrica e A 

área da seção transversal da rocha. E µ é a viscosidade, dp/dx é o gradiente de pressão e k 

é a constante de permeabilidade da rocha.  

 A equação de Darcy só é válida quando se têm as seguintes condições: fluxo viscoso 

laminar, fluxo em estado permanente, fluidos incompressíveis e formação homogênea. 

(AHMED, 2005 pg 1/5).  

3.3.5 - Equação da difusividade hidráulica 

 É uma equação que faz uma relação entre o comportamento da pressão no interior 

do reservatório com o tempo. Sendo que a pressão varia em função: da porosidade da 

rocha, da viscosidade do fluido, da compressibilidade total do sistema e da permeabilidade 

relativa. (MACUALO, 2001, pg. 96) 
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 A equação da difusividade hidráulica baseia-se na equação da continuidade (uma 

equação de conservação de massa), em uma equação de estado (a equação varia de 

acordo com a presença de gás ou de líquido), e a Lei de Darcy. (MACUALO, 2001, pg. 96) 

 O uso da equação só é possível, segundo Rosa et al(2006, pg. 189) se algumas 

hipóteses forem consideradas: meio poroso homogêneo e isotrópico, fluxo estritamente 

horizontal e isotérmico, poço penetrando totalmente a formação, permeabilidade constante, 

pequenos gradientes de pressão, fluido com compressibilidade pequena e constante, 

viscosidade constante, rocha com compressibilidade pequena e constante, forças 

gravitacionais desprezíveis e fluidos e rochas não reagentes entre si. 

  A equação da difusividade hidráulica para três dimensões é a seguinte: 

                                                                                       (Eq. 3.5) 

 Pode também ser representada da seguinte maneira: 

                                                                                                   (Eq. 3.6) 

 Em que:  (Eq. 3.7) é a constante de difusividade hidráulica. 

 Os simuladores utilizam a técnica de diferenças finitas para resolver as equações 

diferenciais encontradas durante a simulação. 

3.3.6 - Aproximação por diferenças finitas 

 Este método é utilizado para resolução de equações diferenciais. As derivadas da 

equação são substituídas por aproximação por diferenças finitas, estas são encontradas 

utilizando Série de Taylor da função derivada. (ROSA et al, 2006, pg. 522) 

3.4 – A escolha do simulador 

 Fanchi (2006, pg. 154) apresenta os fatores que determinam o tipo de simulador 

adequado a cada reservatório, como o tipo de fluido encontrado e a dimensão do sistema. 

 Além disso, deve-se considerar o número de fases que é possível de ser encontrado. 

Esta informação é importante para saber quais fatores podem ser desconsiderados quando 

for feia a simulação. O autor cita o exemplo em que nos casos em que pressão do óleo no 

reservatório nunca diminui para um ponto abaixo da pressão de bolha, pode-se 

desconsiderar a presença de uma fase gás. 
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 Os simuladores numéricos podem utilizar o modelo térmico, o modelo composicional, 

ou o modelo Black Oil. A escolha varia de acordo com os objetivos do estudo e as variáveis 

relativas ao reservatório estudado. Os dois últimos modelos assumem que os fluidos têm 

impacto mínimo sobre as propriedades da rocha.  

 O tipo de fluido determina qual o modelo a ser adotado: o Black oil ou o 

composicional. O modelo térmico é utilizado quando o sistema depende da temperatura. 

(FANCHI, 2006, pg. 155) 

 Devem-se considerar ainda alguns requisitos para a escolha do simulador. O autor 

divide os requisitos em duas categorias: reservatório e não-reservatório. Um dos requisitos 

de reservatório a ser considerado é a arquitetura do mesmo. Este fornece uma série de 

parâmetros que influenciam a escolha do simulador. Os objetivos do estudo e o modelo 

geológico devem ser considerados para a escolha da dimensionalidade do problema e para 

a escolha da geometria do grid. O nível de complexidade da geologia também influencia a 

escolha do grid. (FANCHI, 2006, pg. 156) 

 Os requisitos não-reservatório incluem o pessoal especializado disponível para 

execução da simulação, a disponibilidade do simulador e o custo efetivo envolvido na 

simulação que quanto mais complexa mais cara se torna.  

 O grupo de pessoas envolvida na simulação tem como funções: coletar e avaliar os 

dados, preparar os dados de entrada, avaliar o histórico de produção, e fazer as predições. 

(FANCHI, 2006, pg. 157) 

3.5 – O simulador numérico 

 As etapas da simulação pode ser divididas em 3 etapas segundo Rosa et al (2006, 

pg. 523): coleta e preparação de dados, preparação do modelo numérico, ajuste de histórico 

e extrapolação.  

As informações de entrada são: os dados geológicos, dados de reservatórios, dados 

de completações de poços, dados de produção e de injeção, entre outros.  

 O modelo numérico é construído após a coleta e preparação dos dados. Nesta etapa 

é construída uma malha para ser transpor para o modelo os dados mais importantes. 

(ROSA et al, 2006, pg. 523) 

A última etapa promove um ajuste no modelo para gerar melhores resultados, são 

utilizados dados do histórico de produção para realizar este ajuste. São feitos ajustes de 

pressão, de saturação e de índice de produtividade. (Sousa, 2009)  
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Figura 3 – Etapas de execução de um estudo de reservatório. Fonte: Rosa (2006) 

 

 A última etapa consiste na previsão do comportamento futuro do reservatório. São 

impostas diferentes vazões para os poços e pode-se também impor que os poços 

produzirão com determinadas pressões de fluxo. Ao usar as pressões de fluxo, tem-se que 

as vazões serão obtidas através da simulação do modelo. Outra opção é impor uma vazão e 

verificar a possibilidade de se implantar um projeto de injeção de água ou gás. (ROSA et al, 

2006, pg. 524) 

 Diferentes fatores influenciam o comportamento do reservatório, tais como: 

permeabilidade, porosidade, espessura, saturações, permeabilidades relativas, etc. Os 

dados referentes a estas propriedades são conhecidos, mas podem não ser representativo 

de todo o reservatório, sendo assim pode-se chegar a um resultado que não seja de acordo 

com as propriedades do reservatório real. A previsão do comportamento futuro do 

reservatório tende a ser próxima ao comportamento real, sendo mais confiável que quando 

se tem um histórico mais longo. (ROSA et al, 2006, pg. 524) 
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4 - EQUAÇÃO DE BALANÇO DE MATERIAIS (EBM) 

O balanço de materiais baseia-se no princípio de balanço dos volumes de fluidos no 

interior dos poros da rocha-reservatório. O volume presente em determinado instante é a 

diferença entre o volume inicialmente existente e o produzido, todos na mesma pressão e 

temperatura. (ROSA et al, 2006, pg. 366) 

 O balanço de materiais é representado por uma equação: a equação de balanço de 

materiais (EBM), que utiliza as propriedades dos fluidos e os dados do histórico de pressão-

produção para avaliar o desempenho futuro do reservatório. Considera-se que o reservatório 

é um “tanque” com propriedades permoporosas médias constantes.  

A EBM é uma importante ferramenta utilizada pelos engenheiros de reservatório para 

se determinar: o volume original de gás, o volume original de óleo, o influxo de água, prever 

o comportamento futuro dos reservatórios e a taxa de recuperação de hidrocarboneto sobre 

diferentes tipos de mecanismo de produção. (ROSA et al, 2006, pg. 367) 

O método volumétrico é outra forma utilizada para calcular os volumes originais de 

gás e de óleo, desde que se conheçam alguns dados, tais como a porosidade das rochas e 

saturação de água conata. A utilização desse método demanda que os valores de 

porosidade, saturação da água conata e/ou volume do reservatório tenham um nível elevado 

de precisão. A EBM deve ser utilizada para os casos em que os dados não satisfaçam o 

grau de precisão necessário para o uso do método volumétrico. (ROSA et al, 2006, pg. 368) 

A EBM apresenta algumas diferenças com relação ao método volumétrico, ela pode 

ser aplicada no reservatório como um todo e não permite o cálculo dos volumes de gás e 

óleo somente em determinadas porções do reservatório, como ocorre no método 

volumétrico.  

Um reservatório pode ter óleo, gás e água que podem estar misturados ou em zonas 

segregadas. De acordo com Lyon & Plisga (2005), apesar dos diferentes mecanismos de 

produção (gás em solução, influxo de água, capa de gás, ou combinação destes), a EBM 

deve ser útil para qualquer tipo de distribuição dos fluidos e para qualquer mecanismo de 

produção do reservatório.  

A forma generalizada da EBM para reservatórios de óleo foi primeiramente 

apresentada por Schilthuis (1936), segundo Dake (1978, pg. 79). A equação tem como 

origem um balanço de volumes onde a produção acumulada observada é igual à expansão 

dos fluidos no reservatório resultado de uma queda finita de pressão.   
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Figura 4 – Reservatório de Petróleo 
Fonte http://petroleofonte.blogspot.com/2010/05/oque-e-e-de-onde-o-petroleo-surgio.html) 

A equação de balanço de materiais é adaptada para cada tipo de reservatório e a 

forma utilizada para cálculos em um reservatório de gás é diferente da utilizada para um que 

seja de óleo. Este estudo focará no caso em que se tem um reservatório de óleo com influxo 

de água. 

 A EBM é baseada no seguinte princípio: a expansão total dos fluidos existentes no 

reservatório, somada a contração do volume poroso, é igual à produção total de fluidos. 

Segundo Rosa et al (2006, pg. 388) esta igualdade pode ser demonstrada da seguinte 

forma, em condições de reservatório: 

Variação do volume de óleo original e do gás associado 
+ 

Variação do volume do gás da capa 
+ 

Variação do volume de água conata na zona de óleo 
+ 

                           Variação do volume de água conata na capa de gás               (Eq. 4.1) 
+ 

Contração do volume de poros 
+ 

Injeção acumulada de água + Injeção acumulada de gás 
+ 

Influxo acumulado de água 
= 

Produção acumulada de fluidos (óleo, gás e água) medida nas condições atuais (p, T) do reservatório 

 As variações de volumes de fluidos que compõem a equação 4.1 correspondem às 

diferenças na pressão atual p e na pressão original pi, sendo, portanto, valores positivos. A 

contração do volume de poros também é um número positivo.  

 Após a substituição na eq. 4.1 das expressões matemáticas representativas dos 

termos, chega-se a seguinte expressão, apresentada por Rosa et al (2006, pg. 389): 

http://petroleofonte.blogspot.com/2010/05/oque-e-e-de-onde-o-petroleo-surgio.html
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                                              (Eq. 4.2) 

 

Onde Δp = pi – p. Explicitando o valor original de óleo tem-se: 

 

                                              (Eq. 4.3) 

 

Os dados geológicos, de produção e de laboratório permitem que utilizando a eq. 4.3 

se estime o volume de óleo original. Os dados de geologia e/ou de perfilagem permitem 

estimar o tamanho relativo da capa de gás e o tamanho relativo da zona de óleo, podendo-

se estimar o valor de m. Além dos dados de produção e de injeção, também é necessário ter 

um histórico de pressão ao longo do tempo. (ROSA et al, 2006, pg. 389) 

Alguns dados precisam ser conhecidos para podermos utilizar a equação de balanço 

de materiais: as saturações iniciais dos fluidos no reservatório, além de propriedades físicas 

dos fluidos e da rocha (fator volume-formação, razão gás/óleo de solução e 

compressibilidade da formação).  

O valor do influxo acumulado We não precisa ser conhecido, pois, é possível a 

determinação de dois parâmetros simultâneos da EBM, que podem ser N e We ou mesmo N 

e m, desde que se conheça o valor de We. (ROSA et al, 2006, pg. 389) 

 Uma versão simplificada da eq. 4.3 é a mais utilizada na prática. Admite-se que 

Bgc=Bg, Btw=Bw e Swio=Swig =Swi, e dado que: 

                                                      

                                                             (Eq.4.4) 

 

A eq. 4.3 reduz-se a: 

                                                  (Eq. 4.5) 

A eq. 4.5 pode também ser escrita em termos do fator volume-formação do óleo (Bo): 

                                          (Eq. 4.6) 
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A equação de balanço de materiais depende dos valores dos parâmetros PVT, e 

para minimizar erros deve-se fazer um teste de consistência dos dados PVT utilizados em 

um estudo de balanço de materiais. (ROSA et al, 2006, pg. 389) 

 

4.1 – EBM como uma função linear 

 Havlena & Odeh (1963) apresentaram dois artigos sobre como aplicar a equação de 

balanço de materiais e interpretar seus resultados. Eles descrevem como a EBM poderia ser 

expressa como uma função linear, o primeiro artigo lançado descrevia a técnica adotada e o 

segundo ilustrava a aplicação dos métodos em reservatórios. (DAKE 1978, pg. 80) 

  Utilizando a simplificação apresentada em Rosa et al (2006, pg. 390), podem-se 

agrupar alguns termos da equação 4.3. Separando primeiro os fluidos produzidos e 

injetados no reservatório, tem-se a seguinte expressão: 

                                (Eq. 4.7) 

 Representando as expansões do óleo e do gás originalmente em solução, por: 

                                                                                                        (Eq. 4.8) 

 E o termo que representa a expansão do gás da capa por: 

                                                                                            (Eq. 4.9) 

  Já os efeitos devidos à expansão da água conata e à redução do volume poroso 

podem ser representados por: 

                            (Eq. 4.10) 

  

Substituindo as quatro equações anteriores na eq. 4.3, tem-se: 

                         (Eq. 4.11) 

 Algumas simplificações tornam a equação 4.11 uma função linear. Exemplos disto 

ocorrem quando não há capa de gás (m=0), quando não há influxo de água (We=0) e 

quando as compressibilidades da água conata e da rocha são desprezíveis (Ef, w=0), a eq. 

4.11 reduz-se a: 

                                                                                                             (Eq. 4.12) 

 Os dados de produção e de injeção de fluidos permitem que sejam calculados os 

valores de F e chega-se aos valores de Eo através de análises dos fluidos em célula PVT. 

As variáveis F e Eo podem ser colocadas em um gráfico com coordenadas cartesianas que 

resulte em uma linha reta com coeficiente angular igual a N. Se for encontrado um gráfico 

que não resulta em uma linha reta, tem-se que o mecanismo de produção não é o 

considerado. (ROSA et al, 2006, pg. 390) 
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 A equação pode ser escrita como uma função linear, mesmo que se tenha presença 

de influxo de água para o interior do reservatório. Neste caso a equação ficaria da seguinte 

forma: 

 

                                                                                                         (Eq. 4.13) 

 

O gráfico a partir desta expressão continuaria resultando em uma linha reta e com 

coeficiente linear N.  

 Os valores conhecidos de F e Eo em diferentes instantes da vida produtiva do 

reservatório permitem calcular o volume de óleo original N e o influxo acumulado We. A 

determinação do influxo acumulado varia de acordo com o modelo de comportamento do 

sistema reservatório-aqüífero. (ROSA et al, 2006, pg. 391) 

 

4.2 - Mecanismo de produção dos reservatórios 

 

 Dake (1978, pg. 179) analisa os diferentes tipos de mecanismos de produção e como 

ficaria a equação de balanço de materiais para cada caso. O autor considera que nos casos 

em que nenhum dos termos da EBM possa ser negligenciado, isto indicaria que o 

mecanismo de produção seria um mecanismo de produção de fluidos que combinaria todas 

as possíveis fontes de energia disponíveis.  

Os reservatórios, no entanto, apresentam predominantemente um único mecanismo, 

sendo os demais considerados insignificantes.  

 O autor traz em seu livro um estudo sobre como as diferenças entre os vários tipos 

de mecanismo que influenciam o fator de recuperação, e determinam como será a produção 

do campo.  

Em seguida serão descritos a EBM para quando se tem mecanismos de gás em 

solução, de capa de gás ou de influxo de água. 

 

4.2.1- Reservatório com mecanismo de gás em solução 

A produção do reservatório proporciona uma redução da pressão, devido a isso o 

gás dissolvido no óleo se expande e é liberado favorecendo a produção do mesmo. 

Duas situações distintas devem ser analisadas: quando o reservatório de óleo é 

subsaturado e quando a pressão está abaixo do ponto de bolha, ou seja, com óleo saturado. 

(ROSA et al, 2006, pg. 390) 
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Figura 5 – Mecanismo de gás em solução. Disponível em 
<http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apostilas/engenheiro_do_petroleo /reservatorios_de_petroleo.pdf> 

4.2.1.1 Acima da pressão de bolha (óleo subsaturado) 

Quando se tem um reservatório com este tipo de mecanismo, considera-se que não 

há capa de gás inicial (m=0) e que o aqüífero adjacente a formação é de pequeno volume 

sendo, portanto, desprezado o influxo natural de água.  

Considera-se que, acima do ponto de bolha Rp=Rs=Rsi,, já que o gás produzido na 

superfície estava dissolvido no óleo no reservatório, e que para um reservatório subsaturado 

Bt=Bo e Btw=Bw. Neste tipo de mecanismo não há produção de água nem injeção de água ou 

de gás. (ROSA et al, 2006, pg. 391) 

A EBM fica assim então: 

                                                                   (Eq. 4.14) 

 

Não se deve desprezar, segundo Rosa et al (2006, pg. 391), a componente que 

descreve a redução do volume poroso ocupado pelos hidrocarbonetos devido à expansão 

da água conata e à contração do volume dos poros, em um reservatório subsaturado, já que 

as compressibilidades da água (cw) e da formação (cf) são geralmente da mesma ordem de 

grandeza da compressibilidade do óleo.  

As compressibilidades são expressas da seguinte forma: 

                                       (Eq. 4.15) 

 

E  

                                                                                         (Eq. 4.16) 

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apostilas/engenheiro_do_petroleo%20/reservatorios_de_petroleo.pdf
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As compressibilidades da água e a do óleo podem também ser representadas, em 

função dos fatores volumes-formação: 

                                                                                                        (Eq. 4.17) 

E  

                                                                                                          (Eq. 4.18) 

  

Rearranjando os termos na eq. 4.14: 

                                                                     (Eq. 4.19) 

Substituindo as equações. 4.17 e 4.18 na eq. 4.19, obtém-se: 

                                                                          (Eq. 4.20) 

 

Pode também reescrevê-la da seguinte forma: 

                                                                                      (Eq. 4.21) 

 

Considerando que só existem óleo e água conata no reservatório:  

.                                           (Eq. 4. 22) 

 

Substituindo na equação anterior: 

                                                                                     (Eq. 4.23) 

 

Utilizando o conceito de compressibilidade efetiva da zona de óleo: 

 

                                                                         (Eq. 4.24) 

 

A EBM para um reservatório acima da pressão de bolha fica assim: 

                                                                                                        (Eq. 4.25) 

A eq. 4.25 pode ser escrita como: 

                                                                                             (Eq. 4.26) 

Ou  
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                                                                                                        (Eq. 4.27) 

A EBM pode ser reduzida a uma simples equação de compressibilidade da seguinte 

forma: (ROSA et al, 2006, pg. 391) 

                                                                                                               (Eq. 4.28) 

Onde  é a produção acumulada de fluidos em condições de reservatório e 

 é o volume poroso ocupado por hidrocarbonetos inicialmente. Conclui-se que a 

produção neste caso é devida simplesmente à compressibilidade efetiva. (ROSA et al, 2006, 

pg. 391) 

 

4.2.1.2 - Abaixo da pressão de bolha (óleo saturado) 

Neste caso, considera-se que o reservatório é volumétrico em que não há injeção de 

fluidos nem produção de água, sendo assim m=0 e We=0. A EBM fica então da seguinte 

forma: (ROSA et al, 2006, pg. 357) 

                                                             (Eq. 4.29) 

 

Considerando também que Btw=Bw, a equação anterior pode ser reescrita como: 

                                                                                           (Eq. 4.30) 

Colocando em termos de Bo:  

                                                                            (Eq. 4.31) 

 

Sendo a compressibilidade efetiva da água igual a: 

                                                                                                 (Eq. 4.32) 

 

A alteração da pressão até um valor abaixo do ponto de bolha provocará liberação 

de certa quantidade de gás do óleo saturado e o surgimento de uma saturação de gás. 

Considerando o comportamento de gás ideal, a compressibilidade do mesmo poderá ser 

calculada por c=1/p, sendo que o valor mínimo dessa variável será encontrado na pressão 

de bolha. (ROSA et al, 2006, pg. 391) 

Os valores referentes à expansão da água conata e a contração do volume poroso 

podem ser desprezados neste caso devido a se encontrar pequenos valores de 

compressibilidade da água conata e da compressibilidade da formação, além se ter pouca  
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participação da água na saturação do meio poroso. (ROSA et al, 2006, pg. 391). A EBM 

pode então ser reescrita, para os valores a partir do ponto de bolha, da seguinte forma: 

 

                                           (Eq. 4.33) 

Onde: 

Nb – volume de óleo existente no reservatório (mas medido em condições-padrão) no ponto 

de bolha; 

Rsb e Btb- propriedades medidas na pressão de bolha; 

Nps- produção acumulada de óleo da pressão de bolha até a pressão considerada; 

Rps – razão gás/óleo acumulada desde a pressão de bolha até a pressão considerada. Pode 

ser calculada por: 

(Eq. 4.34) 

 Gps representa a produção acumulada de gás desde a pressão de bolha até a 

pressão considerada. 

4.2.2 - Reservatórios com mecanismo de capa de gás 

 

Figura 6 – Mecanismo de capa de gás. Disponível em 
<http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apostilas/engenheiro_do_petroleo /reservatorios_de_petroleo.pdf> 

O reservatório tem como mecanismo predominante o de capa de gás. E apresentará 

duas fases em equilíbrio: uma líquida e outra de vapor. Devido à diferença de densidades, a 

fase de vapor (menos densa) ficará na parte mais alta formando a capa de gás, e a fase 

líquida abaixo daquela. (DAKE, 1978, pg. 180) 

Com o reservatório produzindo, ocorre sua diminuição da pressão, devido à retirada 

de fluidos, com isso a capa de gás se expande penetrando na zona que até então era 

ocupada pelo óleo. A compressibilidade do gás sendo alta faz com que este processo ocorra 

sem queda substancial da pressão. 

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apostilas/engenheiro_do_petroleo%20/reservatorios_de_petroleo.pdf
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Neste tipo de reservatório considera-se que o influxo de água é desprezível (We=0), 

assim como as compressibilidades da água conata e dos poros, neste caso devido à alta 

compressibilidade do gás. A EBM pode ser simplificada para: (ROSA et al, 2006, pg. 398) 

                                       (Eq. 4.37) 

4.2.3 - Reservatórios com influxo de água 

 

Figura 7 – Reservatório com influxo de água. 
Fonte < http://funcefettex01.files.wordpress.com/2010/06/2-mecanismosproducao.pdf> 

Este é o mecanismo do reservatório de óleo estudado neste trabalho e é o 

mecanismo predominante quando a área produtora está em contato direto com uma grande 

acumulação de água, o aqüífero.   

Aqüíferos são facilmente encontrados em locais próximos aos reservatórios de 

hidrocarbonetos. Esses podem ser pequenos no tamanho e, por isso, terem seu efeito sobre 

o reservatório considerado desprezível; ou podem ser grandes, às vezes até maior do que 

os reservatórios de óleo e gás, e provocarem efeitos sobre eles.  (AHMED & MCKINNEY, 

2005, pg 152).  

A queda de pressão devida à produção de fluidos causa a expansão do aqüífero 

contíguo a zona de óleo, ocorre, então uma invasão da zona de óleo pelo volume de água 

excedente. Esse influxo de água, além de manter a pressão elevada na zona de óleo, 

desloca o fluido, facilitando a produção. (DAKE, 1978, pg. 91) 

Admitindo que não haja capa de gás e sendo a compressibilidade da rocha e da 

água conata (Ef,w) dado pela eq. 4.10 desprezível, devido às pequenas compressibilidades e 

também porque o influxo ajuda a manter a pressão no reservatório, tem-se que a eq. 4.11 

fica igual a: (ROSA et al, 2006, pg. 402) 

                                                  (Eq. 4.38) 

 

A determinação do influxo acumulado é algo difícil de ser feito já que depende das 

características do aqüífero, o que é difícil de ser determinado porque não se tem dados 

diretos dos aqüíferos. 

http://funcefettex01.files.wordpress.com/2010/06/2-mecanismosproducao.pdf
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Dake (1978, pg. 190) apresenta em seu livro um modelo simplificado em que se 

considera o aqüífero com geometria radial. O influxo pode então ser calculado por: 

 

                            (Eq. 4.39) 

 

Sendo re o raio do aqüífero, ro o raio do reservatório e h a espessura da formação.  

Os dados utilizados para este cálculo são baseados em informações do reservatório 

de óleo. Deve-se utilizar o histórico de produção para saber qual o modelo correto de 

aqüífero, só se terá certeza disto através de tentativas para determinação da geometria da 

acumulação de água. A Eq. 4.38 pode ser expressa assim: 

 

                                          (Eq. 4.40) 

 

  Para saber se o modelo está correto, o gráfico de F/Eo em função de We/Eo deverá 

resultar em uma linha reta. A escolha do modelo de aqüífero errado resultará em uma curva 

que desviará da linha reta teórica, cujo coeficiente angular é unitário e que intercepta o eixo 

das coordenadas em N, quando We/Eo=0. (ROSA et al, 2006, pg. 402) 

 A determinação do modelo do aqüífero utilizando os dados de histórico de produção 

pode ser utilizada para previsão do comportamento futuro do reservatório. Rosa et al (2006, 

pg. 403) 

 Considerando que o valor de Δp como a queda da pressão média do reservatório, já 

que é praticamente impossível determinar a queda de pressão no contato entre o aqüífero e 

a zona produtora, e que o reservatório tenha uma capa de gás, a eq. 4.11 passa a ser: 

(ROSA et al, 2006, pg. 404) 

 

(Eq. 4.41) 

 

Ou ainda: 

 

                                              (Eq. 4.42) 

 

4.3 - Modelos de Influxo de água 

A presença de um aqüífero torna esta parte da engenharia de reservatório a que tem 

o maior número de incertezas anexadas, isto ocorre devido às poucas informações que se 
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tem sobre as características e propriedades do aqüífero. (AHMED & MCKINNEY, 2005, pg 

151).  

Diferentes modelos foram desenvolvidos ao longo dos anos para estimar o influxo de 

água, todos baseados em suposições sobre as características dos aqüíferos. O grau de 

incerteza devido à presença de um aqüífero torna necessário que para a utilização dos 

modelos se tenha um histórico de dados de produção que permita estimar constantes que 

representem as propriedades do aqüífero, já que estas dificilmente são conhecidas com a 

acurácia suficiente para serem aplicada diretamente nos modelos. (AHMED & MCKINNEY, 

2005, pg. 152):  

Os modelos matemáticos de influxo de água mais comumente usados, segundo 

Ahmed e McKinney, são: 

 

 Pot  

 Schilthuis para Estado Permanente; 

 Van Everdingen e Hurst para Estado Transiente  

 Carter-Tracy para Estado Transiente; 

 Fetkovich. 

  
4.3.1 - Pot 

Modelo mais simples que pode ser utilizado para estimar o influxo de água para 

dentro de um reservatório de gás ou de óleo, é baseado na definição básica de 

compressibilidade. Uma queda de pressão no reservatório devido à produção de fluidos 

provoca a expansão da água do aqüífero e sua entrada no reservatório. Mais utilizado para 

aqüíferos pequenos, do mesmo tamanho do reservatório. (AHMED & MCKINNEY, 2005, pg. 

152):  

 

                           (Eq. 4.43) 

 

Onde: 

We é o influxo acumulado 

Cw é a compressibilidade da água 

Cf é a compressibilidade da formação 

Wi é o volume de água inicial do aqüífero 

Pi é pressão inicial do reservatório 

P é a pressão atual do reservatório 
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4.3.2 – Schilthius 

Propôs um modelo em que para um aqüífero que está sobre um regime de fluxo 

permanente, o comportamento do fluxo possa ser descrito pela equação de Darcy. (AHMED 

& MCKINNEY, 2005, pg 152).  

 

 

                                                                                      (Eq. 4.44) 

 

                                                                                       (Eq. 4.45) 

 

Onde: 

k é a permeabilidade do aqüífero 

h é a espessura do aqüífero 

Ra é o raio do aqüífero  

Ro é o raio do reservatório 

t é tempo 

C é a constante de influxo de água 

 

 Integrando a equação anterior: 

             (Eq. 4.46) 

 

 Usando um método de integração numérica obtém-se: 

                                     (Eq. 4.47) 

 

 Esta expressão também pode ser encontrada da seguinte forma: 

                             (Eq. 4.48) 

Onde: 

j é passo do tempo (timestep) 

k é o número de intervalos de tempo. 

 

3.3.3 - Van Everdingen e Hurst 
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 Os autores resolveram a equação de influxo para um sistema reservatório-aqüífero 

aplicando a Transformada de Laplace à equação de difusividade que descreve o fluxo sobre 

condições transientes. 

                              (Eq. 4.49) 

Isto leva à determinação do fluxo de água em função de uma queda de pressão dada 

na borda interna do reservatório aqüífero-reservatório. (AHMED & MCKINNEY, 2005, pg 

179).  

 Van Everdingen e Hurst propuseram uma solução da equação adimensional da 

difusividade que utiliza a condição de pressão constante e as seguintes condições iniciais e 

de borda. 

1- Condição inicial: 

                                                                                                (Eq. 4.50) 

 

2- Condição de borda interna: 

                                 (Eq. 4.51) 

 

3- Condição de borda externa: 

- Para aqüífero infinito: 

                                              (Eq. 4.52) 

- Para aqüífero finito: 

 

                                                  (Eq. 4.53) 

Consideraram ainda que o aqüífero estaria caracterizado como de espessura 

uniforme, permeabilidade constante, porosidade constante e com compressibilidades da 

água e da formação constantes. (AHMED & MCKINNEY, 2005, pg 179).  

 A solução da equação 4.53 para um sistema reservatório-aqüífero, considerando as 

condições de bordas citadas acima, permite calcular qual o influxo de água utilizando um 

parâmetro adimensional denominado influxo de água adimensional WeD. Este termo é 

função do tempo adimensional tD e o raio adimensional rD: 

 

                                                                                                  (Eq. 4.54) 
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O valor de influxo de água adimensional varia de acordo com a geometria do sistema 

reservatório-aqüífero, pode ser calculado pela seguinte expressão: (AHMED & MCKINNEY, 

2005, pg 179).  

 

                                                    (Eq. 4.55) 

Onde: 

We é o influxo de água acumulado 

B constante de influxo de água, varia de acordo com a geometria 

WeD é o influxo de água adimensional 

E Δp=pi-p. 

 

4.3.4 – Carter-Tracy 

Carter e Tracy desenvolveram uma técnica de cálculo que não considera a 

superposição de efeitos, o que permite um cálculo direto do influxo de água. O método de 

van Everdingen e Hurst, considerado a técnica mais correta para cálculo de influxo de água, 

fornece solução para a equação de difusividade radial, mas para isso considera a 

superposição, o que torna o cálculo mais demorado. (AHMED & MCKINNEY, 2005, pg 180).  

A técnica de Carter-Tracy considera que a taxa de influxo de água é constante para 

cada intervalo infinito de tempo. O influxo acumulado de água em um tempo tn é calculado 

utilizando o valor encontrado de Wen-1 no tempo tn-1: 

 

         (Eq. 4.56) 

Onde: 

B é a constante de influxo de água de van Everdingen e Hurst; 

tD é o tempo adimensional; 

n é o tempo atual; 

n-1 é o tempo anterior; 

Δpn é a variação de pressão pi-pn; 

pD é a pressão adimensional; 

p`D é a derivada da pressão adimensional; 

 

4.3.5 - Fetkovich 

 O método desenvolvido em 1971 descreve o comportamento aproximado do influxo 

de água de um reservatório finito com geometria linear ou radial.  Assim como o modelo de 

Carter-Tracy, o modelo de Fetkovich não requer a aplicação do princípio da superposição de 

efeitos no cálculo de influxo de água. 
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O modelo de Fetkovich é um método mais simples que os citados anteriormente. 

Este utiliza um procedimento de tentativa e erro para avaliar o influxo de água, para isto 

utiliza dados do histórico de produção. Os valores encontrados com este método são muito 

próximos ao encontrados utilizando a técnica de van Everdingen e Hurst. (AHMED & 

MCKINNEY, 2005, pg 180).  

Esta técnica é utilizada para os casos em que o fluxo do aqüífero pra o reservatório é 

pseudopermanente, Fetkovich desenvolveu um método simplificado em que não há a 

necessidade de se calcular os passos anteriores como ocorre na técnica de cálculo de van 

Everdingen e Hurst. (ROSA et al, 2006, pg. 336) 

                                                                                (Eq. 4.57) 

 Em que: 

J é o índice de produtividade do aqüífero; 

  é a pressão média do aqüífero; 

P é a pressão no contato reservatório-aqüífero. 

 Utilizando a EBM, tem-se que: 

                                              (Eq. 4.58) 

 

 Esta equação pode ser apresentada da seguinte forma 

                                    (Eq. 4.59) 

  

Em que: 

ct=cw+cf  é a compressibilidade total do aqüífero; 

Wi  é o volume inicial de água. 

 

 O valor de influxo máximo (Wei) que aqüífero pode fornecer é dado por: 

 

                                                                                                       (Eq. 4.60) 

 

 Substituindo eq. 4.60 em 4.59: 

                                                                                               (Eq. 4.61) 

 

 A derivada desta equação em relação ao tempo fica: 

                                                                                                   (Eq. 4.62) 
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 Substituindo eq. 4.57 em 4.62, tem-se que: 

                                                                                          (Eq. 4.63) 

 

 Integrando a equação anterior, obtém-se: 

                                                                                     (Eq. 4.64) 

 

 Resolvendo a integral entre t=0, onde We=0 e , e t, tem-se que: 

                                                                                              (Eq. 4.65) 

 Que pode ser reescrita como: 

                      (Eq. 4.66) 

 

 Substituindo eq. 4.66 na equação 4.57: 

                                                                                  (Eq. 4.67) 

  

 A equação anterior (eq. 4.67) é a equação da vazão da água que sai do aqüífero em 

função do tempo e da queda de pressão no contato, (pi - p). A equação pode ser usada para 

qualquer geometria de aqüífero. O influxo pode ser obtido ao se integrar a equação 

4.67(ROSA et al, 2006, pg. 336-337): 

                       

                                                         (Eq. 4.68) 

 Resolvendo esta integral, tem-se o valor do influxo: 

                           (Eq. 4.69) 
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5 - PREVISÃO DE COMPORTAMENTO DE RESERVATÓRIO 

 

A engenharia de reservatório utiliza algumas ferramentas para prever o 

comportamento futuro de um reservatório, neste estudo estão sendo avaliados os dados 

obtidos usando dois métodos distintos: a equação de balanço de materiais e a simulação de 

reservatório. 

 A utilização de métodos de previsão de comportamento permite que se obtenham 

informações sobre o comportamento futuro do reservatório e, com isso, os engenheiros de 

reservatórios podem determinar estratégias mais adequadas a cada poço ou reservatório. 

 Fanchi (2006, pg. 144) apresenta algumas vantagens e desvantagens dos dois 

métodos. O autor afirma que a EBM pode ser considerada um subconjunto da simulação 

numérica, já que um simulador pode executar as mesmas técnicas utilizadas pela equação 

de balanço material. 

 O uso do simulador em vez de uma EBM é mais vantajoso, pois o modelo de 

simulação pode ser ampliado para incluir efeitos dependentes da posição ao se modificar o 

grid que representa a arquitetura do reservatório. Além disso, o cálculo de um balanço de 

materiais feito por um simulador pode ser expandido facilmente para incluir escoamento em 

uma, duas ou três dimensões espaciais.  

Uma desvantagem de se utilizar um simulador para fazer os cálculos da EBM é que 

o tempo gasto será muito maior do que seria se fosse feita a simulação sem os dados 

necessários para o balanço de materiais. Outra desvantagem é que as taxas de escoamento 

de fluidos são tratadas diferentemente em um simulador de reservatório e em um projeto em 

que se utiliza a EBM. (FANCHI, 2006, pg. 144). 

Algumas comparações podem ser feitas com relação à EBM e a simulação de 

reservatório. Com relação ao tempo gasto para obtenção da previsão tem-se que o primeiro 

método é rápido e o segundo é bem mais lento. Além disso, por a EBM ser uma técnica 

mais simples, ela é mais barata do que a simulação, que além de ser mais cara, depende 

que se tenha uma equipe com profissionais especializados para utilização adequada do 

simulador. (FANCHI, 2006, pg. 144-145). 

Outra característica que distingue a EBM da simulação é que a primeira gera 

estimativas sobre qual o tipo de mecanismo de recuperação a ser adotado a outra não. 

 A simulação necessita de dados que descreva a geologia do reservatório, dados 

estes que não são necessários para os cálculos da EBM. A simulação numérica gera 

estimativas sobre o volume original in-situ, sobre as reservas, sobre o fator de recuperação 

e sobre o desempenho sob diferentes cenários, além de realizar outros procedimentos. 

(ROSA et al, 2006, pg. 440 e 516) 
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5.1 – Metodologia 

 Neste capítulo serão apresentados os dois métodos de previsão de comportamento 

para o reservatório sintético em estudo: a previsão de comportamento utilizando uma 

equação de balanço de materiais (EBM) e a previsão de comportamento com o uso de um 

simulador comercial. 

Os resultados encontrados com a EBM serão comparados com os dados gerados 

pela simulação, desta forma, poderá ser provado ou não a validade de se utilizar a EBM 

para prever o desempenho futuro de um reservatório.  

  

5.2 - Previsão de comportamento do reservatório usando EBM 

 A previsão do comportamento do reservatório será feita utilizando uma equação de 

balanço de materiais (EBM).  

 O reservatório sintético a ser estudado é de óleo com influxo de água. A previsão de 

comportamento deste reservatório será feita utilizando a forma linear da equação do balanço 

de materiais. 

 Os dados de injeção de água no reservatório sintético serão utilizados em vez dos 

valores encontrados com o cálculo do aqüífero. Calcular a influência da presença do 

aqüífero por qualquer um dos métodos citados gera distorção no resultado final, já que há 

um erro considerável embutido no cálculo do aqüífero. 

5.2.1 – Previsão de comportamento utilizando a forma linear da EBM 

 A equação de balanço material para um reservatório com influxo de água pode ser 

representada pela seguinte expressão: 

 

                                 (Eq. 5.1) 

A equação 5.1 pode ser simplificada, segundo Dake (1978) o termo Ef,w pode ser 

considerado desprezível, já que as compressibilidades de poro e da água são muito 

pequenos, além disso a presença de um aqüífero possibilita a manutenção da pressão no 

interior do reservatório. 

                                 (Eq. 5.2) 

O reservatório estudado não contém uma capa de gás, ou seja, m=0, ficando a 

equação da seguinte forma então: (ROSA et al, 2006, pg. 440 e 516) 

 

                                         (Eq. 5.3) 
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A maior dificuldade de se prever o comportamento de um reservatório com 

mecanismo de influxo de água utilizando esta expressão é saber como a presença de um 

aqüífero interfere na produção do mesmo.  (AHMED, 2004, pg. 318) 

 Neste estudo será considerado que os valores de injeção de água, gerados pela 

simulação, serão os valores do influxo natural. Desta forma se terá um valor mais próximo 

ao real do que se fosse feito o cálculo utilizando qualquer um dos métodos utilizados.  

Os métodos de cálculo de influxo foram testados, mas apresentaram valores que não 

condizem com a realidade, o uso dos métodos provocou uma distorção nos resultados, 

utilizando os valores da simulação o problema será minimizado. 

 A equação 5.3 pode ser rearranjada: 

                                   (Eq. 5.4) 

 Os valores de F e Eo serão calculados da seguinte forma: 

 

                                 (Eq. 5.5) 

                                 (Eq. 5.6) 

 O valor do volume original do óleo é um valor conhecido para o primeiro intervalo de 

tempo considerado.  

 Os valores de N serão utilizados para o cálculo de volume acumulado de óleo (Np) e 

volume acumulado de gás (Gp), para isso serão utilizadas as seguintes fórmulas:  

 

                                           (Eq. 5.7) 

  

E Gp será calculado por: 

                                               (Eq. 5.8) 

 

 Para o cálculo do aqüífero usando os dados de injeção tem-se a seguinte expressão: 

 

                                             (Eq. 5.9) 

 

Utilizando dados de produção será feito uma análise ao longo de um período de 

tempo para avaliar a variação da produção acumulada de óleo e a variação da produção 

acumulada de gás. 



 

40 

5.3 - Previsão do comportamento utilizando simulador comercial 

 A utilização de simuladores comerciais gera informações sobre o volume de óleo in 

situ, sobre o tamanho das reservas, sobre o fator de recuperação e o desempenho sobre 

diversos aspectos. 

 O simulador utiliza informações sobre a geologia do reservatório, dados petrofísicos, 

dados exploratórios, entre outros para gerar uma projeção do desempenho futuro do 

reservatório. A técnica de simulação depende de conhecimentos matemáticos, físicos, 

químicos, de termodinâmica, de engenharia, de análise numérica e de programação de 

computadores para alcançar resultados satisfatórios. 

Com os dados gerados, o engenheiro de reservatório pode determinar meios mais 

efetivos de retirar o hidrocarboneto de dentro do reservatório. Além da previsão da 

produção, o simulador gera informações sobre os mecanismos de fluxo no reservatório, 

sobre a estrutura geológica, permitindo que se caracterize de forma mais adequada a 

arquitetura do mesmo. E também fornece dados para o ajuste do histórico e informações 

que permitam desenvolver modelos mais simples e correlações que caracterizem o 

reservatório. 

5.3.1 – IMEX 

 Os dados de simulação usados no estudo foram gerados utilizando o IMEX, um 

simulador Black Oil que modela o fluxo das três fases de fluidos em reservatórios de gás, 

gás e água, óleo e água e reservatório de óleo, água e gás, segundo informações retiradas 

do site da empresa criadora do programa. 

 O simulador apresenta um modelo que pode ser em uma, duas ou três dimensões, e 

mostra também a influência gerada pela presença de heterogeneidades no reservatório. 

 O IMEX é um simulador numérico que pode ser utilizado para diferentes aspectos do 

estudo de um reservatório, tais como: 

 Depleção primária e predições de mecanismos de produção a serem utilizados em 

reservatórios subsaturados ou saturados abaixo da pressão de bolha; 

 Presença de cones no reservatório; 

 Desempenho do reservatório que sofre com a presença de obstáculos na produção 

do mesmo; 

 Recuperação secundária, injeção de gás e influxo de água; 

 Técnicas para melhorar a produtividade. 
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5.4 – Reservatório estudado 

 O reservatório sintético estudado é de óleo com mecanismo de influxo de água.  

5.4.1 – Dados do Reservatório 

 A tabela a seguir apresenta informações a respeito deste reservatório: 

Tabela 1: Dados Iniciais 

Dados Iniciais   Valores Unidades 

Volume original de óleo N 106.334.000,00 m
3
 std 

Área do Reservatório A 10.000,00 m
2
  

Pressão Inicial pi 322 kgf/cm
2
 

Pressão de Bolha pb 248,3 kgf/cm
2
 

Porosidade φ 0,050 
 

Espessura da Formação h 5,0 m 

Permeabilidade k 100 md 

Saturação da água conata na zona de óleo (inicial) Swi 0,18 
 

Saturação do óleo (inicial) Soi 0,82 
 

Compressibilidade do óleo  co 0,00013442 (kgf/cm
2
)
-1

 

Compressibilidade da água cw 0,000049 (kgf/cm
2
)
-1

 

Compressibilidade da formação cf 0,000053 (kgf/cm
2
)
-1

 

Fator volume-formação inicial da água Bwi 1,043 m
3
/m

3 
std 

Fator volume-formação inicial do óleo Boi 1,425481697 m
3
/m

3 
std 

Além das informações no quadro acima, foram utilizados alguns dados PVTs. Estes 

foram interpolados,quando necessário, a tabela 2 apresenta os valores originais das 

propriedades utilizadas na previsão do comportamento. 

Tabela 2 – Dados PVT 

P (kgf/cm2) µo (cp) Bo (m3/m3 std) Rs (m3/m3 std) Bg (m3/m3 std) µg 

1,03 5,380 1,060000000 0,00 0,63700 0,01030 

41,03 3,180 1,197000000 30,74 0,03185 0,01700 

81,03 2,650 1,245000000 48,93 0,01554 0,02050 

121,03 2,290 1,288000000 65,98 0,01013 0,02400 

161,03 2,000 1,331000000 83,84 0,00745 0,02430 

201,1 1,770 1,378000000 102,50 0,00602 0,02450 

248,03 1,570 1,439000000 126,50 0,00504 0,02500 

261,03 1,635 1,436550374 126,50 0,00400 0,02510 

301,03 1,835 1,429174599 126,50 0,00350 0,02520 

341,03 2,035 1,422130438 126,50 0,00310 0,02530 

361,03 2,135 1,418984054 126,50 0,00290 0,02540 

500,03 2,830 1,398539056 126,50 0,00210 0,02580 
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E a tabela 3 apresenta as pressões e os dados PVT correspondentes a cada uma 

das pressões ao longo do período de 30 anos. Dados de fator volume-formação do gás (Bg), 

de fator volume-formação do óleo (Bo), razão de solubilidade (Rs), viscosidade do gás (µg) 

e viscosidade do óleo (µo) são apresentados a seguir:  

Tabela 3 – Dados PVT nas pressões do reservatório sintético 

Tempo (dias) 
Pressão 
(kgf/cm

2
) 

Bg (m3/m3 std) Bo (m
3
/m

3
 std) Rs (m3/m3 std) µg (cp) µo (cp) 

366 307,907 0,00343123 1,427963531 126,5 0,025217 1,869385 

731 289,725 0,003641313 1,431259177 126,5 0,025172 1,778475 

1096 276,578 0,00380565 1,43368341 126,5 0,025139 1,71274 

1461 268,251 0,003909738 1,435218863 126,5 0,025118 1,671105 

1827 263,627 0,003967538 1,436071502 126,5 0,025106 1,647985 

2192 262,247 0,003984788 1,436325966 126,5 0,025103 1,641085 

2557 263,413 0,003970213 1,436110963 126,5 0,025106 1,646915 

2922 253,846 0,00457472 1,437904075 126,5 0,025045 1,59908 

3288 253,974 0,00456448 1,437879956 126,5 0,025046 1,59972 

3653 260,03 0,00408 1,436738807 126,5 0,025092 1,63 

4018 258,341 0,00421512 1,43705707 126,5 0,025079 1,621555 

4383 247,568 0,00507696 1,439087056 126,5 0,024996 1,56769 

4749 246,583 0,00515576 1,439272662 126,5 0,024989 1,562765 

5114 257,451 0,00428632 1,437224775 126,5 0,025072 1,617105 

5479 286,955 0,003675938 1,43176995 126,5 0,025165 1,764625 

5844 290,764 0,003628325 1,431067592 126,5 0,025174 1,78367 

6210 283,221 0,003722613 1,432458478 126,5 0,025155 1,745955 

6575 283,743 0,003716088 1,432362225 126,5 0,025157 1,748565 

6940 283,746 0,00371605 1,432361671 126,5 0,025157 1,74858 

7305 282,764 0,003728325 1,432542747 126,5 0,025154 1,74367 

7671 280,532 0,003756225 1,432954315 126,5 0,025149 1,73251 

8036 278,05 0,00378725 1,433411982 126,5 0,025143 1,7201 

8401 275,616 0,003817675 1,433860798 126,5 0,025136 1,70793 

8766 273,19 0,003848 1,434308139 126,5 0,02513 1,6958 

9132 270,755 0,003878438 1,434757139 126,5 0,025124 1,683625 

9497 268,373 0,003908213 1,435196366 126,5 0,025118 1,671715 

9862 266,805 0,003927813 1,435485497 126,5 0,025114 1,663875 

10227 268,708 0,003904025 1,435134594 126,5 0,025119 1,67339 

10593 268,659 0,003904638 1,43514363 126,5 0,025119 1,673145 

10958 258,149 0,00423048 1,437093249 126,5 0,025078 1,620595 

Dados sobre a saturação do óleo, saturação da água e saturação do gás também 

foram utilizados e podem ser encontrados em outra tabela, a tabela 4. Esta apresenta as 

pressões do reservatório ao longo do tempo e suas saturações correspondentes. Os dados 

de saturação de óleo, saturação de gás e saturação da água são: 
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Tabela 4 – Saturações de água, óleo e gás 

Tempo (dias) Pressão (kgf/cm
2
) So Sg Sw 

366 307,907 0,77318 0,00000 0,22682 

731 289,725 0,72631 0,00030 0,27340 

1096 276,578 0,67810 0,00182 0,32008 

1461 268,251 0,62887 0,00427 0,36685 

1827 263,627 0,57900 0,00703 0,41398 

2192 262,247 0,52904 0,00957 0,46139 

2557 263,413 0,47952 0,01104 0,50944 

2922 253,846 0,43656 0,00949 0,55395 

3288 253,974 0,40292 0,00918 0,58790 

3653 260,03 0,38214 0,00910 0,60876 

4018 258,341 0,37008 0,00850 0,62142 

4383 247,568 0,36140 0,00803 0,63057 

4749 246,583 0,35153 0,01051 0,63797 

5114 257,451 0,34201 0,01239 0,64560 

5479 286,955 0,33394 0,01001 0,65605 

5844 290,764 0,32876 0,00605 0,66518 

6210 283,221 0,32479 0,00458 0,67063 

6575 283,743 0,32106 0,00510 0,67383 

6940 283,746 0,31779 0,00547 0,67674 

7305 282,764 0,31488 0,00565 0,67946 

7671 280,532 0,31231 0,00582 0,68187 

8036 278,05 0,30995 0,00605 0,68400 

8401 275,616 0,30773 0,00631 0,68596 

8766 273,19 0,30565 0,00659 0,68776 

9132 270,755 0,30368 0,00687 0,68945 

9497 268,373 0,30183 0,00716 0,69102 

9862 266,805 0,30035 0,00713 0,69252 

10227 268,708 0,29860 0,00739 0,69401 

10593 268,659 0,29708 0,00747 0,69545 

10958 258,149 0,29658 0,00642 0,69700 

O uso dos valores de injeção de água para o cálculo do influxo, neste estudo os 

dados de injeção de água foram considerados como um influxo natural visando ter 

resultados mais próximos ao real, são os seguintes: 

Tabela 5 – Dados para cálculo do influxo de água. 

We Binj WinjBwinj 

9772810 1,043 10193041 

19470600 1,043 20307836 

29189200 1,043 30444336 

38932000 1,043 40606076 

48757600 1,043 50854177 

58658800 1,043 61181128 
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Cont. Tabela 5 

We Binj WinjBwinj 

68750500 1,043 71706772 

78709100 1,043 82093591 

88081400 1,043 91868900 

96754200 1,043 100914631 

104860000 1,043 109368980 

112586000 1,043 117427198 

120138000 1,043 125303934 

127899000 1,043 133398657 

134608000 1,043 140396144 

140153000 1,043 146179579 

143968000 1,043 150158624 

147447000 1,043 153787221 

150950000 1,043 157440850 

154475000 1,043 161117425 

158000000 1,043 164794000 

161501000 1,043 168445543 

164997000 1,043 172091871 

168494000 1,043 175739242 

172003000 1,043 179399129 

175506000 1,043 183052758 

178423000 1,043 186095189 

181399000 1,043 189199157 

184405000 1,043 192334415 

187046000 1,043 195088978 

 

Neste estudo também foi considerado a influência da água produzida durante o 

período de produção do reservatório. Os seguintes dados, obtidos com a simulação, foram 

utilizados: 

Tabela 6 – Água produzida acumulada (Wp) 

Tempo (dias) Água produzida acumulada (m3) 

366 0,00 

731 0,00 

1096 0,00 

1461 0,00 

1827 0,00 

2192 0,00 

2557 40.970,20 

2922 773.227,00 

3288 3.060.960,00 

3653 7.334.520,00 

4018 12.819.800,00 

4383 18.728.900,00 
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Cont. tabela 6 

Tempo (dias) Água produzida acumulada (m3) 

4749 24.724.800,00 

5114 30.777.600,00 

5479 35.055.300,00 

5844 38.695.100,00 

6210 41.481.500,00 

6575 44.300.700,00 

6940 47.199.200,00 

7305 50.167.800,00 

7671 53.210.300,00 

8036 56.287.400,00 

8401 59.396.900,00 

8766 62.536.300,00 

9132 65.714.200,00 

9497 68.910.100,00 

9862 71.529.900,00 

10227 74.180.200,00 

10593 76.886.500,00 

10958 79.292.200,00 
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6 – RESULTADOS 

6.1 – Comparação entre os modelos 

 Utilizando duas formas diferentes de previsão de comportamento de reservatórios: a 

equação de balanço de materiais e a simulação numérica de fluxos, é possível avaliar como 

será a produção deste reservatório ao longo dos anos. 

 A previsão utilizando a EBM foi feita em Excel e foi utilizado o IMEX, um simulador 

comercial, para fazer a previsão de comportamento utilizando simulação numérica de fluxo. 

6.2 – EBM e a simulação numérica de fluxo  

 Os dados do reservatório sintético foram utilizados para avaliar de que forma o 

reservatório produziria ao longo do tempo. Em um período de dez anos foram avaliados 

como seria a produção de óleo, a de gás e como a pressão variaria neste mesmo intervalo, 

em seguida foi feito a mesma análise para um período maior (30 anos). 

 Com as informações foram gerados alguns gráficos para comparar os valores 

encontrados com a EBM e com a utilização do IMEX. 

 Os dados de produção permitiram determinar os valores de Np e Gp durante dez 

anos, além disso, foram utilizados valores gerados por simulação para We. A não utilização 

de um modelo para cálculo de aqüífero deve-se ao fato de todos terem erros embutidos o 

que provocaria resultados diferentes dos reais, invalidando assim a previsão do 

comportamento do reservatório utilizando a EBM. Utilizando os dados de simulação para o 

influxo têm-se resultados mais próximos ao real, neste estudo foi considerado que os dados 

de uma injeção de água simulada seria um influxo natural de água no reservatório. 

6.2.1 – Previsão de comportamento durante 10 anos 

 A figura 8 apresenta uma comparação entre os valores de produção acumulada de 

óleo utilizando a EBM e os valores encontrados com o IMEX ao longo de um período de dez 

anos.  

Neste gráfico percebe-se que a produção de óleo nos primeiros anos é bem próxima, 

sendo os valores gerados pela simulação ligeiramente maiores. A diferença entre os dois 

métodos continua pequena até próximo de oito anos quando a produção de óleo encontrada 

pela simulação começa a aumentar de forma menos acentuada do que os valores 

encontrados utilizando a EBM.  
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Figura 8 – Np x Tempo. 

A partir do oitavo ano o valor encontrado para Np utilizando a EBM será maior do 

que o valor encontrado por simulação. 

 

Figura 9 –Produção acumulada de óleo x Pressão 

 

A figura 9 mostra como a pressão variará ao longo da produção do reservatório. A 

pressão mais alta do reservatório é de 307, 907 kgf/cm2 e a mais baixa para esse intervalo 

considerado é de 253, 846 kgf/cm2.  

A pressão ao longo da vida produtiva do reservatório varia em alguns momentos, 

podendo aumentar ou diminuir. Neste intervalo a produção acumulada de óleo tende a 

aumentar com a variação da pressão. O gráfico a seguir mostra a variação na pressão ao 

longo do tempo. 



 

48 

 

Figura 10 – Gráfico de pressão ao longo do tempo (10 anos). 

A ilustração a seguir mostra a produção acumulada de gás (Gp) ao longo do tempo. 

A produção de gás com o dois métodos é bem próxima nos primeiros anos, com uma ligeira 

diferença entre o valor encontrado pela simulação e pela EBM. Assim como ocorre no 

gráfico de produção acumulada de óleo, o valor encontrado com a simulação também 

começa a aumentar menos a partir do oitavo ano, passando o valor de Gp calculado pela 

EBM a ser maior do que o encontrado pela simulação. 

 

Figura 11 – Produção acumulada de gás x tempo. 

Os dados utilizados para a construção deste gráfico estão na tabela seguinte: 
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Tabela 7 – Produção acumulada de gás. 

Ano Intervalo Gp Gp simulador 

1 0 - 366 926.356.597,43 929.188.000,00 

2 366 - 731 1.823.721.998,64 1.851.320.000,00 

3 731 - 1096 2.684.787.089,20 2.770.780.000,00 

4 1096 - 1461 3.593.521.164,86 3.687.690.000,00 

5 1461 - 1827 4.496.062.741,57 4.609.300.000,00 

6 1827 - 2192 5.405.160.915,25 5.537.480.000,00 

7 2192 - 2557 6.331.738.099,02 6.481.820.000,00 

8 2557 - 2922 7.248.832.284,77 7.339.750.000,00 

9 2922 - 3288 8.100.612.840,71 7.993.630.000,00 

10 3288 - 3653 8.889.591.849,08 8.402.440.000,00 

  

6.2.2 – Previsão de comportamento durante 30 anos 

6.2.2.1 – Encontrando previsão pela equação da reta 

 Uma forma que poderia ser utilizada para se encontrar os valores de Volume 

Acumulado de Óleo para um período maior do que o considerado, 10 anos, é a utilização 

das equações da reta gerada pelo gráfico Np versus Tempo e Gp versus tempo. No gráfico 

abaixo, foi encontrada a seguinte expressão para a equação da reta para a Np utilizando a 

EBM: 

                                                                               (Eq. 6.1) 

 

 

Figura 12 – Gráfico com a equação da reta de Np. 

 Neste caso: x representa o ano e y à produção acumulada, ou seja: 
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                                                                                 (Eq. 6.2) 

 Esta equação pode ser utilizada para prever o comportamento para um período 

diferente do que foi anteriormente estudado, período de 10 anos. Foi considerado então um 

intervalo de 30 anos, substituindo então os valores na equação 6.2, encontraram-se os 

valores para o Volume Acumulado de Óleo em cada ano deste período.  

O gráfico a seguir apresenta os valores de Np para este período calculados usando a 

equação da reta e compara com os valores encontrados com a simulação numérica de 

fluxo. 

 

Figura 13 – Gráfico Np x tempo (equação da reta) 

 

 Nota-se pelo gráfico que há uma grande diferença entre os valores encontrados 

utilizando o simulador e a equação da reta. 

 Verificando então o que ocorre quando se encontra a equação da reta para o gráfico 

de 10 anos de volume acumulado de gás, encontra-se a seguinte expressão: 

 

                                           (Eq. 6.3) 

  

Ou então: 

 

                                                                                   (Eq. 6.4) 

 Esta equação pode ser usada para determinar como será a produção de gás por um 

período diferente dos 10 anos considerados inicialmente. A seguir será avaliado a produção 

durante 30 anos. 
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Figura 14 – Gráfico com a equação da reta de Gp. 

 Ao se considerar então um período de 30 anos, tem-se o seguinte gráfico com os 

valores de Gp usando o simulador e usando a equação da reta: 

 

Figura 15 – Gráfico Gp x tempo (equação da reta). 

 Assim como ocorre no gráfico de volume acumulado de óleo, o gráfico de Gp 

também apresenta uma grande diferença entre os valores utilizando os dois diferentes 

métodos.  

 Essa discrepância sugere que utilizar a equação da reta não é o método mais 

adequado para encontrar a previsão do comportamento por um determinado período de 

tempo. Uma previsão mais adequada poderia ser obtida por meio de análise do 

comportamento de declínio de vazão que não está dentro do escopo deste trabalho. 

 Os dados sobre as características do reservatório e seu histórico de pressão 

permitem que se estime como vai ser a produção de óleo e gás ao longo do tempo. 
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Utilizando a EBM, segundo a metodologia apresentada no capítulo 5, e as informações 

disponíveis sobre o reservatório, tem-se os seguintes valores para Np. 

 

 

Figura 16 – Gráfico Np x tempo (Np EBM, Np reta e Np Simulador). 

  

O gráfico apresenta como seria a produção acumulada de óleo utilizando a EBM, a 

equação da reta e os valores da Simulação. Nota-se que os valores iniciais de Np são bem 

próximos e a partir do décimo ano tendem a se diferenciar. 

 Os valores de Np pela EBM, a partir do décimo ano, são inferiores aos valores 

encontrados pela equação da reta e superiores aos da simulação. Os valores de Np 

encontrados pela EBM e pela simulação são mais próximos entre si do que os valores 

encontrados pela equação da reta e pela simulação. 

 O gráfico a seguir apresenta os valores de Gp para os três métodos considerados: 

 

Figura 17 - Gráfico Gp x tempo (Np EBM, Np reta e Np Simulador). 
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 Comportamento similar ao que ocorre com o Volume Acumulado de Óleo pode ser 

notado no gráfico Gp (volume acumulado de gás) versus tempo. Os valores iniciais são 

aproximadamente iguais, tornando-se diferentes após o décimo ano, a partir do ano 10 os 

valores de Gp pela equação da reta são os maiores, os do simulador menores e os 

encontrados pela EBM estão num patamar intermediário. 

 Após a análise do comportamento dos gráficos de Np e Gp foi considerado que os 

valores encontrados utilizando as equações das retas não condizem com a realidade. O 

método de equação da reta desconsidera que haja variações nas pressões do reservatório, 

algo que sempre ocorre, sendo, por isso, um método de pouca validade. 

 

6.2.2.2 – Previsão de Comportamento usando a EBM para 30 anos 

Analisando então somente os valores encontrados pela simulação e a EBM para um 

período mais longo, neste caso 30 anos, pode-se perceber como há uma diferença 

significativa entre os valores encontrados para a produção de óleo utilizando os dois 

métodos. 

 

Figura 18 – Gráfico de Produção Acumulada de Óleo durante 30 anos 

 

O gráfico anterior de produção acumulada para um período de 10 anos mostrava que 

os valores para esse período eram bem próximos utilizando os dois métodos. Este novo 

gráfico, no entanto, permite perceber que o valor encontrado pela EBM após os 10 anos 

apresenta uma grande discrepância em relação à simulação.  

A produção acumulada utilizando a EBM é maior do que o valor da produção 

encontrada pelo simulador.  
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Figura 19 – Gráfico Produção Acumulada de Gás ao longo do tempo (30 anos) 

 

Pelo gráfico anterior pode-se verificar que a mesma diferença de valores ocorre 

quando comparados os valores de produção acumulada de gás para os mesmos 30 anos 

utilizando a EBM e o IMEX. O gráfico a seguir mostra a variação na pressão ao longo do 

mesmo período obtido no simulador. 

 

Figura 20 – Pressão ao longo do tempo (30 anos). 

  

A utilização do método da equação em detrimento do uso da simulação numérica 

pode levar a um superdimensionamento da produção, pode-se esperar produzir muito mais 

do que o que realmente pode ser produzido. 
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6.3– Desempenho do reservatório com a EBM corrigida 

 

A equação de balanço de materiais não consegue determinar a produção de água de 

um reservatório. Dake (1978, pg. 189) explicou que por a mobilidade da água e a mobilidade 

do óleo serem parecidas, a EBM não conseguiria diferenciar o fluxo de água e o de óleo. 

Todo o fluido produzido pelo reservatório pode ser considerado como óleo, esta 

característica da EBM gera distorções nos valores de Np (volume acumulado de óleo) e nos 

de Gp (volume acumulado de gás). 

Para corrigir esta distorção foi adotado o modelo de Buckley-Leverett, este descreve 

como seria o deslocamento de fluidos não-miscíveis. Segundo os autores, quando se tem 

um influxo ou injeção de um fluido em um meio poroso, este age como um pistão com 

vazamento. O fluido atua como um pistão, mas nem todo o fluido é deslocado ficando parte 

para trás, por isso, vazamento. Isto faz com que se tenha escoamento simultâneo dos dois 

fluidos. (ROSA, 2006, pg. 620) 

As deduções das equações do modelo consideraram que o fluxo aconteceria em um 

meio poroso linear, homogêneo e isotrópico, com fluidos incompressíveis e sem mudança 

de fase. A teoria foi desenvolvida para fluidos incompressíveis sendo, portanto, adequada 

para descrever o deslocamento de óleo por água.  

Calculou-se o fluxo fracionário de água, que é a relação entre taxa de fluxo desse 

fluido pela taxa total de fluxo, para saber qual seria do total de fluido escoado a parte 

referente à água. Calcula-se fw pela seguinte expressão: (ROSA et al, 2006, pg. 620) 

 

                                                                                              (Eq. 6.5) 

Onde: 

fw – fluxo fracionário de água; 

ko – permeabilidade efetiva ao óleo; 

µw – viscosidade da água; 

µo – viscosidade do óleo; 

kw – permeabilidade efetiva à água. 

 

O restante de fluxo seria devido ao óleo, já que: 

                                                                                              (Eq. 6.6) 

Ou seja: 

                                                                                              (Eq. 6.7) 
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O fluxo fracionário também é uma relação entre as vazões de um fluido e a vazão 

total, podendo ser representada pelas seguintes expressões: 

                                                                                                    (Eq. 6.8) 

E: 

 

                                                                                                    (Eq. 6.9) 

Em que: qt=qo+qw (Eq. 6.10). 

Nos 10 primeiros anos, como a produção de água é nula ou muito pequena, não tem 

uma grande influência sobre a produção de óleo e de gás. Foi notado, no entanto, que como 

há uma grande diferença entre os valores de Np e Gp a partir do décimo ano que a 

produção de água poderia estar alterando os valores de volume de óleo acumulado e 

também o volume acumulado de gás. 

Com os valores de fluxo fracionário pode-se estimar qual seriam a quantidade de 

água e a quantidade de óleo produzida, algo que a EBM sozinha não consegue determinar. 

Com os valores de saturação inicial de óleo e de água e o volume de óleo in place, 

foi encontrado o valor de volume poroso. Em seguida foi calculado o volume de óleo e de 

água presentes no reservatório no décimo ano. 

O valor de volume acumulado de óleo no décimo ano foi utilizado para estimar os 

novos valores de óleo produzido e água produzidos. Utilizando as seguintes expressões, 

chega-se aos volumes produzidos dos dois fluidos: 

                                                                                      (Eq. 6.11) 

Em que F é a variável representativa dos volumes de fluidos produzidos e injetados, 

Bo fator volume-formação do óleo e We influxo de água. 

Em seguida calcula-se a vazão de água produzida: 

                                                                                             (Eq. 6.12) 

Este valor dividido pelo fator volume formação da água (Bw) resulta no volume 

acumulado de água para um período, neste caso, para um ano. 

Para o cálculo de óleo, usam-se as seguintes expressões: 

 

                                                                                    (Eq. 6.13) 

E 

                                                                                                  (Eq. 6.14) 

Com esses novos valores de volumes de água e de óleo, recalculam-se os novos 

valores de volume de água e volume de óleo no reservatório e encontram-se novas 

saturações de água e de óleo. 
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                                                                                                  (Eq. 6.15) 

 

Onde Sw é a saturação de água, Vw volume de água e Vp volume poroso. A 

saturação de óleo é encontrada por: 

 

                                       (Eq. 6.16) 

Com os novos valores de saturação de óleo e de água, encontram-se os valores de 

permeabilidade relativa de óleo e de água, estes são valores fixos, e recalcula-se o fw. Em 

seguida, repetem-se os passos até encontrar os novos valores de volumes de água e de 

óleo produzidos. O mesmo procedimento foi feito para o período de 30 anos. 

Após a repetição do procedimento, tem-se valores corrigidos de Np e Gp para os 30 

anos considerados neste estudo. 

 

Figura 21 – Gráfico de Np pela EBM, EBM corrigida e pelo Simulador (30 anos). 

 Pode-se notar o comportamento similar dos três métodos nos anos iniciais. Os 

valores se tornam então distintos após o décimo ano e tem-se então que os valores 

corrigidos são maiores dos que os encontrados com a simulação e menores do que os 

valores encontrados com a EBM. 

A correção da equação da EBM permite ter um valor mais próximo ao da simulação, 

isto torna a correção importante para ter melhores resultados para a previsão do 

comportamento do reservatório.  

A correção da EBM também altera os valores do volume acumulado de gás (Gp) 

como pode ser visto pelo gráfico seguinte. 
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Verifica-se que, a produção acumulada de gás também tem um comportamento 

semelhante ao que ocorre no gráfico de Np, em que os valores de Gp corrigido e Gp 

simulado são mais próximos do que os valores de Gp da EBM e Gp simulado. 

 

 

Figura 22 – Gráfico de Gp pela EBM, EBM corrigida e pelo Simulador (30 anos). 

 A diferença dos valores de Np e Gp sem serem corrigidos é considerável com 

relação aos valores da EBM, sendo, portanto, importante considerar a influência do fluxo de 

água produzida durante o ciclo de vida do reservatório. 

 

6.4 - Comparação entre as vazões 

 As vazões também variam de acordo com o método utilizado. As vazões 

encontradas pela simulação e pela EBM são diferentes, já que as mesmas são dependentes 

dos valores de Np e Gp que variam de acordo com o método considerado.  

Os próximos gráficos mostram a variações das vazões de óleo e de gás ao longo do 

tempo usando os dois métodos deste estudo: o uso da simulação e a uso equação de 

balanço de materiais.  

As vazões encontradas para os dois fluidos são similares como pode ser verificado 

nos gráficos, nos anos iniciais as vazões são praticamente iguais e depois, nota-se que os 

resultados encontrados pela EBM são superiores ao valores da simulação.  

As vazões de óleo são representados na figura 23. 
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Figura 23 – Gráfico de Vazão de Óleo. 

  

A variação da vazão de gás também foi calculada, o próximo gráfico mostra a 

diferença entre as vazões de gás utilizando a EBM e o simulador comercial. 

 

Figura 24 – Vazão de Gás da EBM e do Simulador. 

 As vazões de óleo e de gás usando a EBM são inicialmente similares as encontradas 

utilizando o simulador, mas após certo período de tempo as vazões de óleo e gás usando a 

equação tendem a ser maior do que as do simulador. 

 Quando se utiliza os valores de Np e Gp corrigidos encontra-se uma curva mais 

próxima aos valores da simulação. Os valores utilizando a simulação, a EBM e a EBM 

corrigida são similares nos anos iniciais de produção, mas, por volta do décimo ano de vida 
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produtiva do reservatório percebe-se um aumento da vazão encontrada pela EBM. Os 

valores obtidos com simulação a partir do décimo ano tendem a ter um menor crescimento, 

o mesmo ocorre com os valores da EBM corrigida. 

 

Figura 25 – Vazões de Óleo da EBM, EBM corrigida e do Simulador. 

 As variações nas vazões de gás têm comportamento similar à variação das vazões 

de óleo como pode ser visto no gráfico seguinte: 

 
Figura 26 – Vazões de Gás da EBM, EBM corrigida e do Simulador. 

 

6.5 – Fator de recuperação 

 O fator de recuperação varia de acordo com as características dos reservatórios e do 

petróleo, tais como: tipo de estrutura geológica, pressão de reservatório, viscosidade do 
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fluido, presença de água conata, solubilidade do gás, permeabilidade relativa, variação da 

pressão, entre outros. (LYON & PLISGA, 2005, pg.159)   

A média mundial do fator de recuperação fica entre 20% e 30%, ou seja, boa parte 

do petróleo não é produzida. Diferentes razões explicam esta taxa baixa de recuperação: 

dificuldades devido à geologia do reservatório, falta de tecnologia e técnicas que permitam 

uma maior taxa de recuperação, a recuperação primária é baixa, entre outras razões. 

(LYON & PLISGA, 2005, pg.159)   

 O fator de recuperação pode ser aumentado se for utilizado alguma técnica de 

recuperação secundária ou terciária. Podem ser usados os seguintes métodos: injeção de 

gás, de água, de vapor ou de outras substâncias, outra técnica que pode ser usada é a 

combustão in situ.  

   Dake (1978, pg. 372) apresenta a seguinte relação para o cálculo do fator de 

recuperação total: 

                                                                                                                        (6.1) 

Onde Np é volume acumulado de óleo total e o N é volume de óleo in place 

Tabela 8 – Fator de recuperação. 

N Np EBM fr Np Simulador fr 
Np EBM 
corrigida 

fr 

106.334.000 2.626.374.518 24,70 1.890.694.800 17,78 2.324.164.028 21,86 

 

 

Figura 27 – Fator de recuperação. 

 A EBM apresenta o maior fator de recuperação entre os três, com um percentual de 

recuperação de aproximadamente 25% do óleo presente no reservatório. A EBM após ser 

corrigida apresenta fator de recuperação próximo de 22%. E o fator de recuperação ao se 

utilizar o simulador comercial é próximo de 18%.  
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 O valor encontrado para o fator de recuperação pela simulação é próximo a média 

mundial, e o fator de recuperação da EBM e da EBM corrigida encontram-se na faixa de 

valores médios do fator de recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

7 – CONCLUSÃO 

 Este trabalho mostrou como a equação de balanço de materiais pode ser utilizada 

para a previsão de comportamento de um reservatório, desde que se tenham alguns 

cuidados na sua utilização.  

 A diferença entre os valores da simulação e os da EBM tornou necessário que se 

avaliasse o que poderia estar provocando esta grande diferença nos resultados de volume 

de óleo e gás produzidos.  

 A EBM apresenta como particularidade não estipular que haja produção de água 

durante a produção, o que gera uma distorção no resultado. Foi preciso então fazer uma 

correção nos resultados da EBM de forma a considerar os valores de água produzida. Feito 

isto foram encontrado valores mais próximos aos da simulação, os quais podem ser 

considerados melhores resultados dos que os encontrados antes da correção. 

 Esta correção permitiu que se avaliasse melhor como seria o comportamento do 

reservatório ao longo do tempo. Os valores da EBM, com e sem a correção, foram 

comparados com os da simulação, sendo que os valores corrigidos se aproximaram mais 

dos da simulação. Este último método apresenta melhores resultados e é hoje uma das 

ferramentas mais utilizadas pelos engenheiros de reservatório para tomadas de decisão 

sobre o desenvolvimento do reservatório, sobre as estratégias de produção, e sobre outras 

atividades a ela relacionadas. 

 Cabe ressaltar que a EBM pode ser utilizada sem que seja necessário avaliar a 

influência da água produzida sobre a produção nos primeiros anos de produção. Neste 

período tem-se pouca ou nenhuma produção de água, sendo assim não provocam 

distorções nos resultados da previsão. A previsão só terá seu efeito alterado se for 

considerado um período mais longo. 

 Este trabalho mostrou como a EBM, uma técnica considerada simples, pode ser 

utilizada para a previsão de comportamento de um reservatório, mostrou que pode ser útil 

quando não se tem muitos recursos tecnológicos disponíveis e não se tem acesso a 

simulação de reservatórios.  

A EBM é um método mais simples que a simulação e pode ser implantando em 

planilhas Excel e gerar resultados satisfatórios para a previsão, podendo ser uma importante 

ferramenta de aprendizado para os futuros engenheiros de reservatórios. 
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Anexo 1 - Etapas do desenvolvimento de um estudo de reservatório (adaptado de 

Rosa et al, 2006, pg. 525) 

Fase 1 - Coleta e Preparação de Dados 

1 - Geologia 

1.1 - Modelo Geológico 

1.2 - Mapas Estruturais (topo, base) 

1.3 - Mapas de isópacas (óleo, gás, água) 

1.4 - Seções estatigráficas 

2 - Dados de Rocha 

2.1 - Porosidade 

2.2 - Permeabilidade 

2.3 - Compressibilidade 

2.4 - Permeabilidade Relativa 

2.5 - Saturação de fluidos de perfuração 

2.6 - Pressão Capilar 

3 - Dados de Fluido 

3.1 - Análise PVT (óleo, gás, água) 

3.2 - Análise de óleo, gás, água 

4 - Dados de Produção  

4.1 - Histórico de produção (óleo, gás, água) 

4.2 - Histórico de Pressão 

4.3 - Testes de Formação 

4.4 - Histórico de Injeção (gás, água) 

5 - Dados de poço 

5.1 - Completação 

5.2 - Índice de Produtividade/injetividade 

5.3 - Histórico de completações 

5.4 - Histórico de estimulações e restaurações 

5.5 - Histórico de pressão na cabeça 

Fase 2: Preparação do modelo numérico 

1 - Lançamento da malha 

1.1 - Lançamento da malha 

1.2 - Digitalização 

1.3 - Entrada ("input") dos dados 

Fase 3: Fechamento do histórico (calibração do 
modelo numérico) 

Fase 4: Extrapolação 
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Anexo 2 – Valores da EBM 

Intervalo N Eo Ef,w Bo Boi Pi P cw cf Swi Sw Rsi Wp Bw WpBw (We)
0 - 366 106.334.000,00 0,002481834 0 1,42796 1,42548 322,000 307,907 0,00004900 0,00005300 0,1800 0,2268 126,50 0,000 1,043 0,000

366 - 731 106.149.189,02 0,003295646 0 1,43126 1,42796 307,907 289,725 0,00004900 0,00005300 0,2268 0,2734 126,50 0,000 1,043 0,000

731 - 1096 105.904.767,77 -0,001070594 0 1,43019 1,43126 289,725 276,578 0,00004900 0,00005300 0,2734 0,3201 126,50 0,000 1,043 0,000

1096 - 1461 105.984.044,72 0,000620487 0 1,43081 1,43019 276,578 268,251 0,00004900 0,00005300 0,3201 0,3669 126,50 0,000 1,043 0,000

1461 - 1827 105.938.083,50 0,000628600 0 1,43144 1,43081 268,251 263,627 0,00004900 0,00005300 0,3669 0,4140 126,50 0,000 1,043 0,000

1827 - 2192 105.891.561,92 0,000412859 0 1,43185 1,43144 263,627 262,247 0,00004900 0,00005300 0,4140 0,4614 126,50 0,002 1,043 0,002

2192 - 2557 105.861.029,21 0,000406774 0 1,43226 1,43185 262,247 263,413 0,00004900 0,00005300 0,4614 0,5094 126,50 40.970,200 1,043 42.731,919

2557 - 2922 105.830.963,72 0,000138849 0 1,43240 1,43226 263,413 253,846 0,00004900 0,00005300 0,5094 0,5540 126,50 773.227,000 1,043 806.475,761

2922 - 3288 105.820.705,02 0,000667508 0 1,43306 1,43240 253,846 253,974 0,00004900 0,00005300 0,5540 0,5879 126,50 3.060.960,000 1,043 3.192.581,280

3288 - 3653 105.771.414,72 0,000730939 0 1,43379 1,43306 253,974 260,030 0,00004900 0,00005300 0,5879 0,6088 126,50 7.334.520,000 1,043 7.649.904,360

3653 - 4018 105.717.493,12 0,000685025 0 1,43448 1,43379 260,030 258,341 0,00004900 0,00005300 0,6088 0,6214 126,50 12.819.800,000 1,043 13.371.051,400

4018 - 4383 105.667.008,51 0,000678940 0 1,43516 1,43448 258,341 247,568 0,00004900 0,00005300 0,6214 0,6306 126,50 18.728.900,000 1,043 19.534.242,700

4383 - 4749 105.617.019,91 0,000666033 0 1,43582 1,43516 247,568 246,583 0,00004900 0,00005300 0,6306 0,6380 126,50 24.724.800,000 1,043 25.787.966,400

4749 - 5114 105.568.027,59 0,000613111 0 1,43644 1,43582 246,583 257,451 0,00004900 0,00005300 0,6380 0,6456 126,50 30.777.600,000 1,043 32.101.036,800

5114 - 5479 105.522.968,23 0,000522695 0 1,43696 1,43644 257,451 286,955 0,00004900 0,00005300 0,6456 0,6560 126,50 35.055.300,000 1,043 36.562.677,900

5479 - 5844 105.484.584,23 0,000426989 0 1,43739 1,43696 286,955 290,764 0,00004900 0,00005300 0,6560 0,6652 126,50 38.695.100,000 1,043 40.358.989,300

5844 - 6210 105.453.249,11 0,000330511 0 1,43772 1,43739 290,764 283,221 0,00004900 0,00005300 0,6652 0,6706 126,50 41.481.500,000 1,043 43.265.204,500

6210 - 6575 105.429.006,90 0,000308088 0 1,43803 1,43772 283,221 283,743 0,00004900 0,00005300 0,6706 0,6738 126,50 44.300.700,000 1,043 46.205.630,100

6575 - 6940 105.406.419,44 0,000238556 0 1,43826 1,43803 283,743 283,746 0,00004900 0,00005300 0,6738 0,6767 126,50 47.199.200,000 1,043 49.228.765,600

6940 - 7305 105.388.936,34 0,000209160 0 1,43847 1,43826 283,746 282,764 0,00004900 0,00005300 0,6767 0,6795 126,50 50.167.800,000 1,043 52.325.015,400

7305 - 7671 105.373.612,33 0,000194274 0 1,43867 1,43847 282,764 280,532 0,00004900 0,00005300 0,6795 0,6819 126,50 53.210.300,000 1,043 55.498.342,900

7671 - 8036 105.359.382,94 0,000179953 0 1,43885 1,43867 280,532 278,050 0,00004900 0,00005300 0,6819 0,6840 126,50 56.287.400,000 1,043 58.707.758,200

8036 - 8401 105.346.205,89 -0,000192384 0 1,43866 1,43885 278,050 275,616 0,00004900 0,00005300 0,6840 0,6860 126,50 59.396.900,000 1,043 61.950.966,700

8401 - 8766 105.360.293,30 -0,000980055 0 1,43768 1,43866 275,616 273,19 0,00004900 0,00005300 0,6860 0,6878 126,50 62.536.300,000 1,043 65.225.360,900

8766 - 9132 105.432.116,82 -0,001241317 0 1,43643 1,43768 273,190 270,755 0,00004900 0,00005300 0,6878 0,6894 126,50 65.714.200,000 1,043 68.539.910,600

9132 - 9497 105.523.227,62 -0,000840976 0 1,43559 1,43643 270,755 268,373 0,00004900 0,00005300 0,6894 0,6910 126,50 68.910.100,000 1,043 71.873.234,300

9497 - 9862 105.585.043,53 -0,000890369 0 1,43470 1,43559 268,373 266,805 0,00004900 0,00005300 0,6910 0,6925 126,50 71.529.900,000 1,043 74.605.685,700

9862 - 10227 105.650.569,02 -0,000864372 0 1,43384 1,43470 266,805 268,708 0,00004900 0,00005300 0,6925 0,6940 126,50 74.180.200,000 1,043 77.369.948,600

10227 - 10593 105.714.259,21 -0,000993053 0 1,43285 1,43384 268,708 268,659 0,00004900 0,00005300 0,6940 0,6955 126,50 76.886.500,000 1,043 80.192.619,500

10593 - 10958 105.714.259,21 -0,000594012 0 1,43225 1,43285 268,659 258,149 0,00004900 0,00005300 0,6955 0,6970 126,50 79.292.200,000 1,043 82.701.764,600

10958 - 11323 105.714.259,21 -0,000653804 0 1,43160 1,43225 258,149 240,872 0,00004900 0,00005300 0,6970 0,6983 126,50 80.394.100,000 1,043 83.851.046,300  
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Anexo 3 - Dados da EBM (cont. anexo 1) 

F Eo ΔP Np Gp Óleo restante 

263.903,34 0,002481834 14,09 184.810,98 23.378.589,40 106.149.189,02 

349.830,15 0,003295646 18,18 244.421,25 30.919.287,92 105.904.767,77 

-113.380,99 -0,001070594 13,15 -79.276,95 
-

10.028.534,64 
105.984.044,72 

65.761,74 0,000620487 8,327 45.961,22 5.814.094,89 105.938.083,50 

66.592,73 0,0006286 4,624 46.521,57 5.884.978,94 105.891.561,92 

43.718,29 0,000412859 1,38 30.532,72 3.862.388,94 105.861.029,21 

85.793,44 0,000406774 
-

1,166 
30.065,49 3.803.284,53 105.830.963,72 

821.170,28 0,000138849 9,567 10.258,70 1.297.725,45 105.820.705,02 

3.263.217,42 0,000667508 
-

0,128 
49.290,30 6.235.222,85 105.771.414,72 

7.727.216,85 0,000730939 
-

6,056 
53.921,60 6.821.081,85 105.717.493,12 

13.443.470,54 0,000685025 1,689 50.484,61 6.386.303,18 105.667.008,51 

19.605.984,28 0,00067894 10,77 49.988,61 6.323.558,66 105.617.019,91 

25.858.310,77 0,000666033 0,985 48.992,32 6.197.528,09 105.568.027,59 

32.165.761,76 0,000613111 
-

10,87 
45.059,36 5.700.008,47 105.522.968,23 

36.617.834,19 0,000522695 -29,5 38.384,00 4.855.575,81 105.484.584,23 

40.404.030,01 0,000426989 
-

3,809 
31.335,12 3.963.893,18 105.453.249,11 

43.300.057,96 0,000330511 7,543 24.242,21 3.066.639,65 105.429.006,90 

46.238.111,46 0,000308088 
-

0,522 
22.587,46 2.857.314,27 105.406.419,44 

49.253.910,92 0,000238556 
-

0,003 
17.483,10 2.211.611,62 105.388.936,34 

52.347.058,59 0,00020916 0,982 15.324,01 1.938.487,23 105.373.612,33 

55.518.814,27 0,000194274 2,232 14.229,39 1.800.017,92 105.359.382,94 

58.726.717,96 0,000179953 2,482 13.177,05 1.666.896,23 105.346.205,89 

61.930.699,78 -0,000192384 2,434 -14.087,40 -1.782.056,49 105.360.293,30 

65.122.101,98 -0,000980055 2,426 -71.823,53 -9.085.676,15 105.432.116,82 

68.409.035,94 -0,001241317 2,435 -91.110,80 
-

11.525.515,89 
105.523.227,62 

71.784.491,81 -0,000840976 2,382 -61.815,91 -7.819.712,03 105.585.043,53 

74.511.676,09 -0,000890369 1,568 -65.525,49 -8.288.974,91 105.650.569,02 

77.278.627,16 -0,000864372 
-

1,903 
-63.690,19 -8.056.808,97 105.714.259,21 

80.087.639,59 -0,000993053 0,049 -73.266,74 -9.268.242,74 105.787.525,95 

82.638.969,02 -0,000594012 10,51 -43.843,96 -5.546.261,26 105.831.369,91 

83.781.929,94 -0,000653804 17,28 -48.279,18 -6.107.316,16 105.879.649,09 
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Anexo 4 – Valores de Volume Acumulado de Óleo (Np em m3 std) 

Ano 
Pressão 
(kg/cm2) 

Np EBM Np simulador 
Np EBM 
corrigida 

1 307,907 7.322.977,05 7.346.000,00 7.346.000,00 

2 289,725 14.416.774,69 14.646.000,00 14.646.000,00 

3 276,578 21.223.613,35 21.946.000,00 21.946.000,00 

4 268,251 28.407.281,94 29.246.000,00 29.246.000,00 

5 263,627 35.541.997,96 36.566.000,00 36.566.000,00 

6 262,247 42.728.544,78 43.866.000,00 43.866.000,00 

7 263,413 50.053.265,60 51.125.000,00 51.125.000,00 

8 253,846 57.303.022,01 57.692.800,00 57.692.800,00 

9 253,974 64.036.465,14 62.725.000,00 62.725.000,00 

10 260,03 70.273.453,35 65.751.500,00 65.751.500,00 

11 258,341 76.106.878,14 67.566.200,00 69.566.200,00 

12 247,568 81.650.940,12 68.957.100,00 70.900.243,81 

13 246,583 87.064.297,94 70.281.200,00 75.932.324,11 

14 257,451 92.641.562,16 71.517.600,00 80.827.872,20 

15 286,955 97.477.146,27 72.647.000,00 84.669.908,70 

16 290,764 101.484.251,63 73.585.700,00 87.104.378,26 

17 283,221 104.253.513,41 74.298.200,00 89.343.979,15 

18 283,743 106.744.968,53 74.826.500,00 91.756.497,01 

19 283,746 109.294.612,04 75.301.100,00 93.927.982,37 

20 282,764 111.839.811,59 75.737.000,00 96.114.811,60 

21 280,532 114.376.960,75 76.135.500,00 98.333.703,02 

22 278,05 116.898.651,60 76.500.900,00 100.591.705,93 

23 275,616 119.818.481,88 76.840.900,00 103.207.037,01 

24 273,19 123.332.326,68 77.158.700,00 106.337.647,40 

25 270,755 126.385.235,64 77.457.700,00 109.076.321,18 

26 268,373 128.596.468,35 77.737.800,00 111.093.767,88 

27 266,805 130.940.520,70 77.977.500,00 113.227.601,26 

28 268,708 133.227.237,11 78.210.000,00 115.277.895,31 

29 268,659 135.789.884,66 78.429.100,00 117.404.419,98 

30 258,149 137.143.373,07 78.618.800,00 118.559.431,42 
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Anexo 5 – Valores do Volume Acumulado de Gás (Gp em m3 std). 

Ano Gp EBM Gp EBM corrigida Gp Simulado 

1 926.356.597,43 929.269.000,00 929.188.000,00 

2 1.823.721.998,64 1.852.719.000,00 1.851.320.000,00 

3 2.684.787.089,20 2.776.169.000,00 2.770.780.000,00 

4 3.593.521.164,86 3.699.619.000,00 3.687.690.000,00 

5 4.496.062.741,57 4.625.599.000,00 4.609.300.000,00 

6 5.405.160.915,25 5.549.049.000,00 5.537.480.000,00 

7 6.331.738.099,02 6.467.312.500,00 6.481.820.000,00 

8 7.248.832.284,77 7.298.139.200,00 7.339.750.000,00 

9 8.100.612.840,71 7.934.712.500,00 7.993.630.000,00 

10 8.889.591.849,08 8.317.564.750,00 8.402.440.000,00 

11 9.627.520.084,98 8.800.124.300,00 8.655.230.000,00 

12 10.328.843.925,11 8.968.880.841,45 8.834.200.000,00 

13 11.013.633.689,11 9.605.438.999,80 8.996.700.000,00 

14 11.719.157.613,02 10.224.725.832,94 9.168.700.000,00 

15 12.330.859.003,72 10.710.743.450,19 9.350.280.000,00 

16 12.837.757.831,78 11.018.703.850,49 9.478.970.000,00 

17 13.188.069.446,96 11.302.013.362,28 9.554.780.000,00 

18 13.503.238.519,09 11.607.196.871,41 9.615.460.000,00 

19 13.825.768.422,84 11.881.889.770,35 9.673.030.000,00 

20 14.147.736.166,22 12.158.523.667,33 9.726.870.000,00 

21 14.468.685.535,30 12.439.213.431,90 9.773.830.000,00 

22 14.787.679.427,52 12.724.850.799,68 9.815.930.000,00 

23 15.157.037.958,45 13.055.690.181,70 9.855.140.000,00 

24 15.601.539.325,08 13.451.712.395,98 9.892.090.000,00 

25 15.987.732.308,54 13.798.154.628,79 9.927.100.000,00 

26 16.267.453.245,85 14.053.361.636,83 9.960.350.000,00 

27 16.563.975.868,70 14.323.291.559,05 9.991.900.000,00 

28 16.853.245.494,72 14.582.653.756,99 10.026.600.000,00 

29 17.177.420.409,35 14.851.659.127,63 10.058.700.000,00 

30 17.348.636.692,86 14.997.768.074,83 10.083.700.000,00 
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