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RESUMO 

 

 

 

A permeabilidade relativa em sistemas trifásicos é um assunto de bibliografia restrita devido 

à complexidade envolvida em seu estudo. Este trabalho apresenta os principais materiais 

publicados neste assunto, abordando desde os conceitos básicos envolvidos no mecanismo 

de escoamento trifásico em meios porosos, até maneiras experimentais e modelos 

empíricos para obtenção da permeabilidade relativa. Também são abordados estudos que 

comparam os resultados obtidos empiricamente com dados experimentais da literatura, o 

uso de ajuste histórico dentro deste assunto, a influência da molhabilidade e de técnicas que 

a alterem, e do efeito de histerese na permeabilidade relativa em escoamentos trifásicos. Foi 

observado que a permeabilidade relativa das fases molhante e não-molhante costumam 

depender apenas das suas próprias saturações, diferentemente da fase intermediária. 

Também nota-se que reservatórios de rochas molháveis a água se comparadas a 

reservatórios de rochas molháveis a óleo, apresentam maiores permeabilidades relativas ao 

gás e maiores fatores de recuperação de óleo, inclusive em baixas saturações. 

 

Palavras-chave: permeabilidade relativa, recuperação avançada, escoamento trifásico, 

molhabilidade, modelos empíricos 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Three-phase relative permeability is such a complex subject of study therefore a limited 

number of papers and books discuss about it. This work presents the major published papers 

about three-phase relative permeability, approaching since the basic concepts involved in 

three-phase flow through porous media, to experimental procedures and empiric models for 

obtaining its values. Also, comparative studies between those empiric models; the use of 

history matching at this topic; the effect of wettability and its alteration techniques and 

hysteresis on three-phase relative permeability are approached. It was noticed that the 

relative permeability to the wetting and non-wetting phases depend only on their own 

saturation. Also, water wet reservoirs, compared to oil wet reservoirs, tend to have higher 

relative permeability to gas and higher oil recovery factor, even under low oil saturation. 

 

Keywords: relative permeability, enhanced oil recovery, three-phase flow, wettability, 

empiric models 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

 

Na indústria de produção do petróleo tem-se investido muito em métodos que 

aumentem a recuperação de óleo em reservatórios antes considerados em avançado grau 

de explotação. Estes métodos se enquadram em duas categorias, recuperação secundária e 

recuperação terciária, também chamada de recuperação avançada. 

A recuperação secundária consiste basicamente na injeção de água, ou gás imiscível 

no reservatório com o objetivo de manter a pressão do seu interior em um nível elevado 

favorecendo o fluxo do óleo para o poço. Esta técnica é amplamente utilizada há décadas e 

consegue elevar a produção do reservatório em sua fase de primeiro declínio, quando a 

produção do reservatório não está mais em seu plateau inicial devido à queda de pressão 

no reservatório (Figura 1.1). 

Após esta etapa, a curva de produção naturalmente terá uma segunda fase de 

declínio, levando a empresa exploradora a cogitar métodos de recuperação terciários. Estes 

métodos, de custo mais elevados, normalmente baseiam-se em complexos estudos que 

envolvem características físico-químicas e dependem da interação do óleo com o fluido 

injetado, que pode ser um gás, uma espuma, um fluido de combustão, mistura microbial, 

entre outras possibilidades. O uso dessas técnicas se popularizou amplamente nas últimas 

décadas, principalmente pela alta nos preços do barril de petróleo e pela dificuldade de se 

encontrar novas reservas, fazendo com que antigos reservatórios voltassem a ser 

considerados atrativos. 

 
Figura 1.1: Esquema da curva de produção de um reservatório ao longo do tempo com projetos 

de recuperação secundária e terciária 
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Na injeção destes fluidos é recorrente a formação de sistemas compostos por três 

fases no interior do reservatório. Esta pode ser destacada como uma das principais 

situações em que o estudo do sistema trifásico será de fundamental importância, 

principalmente para simulações que irão determinar a viabilidade do projeto proposto. 

 A permeabilidade relativa é uma das propriedades de maior importância nesses 

estudos de escoamentos trifásicos como injeção de CO2, influxo de água em interfaces óleo-

gás e qualquer outro caso que envolva três fases em um reservatório. Neste trabalho, 

admite-se que tais fases sejam aquelas que são predominantes em qualquer reservatório: 

óleo, água e gás. 

Devido à complexidade deste tipo de escoamento, é comum que se use correlações 

empíricas na modelagem de curvas de permeabilidade relativa versus saturação e 

isopermas em diagramas triangulares. Estas correlações, porém, apresentam grandes 

limitações e muitas vezes apresentam resultados insatisfatórios, podendo causar 

estimativas pouco precisas de óleo residual no reservatório, por exemplo. 

O objetivo deste projeto consiste em deixar o leitor familiarizado com os conceitos 

que interferem na variação da permeabilidade relativa de cada uma destas três fases Tais 

variações estão diretamente ligadas ao mecanismo de escoamento do fluido pelo meio 

poroso os quais serão apresentados e discutidos. 

Este trabalho também visa apresentar alguns conceitos envolvidos no mecanismo de 

escoamento, formas de se medir a permeabilidade relativa experimentalmente e correlações 

empíricas utilizadas na indústria para a sua obtenção.   

A existência das três fases no sistema eleva o nível de complexidade do estudo das 

permeabilidades relativas consideravelmente. A natureza do escoamento em meios porosos 

de uma e duas fases é amplamente conhecida e sua teoria é facilmente encontrada em 

livros de reservatórios e artigos. Por outro lado, a bibliografia do escoamento trifásico 

normalmente restringe-se a artigos e publicações em jornais especializados, sendo de difícil 

acesso em língua portuguesa. Este foi um dos principais fatores que motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho, além de promover o agrupamento do conhecimento sobre 

o assunto que se encontra dividido em várias publicações. 

O projeto tratará de introduzir algumas das principais correlações utilizadas na 

indústria para diferentes situações encontradas em reservatórios como a molhabilidade a 

água ou a óleo. Esta propriedade da rocha influencia, por exemplo, as formações 

carbonáticas do pré-sal, que tendem a ser mais molháveis a óleo que os arenitos (TREIBER 

et al, 1971 apud FAERSTEIN, COUTO & ALVES, 2011), o que gera escoamentos de 

mecanismos diferentes, alterando assim o comportamento das curvas de permeabilidades 

relativas. 

Este trabalho também analisa alguns artigos que se propuseram a comparar o grau 
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de precisão dessas correlações com dados experimentais existentes na literatura. Nota-se 

que algumas correlações conseguem reproduzir muito fielmente as curvas experimentais de 

algumas publicações, porém são menos efetivas quando avaliadas com dados de outros 

autores.  

Também é possível notar como os modelos empíricos evoluíram em grau de 

complexidade ao longo dos anos, cada vez mais com suposições mais realistas, visto que o 

escoamento em meio poroso está sujeito a uma grande quantidade de fatores que se inter-

relacionam aumentando a dificuldade envolvida na obtenção dos valores de 

permeabilidades relativas. 

Alguns modelos empíricos existentes para o cálculo da permeabilidade relativa em 

escoamentos trifásicos também serão abordados: COREY, STONE I e STONE II, AZIZ E 

SETTARI I e II, BAKER e BLUNT. As premissas em que cada um dos modelos está 

baseado e as limitações para sua utilização serão apresentadas.  

O projeto também tratará de organizar tais modelos de acordo com o tipo de rocha 

apropriado à sua utilização, de forma que sejam obtidas curvas de permeabilidades relativas 

mais precisas, utilizando-se o modelo que se mostrar mais apropriado à formação em 

estudo. 

 

 



 

Capítulo 2 - CONCEITOS BÁSICOS 

 

2.1 - POROSIDADE E SATURAÇÃO DE FLUIDOS 

 

2.1.1 - Definição de Porosidade 

 

A porosidade de uma formação é a propriedade que indica a razão do volume poroso 

(Vp) desta rocha pelo volume total bruto (bulk volume, Vb) da mesma. 

 

  
  

  
 
     

  
 , onde Vs é o volume de sólidos. (eq. 01) 

 

A porosidade pode ser classificada como porosidade total ou efetiva. Esta última irá 

contabilizar apenas o volume poroso interconectado nesta formação, que possibilita o 

escoamento de fluidos pela mesma, enquanto a porosidade total considera todos os poros, 

interconectados ou não. Do ponto de vista da engenharia de petróleo, a porosidade efetiva é 

aquela que tem maior relevância, principalmente nos estudos apresentados neste trabalho. 

A origem dos poros na formação pode ser devida à forma de deposição dos grãos ao 

longo do tempo, principalmente em arenitos, ou causada por fraturas devido às tensões 

aplicadas na mesma, ou ainda por reações químicas de parte do material da formação, 

principalmente em rochas carbonáticas. (PETERS, 2012) 

Os valores típicos de porosidade também dependem do tipo da formação. Para 

arenitos, o valor médio é de 18%, variando entre 8% e 38%. O valor da porosidade efetiva é 

por volta de 95% do total de poros. Já para carbonatos, os valores variam entre 3% e 15%, 

com um valor médio de 8%.  Neste caso, aproximadamente 90% do volume poroso constitui 

a porosidade efetiva. (PETERS, 2012) 

 

2.1.2 - Saturação de Fluidos 

 

Em um reservatório de petróleo, o espaço poroso estará sempre preenchido por dois 

ou mais fluidos diferentes.  

Em geral, água e óleo ou água e gás são as composições mais frequentes em 

reservatórios de óleo e de gás, respectivamente. No entanto, em estágios avançados da 

produção do reservatório, é comum a ocorrência das três fases dividindo simultaneamente o 

espaço poroso. 
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A propriedade que mede o quanto de cada uma das fases ocupa o espaço poroso é 

a saturação.  Desta forma, a saturação de um fluido neste meio é definida como:

 

                     
                

                              
  (eq. 02) 

 

Asaturaçãodeumfluidoérepresentadapelaletra“S”acompanhadadoindicadorde

cada fase. Logo, a saturação de água é dada por Sw = Vw / Vp,a do óleo,  So = Vo / Vp e a de 

gás, Sg = Vg / Vp. A soma das saturações de todas as fases existentes no sistema deve ser a 

unidade. 

A importância da propriedade saturação vai muito além da quantificação do volume 

de um fluido na rocha. Como será mostrado neste trabalho, os valores de saturação inicial 

de óleo e saturação residual de óleo, por exemplo, são parâmetros que influenciam todo o 

mecanismo de escoamento da mistura multifásica, afetando consideravelmente o volume 

total de óleo recuperável do reservatório.  

Portanto, todas as operações de simulações de reservatórios são amplamente 

dependentes de dados de saturações das formações, o que faz com que a obtenção dos 

mesmos seja uma operação quase mandatória durante todas as fases de produção do poço. 

 

2.1.3 – Determinação de Saturação por Perfilagem 

 

As operações de perfilagem são realizadas por ferramentas específicas que são 

descidas pelo poço com o objetivo de medir as mais diversas propriedades do reservatório. 

As medições de porosidade e de saturações da formação são feitas indiretamente, a partir 

de dados obtidos principalmente em perfis de densidade, perfis sônicos, perfis neutrão e 

perfis de resistividade. 

O perfil de densidade é realizado por uma ferramenta que consiste de um emissor e 

um receptor de raios gamas. A fonte desta radiação pode ser o Césio 137 ou Cobalto 60. Os 

raios gamas emitidos podem ser absorvidos pela formação, refletidos, mas desviados do 

receptor, ou refletidos na direção do receptor os quais serão contabilizados.  

A energia da radiação é mais difundida pela formação o quão maior for a densidade 

total da rocha. Logo, respostas de maior energia no sensor indicará uma formação pouco 

densa e vice-versa. (BASSIOUNI, 1994)  

A partir desta medição, a porosidade é inferida usando-se a fórmula: 

 

  
      

      
  (eq. 03) 
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ρb é a massa específica total da formação medida pela ferramenta. ρma e ρf referem-

se à massa específica da matriz da formação e do fluido de perfuração ou completação 

presente respectivamente. Seus valores são conhecidos e tabelados na maioria das vezes. 

Alguns valores comuns para ρma são mostrados na Tabela 2.1 abaixo. 

 

Tabela 2.1: Massa específica de diferentes tipos de matriz. 

Tipo de Rocha Massa específica da matriz 
(g/cm3) 

Areia ou arenito 2,65 

Calcária 2,71 

Dolomita 2,87 

Anidrido 2,98 

Fonte: Bassiouni (1994) 

 

Da mesma forma, para ρf, na Tabela 2.2 abaixo. 

 

Tabela 2.2: Massa específica do fluido de acordo com o tipo usado. 

Base do Fluido ρf (g/cm3) 

Óleo 0,9 

Água doce 1,0 

Água salgada saturada 1,1 

Fonte: Bassiouni (1994) 

 

Os perfis sônicos medem o inverso da velocidade de uma onde compressiva. Este 

parâmetro é chamado intervalo de tempo de viagem, Δt, e é dado em microssegundos por 

pé. A porosidade em formações bem consolidadas pode ser inferida da seguinte maneira: 

 

  
       

        
  (eq. 04) 

 

Onde Δtma e Δtf são os intervalos de tempo de viagem da onda na matriz e no fluido 

do poro, respectivamente. O valor médio de Δtf é 189µs/ft e os valores de Δtma são 

mostrados na Tabela 2.3 a seguir: 
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Tabela 2.3: Tempo de viagem da onda em diferentes tipos de rochas. 

Tipo de Rocha Δtma (µs/ft) 

Arenito 55,5 

Calcária 47,5 

Dolomita 43,5 

Fonte: Bassiouni (1994) 

 

Outro tipo de perfil de porosidade, o perfil neutrão consegue medir a concentração de 

hidrogênio na formação a partir da emissão de nêutrons. A ferramenta detecta a colisão do 

nêutron com átomos de hidrogênio devido ao fato de ser uma colisão elástica, já que as 

massas de ambas as partículas são muito parecidas. Um valor elevado de concentração de 

hidrogênio indica a existência de poros ocupados por hidrocarbonetos ou água. A 

interpretação dos dados do perfil neutrão é feita com uso de diagramas gerados 

empiricamente.  

Além desses, a saturação de hidrocarbonetos e água na formação é medida pela 

ferramenta de perfil de resistividade. O seu princípio é o de que uma formação contendo 

óleo ou gás terá maior resistência à passagem de corrente elétrica que uma formação 

contendo apenas água. Este princípio deu origem a uma gama de modelos variantes que 

conseguem obter, cada vez mais, dados mais precisos de saturação. 

Em geral, a perfilagem de um poço é realizada ainda por várias outras ferramentas 

que, somando-se às informações obtidas de cada uma delas, consegue-se determinar a 

existência de óleo em uma certa faixa da formação, a saturação de fluidos e várias outras 

propriedades do reservatório antes mesmo de ser feita a completação do poço.  

 

2.2 - TENSÃO SUPERFICIAL E TENSÃO INTERFACIAL 

 

Uma das áreas mais importantes no estudo da petrofísica avançada, a tensão 

superficial (referente a sistemas líquido/gás) e a tensão interfacial (referente a sistemas 

líquido/líquido) é uma propriedade que rege grande parte do escoamento multifásico em 

meios porosos. 

Tal propriedade é definida como sendo a força de coesão das moléculas, que 

impede que uma superfície seja rompida, por unidade de comprimento. Este fenômeno está 

ligado à tendência das moléculas de um líquido localizadas na superfície ou interface com 

outro líquido de serem atraídas para o seio do fluido, ao mesmo tempo em que as moléculas 

do interior do fluido são atraídas em todas as direções. Uma consequência clássica é o 

formato esférico das gotas de água, o qual apresenta configuração de menor energia 

possível para o sistema formado pelas moléculas. 
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Essas forças existentes na superfície são chamadas de forças capilares, e são 

ilustradas na Figura 2.1. Adota-se um elemento infinitesimal da superfície de contato entre 

duas fases com arestas de comprimento da e db.  

A tensão superficial γ desta fase fica definida como: 

 

   
   

  
  

   

  
  (eq. 05) 

 

Figura 2.1:  Forças capilares presentes em um elemento de interface de tamanho infinitesimal 
Fonte: Rosa et al (2011) 

 

Termodinamicamente, o trabalho necessário para que a superfície do líquido se 

expanda, é definida como       . No equilíbrio e a pressão e temperatura constantes, 

     . Portanto, 

 

  (
  

  
)
   

  (eq. 06) 

 

Normalmente, refere-se à tensão superficial ou interfacial adicionando à letra γ os 

índices das duas fases. Desta forma, γow é a tensão interfacial entre a água e o óleo. γwg é a 

tensão superficial entra a água e o gás e γog é a tensão superficial entre o óleo e o gás. 

 

2.2.1 – Métodos Para Medir Tensão Superficial e Interfacial 

 

O método mais simples de se obter as tensões superficiais e interfaciais é fazendo 

uso de tubos capilares. Pelo comprimento da coluna de fluido (h), o raio do capilar (r), os 

valores da massa específica dos fluidos e pelo ângulos de contato entre ambos na parede 

do tubo deriva-se a equação para a tensão superficial: 

 

  
  (      ) 

     
  (eq. 07) 



   19 
 

 

Os índices em ρw e ρnw classificam as duas fases no capilar como molhante e não 

molhante respectivamente. Estes conceitos serão explicados mais a fundo nos próximos 

tópicos. 

Outro meio de se obter a tensão superficial é pelo método da gota pendente, dado 

pela fórmula: 

 

  
   

 (     )

 
  (eq. 08) 

 

Onde g é a aceleração da gravidade, de é o maior raio da gota, ρL é a massa 

específica do líquido, ρg é a massa específica do gás e H é uma constante que depende de 

  

  
. A Figura 2.2 ilustra como esses valores são medidos. 

 

Figura 2.2: Método da gota pendente 
Fonte: Peters (2012) 

 

2.3 - COEFICIENTE DE ESPALHAMENTO 

 

O termo coeficiente de espalhamento, refere-se à capacidade que a fase oleosa tem 

de se espalhar na superfície da água formando um filme, ou não, formando lentes. Óleos 

que formam lentes tem recuperação mais difícil, e deixam um grande volume de óleo 

irredutível no reservatório, como será explicado adiante. 

O coeficiente de espalhamento do óleo Cso é dado pela variação da Energia de Gibbs 

superficial na interface dos líquidos com a variação da área da interface: 

 

                            (eq. 09) 
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Como                 

 

   (           )      (eq. 10) 

  

    
                  (eq. 11) 

 

Para valores de Cso positivos, é dito que o óleo espalha-se sobre a superfície da 

água, enquanto para valores negativos, é dito que o óleo não se espalha, e tende a formar 

lentes.  

 

Figura 2.3: Espalhamento do óleo sobre a água 

 

2.4 - MOLHABILIDADE 

 

O grau de afinidade de um fluido com uma superfície que faz com que o mesmo 

molhe-a ou seja repelido pela superfície na presença de outro fluidos imiscíveis é chamada 

de molhabilidade. 

A preferência de um sólido pelo contato com um líquido ou gás define esta fase 

como sendo a fase molhante. A fase molhante tende a espalhar-se pela superfície sólida e, 

em meios porosos, tenderá a embeber o meio, até que uma pequena saturação da fase 

não-molhante, chamada de saturação residual, continue presente no meio. 
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Figura 2.4: Líquidos com diferentes níveis de molhabilidade em relação à superfície 

 

O ângulo de contato do líquido com a superfície define o grau de molhabilidade da 

superfície para este líquido. Este pode ser observado mais facilmente em gotas sobre 

superfícies planas ou em tubos capilares.  

Os processos de substituição da fase molhante por uma não-molhante em tubos 

capilares e experimentos com testemunhos são chamadas de drenagem e se dão por meio 

de um deslocamento do tipo pistão, empurrando a fase molhante para fora do poro e 

deixando apenas uma fina camada nas paredes e cantos. Já o processo de embebimento, 

que é o deslocamento da fase não-molhante pela molhante, pode acontecer tanto por 

deslocamento do tipo pistão, quanto por e preenchimento do corpo do poro. Este último 

consiste na ocupação do poro pela fase molhante a partir das paredes do mesmo, até que a 

fase não-molhante seja expulsa, ou uma pequena quantidade fique aprisionada no interior 

de poros maiores. 

Os efeitos da molhabilidade afetam as permeabilidades relativas, propriedades 

elétricas, tempo de relaxação em ressonâncias magnéticas nucleares e perfis de saturação 

nos reservatórios. 

Existe uma relação entre o ângulo de contato e as tensões superficiais envolvidas no 

sistema ilustrado abaixo. 

 

Figura 2.5: Gota de água imersa em óleo sobre a superfície de uma rocha 
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Pelo equilíbrio de forças do sistema, obtemos a seguinte igualdade: 

 

                  (eq. 12) 

 

Logo, 

 

      
       

   
  (eq. 13) 

 

Desta forma, a obtenção de indicadores de molhabilidade do sistema rocha-fluidos é 

de fundamental importância para o estudo de escoamentos em reservatórios. Os principais 

métodos experimentais para determinar tal propriedade são descritos no próximo tópico. 

 

2.4.1 - Métodos Para Medir Molhabilidade 

 

Experimentalmente, a molhabilidade do reservatório pode ser determinada medindo-

se o ângulo de contato pelos métodos da gota séssil, gota séssil modificado, Amott e USBM, 

principalmente. Uma breve explicação destes métodos é apresentada a seguir. 

 

2.4.1.1 - Ângulo de contato gota séssil 

 

O ângulo de contato é medido pelo ângulo macroscópico formado por um fluido ao 

espalhar-se por uma superfície. Normalmente, o método de gota séssil é utilizado, no qual 

uma única gota de água é depositada sobre uma superfície lisa horizontal, e este sistema é 

então imerso em óleo. Caso a gota de água imersa em óleo espalhe-se pela superfície 

formando um ângulo θ < 90°, é dito que a superfície tem molhabilidade preferencial à água, 

ou que a superfície é hidrofílica. Mas, se ao contrário, a gota assumir uma geometria que 

reduza a sua área de contato com a superfície, formando um ângulo θ > 90°, é dito que a 

superfície tem molhabilidade preferencial ao óleo, ou que a superfície é hidrofóbica.  

 
Figura 2.6: Método ângulo de contato gota séssil 
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2.4.1.2 - Ângulo de contato gota séssil modificado 

 

Este método tem o mesmo fundamento do anterior,porémagotad’águaécolocada

entre duas superfícies lisas e o sistema também é imerso em óleo. Uma das superfícies 

desliza horizontalmente causando uma perturbação no sistema. Após o equilíbrio, forma-se 

um ângulo de contato de avanço (θa) e um ângulo de contato de recuo (θr). A diferença entre 

o maior (avanço) e o menor (recuo) ângulo de contato é chamada de ângulo de contato de 

histerese.  

 
Figura 2.7: Método ângulo de contato gota séssil modificado 

 

2.4.1.3 - Método Amott 

 

Este método, mais utilizado na indústria do petróleo, trabalha diretamente com um 

testemunho do reservatório. O processo inicialmente requer que o testemunho seja 

centrifugado com salmoura até que a saturação de óleo residual seja alcançada. Após isso, 

o testemunho é imerso em óleo, e o volume de água drenada naturalmente após 20h é 

medido. Novamente o testemunho é centrifugado, desta vez em óleo, até que a saturação 

residual de água seja atingida e registra-se o volume total de água drenada, incluindo 

aquela da etapa anterior. Após isso, o testemunho é imerso em salmoura por 20h e o 

volume embebido é medido. Por fim, centrifuga-se o testemunho em salmoura e mede-se o 

volume de óleo retirado. 

Após as medições, a molhabilidade é calculada pelo índice de Amott-Harvey: 

 

           (eq. 14) 

 

Onde, Iw é a razão entre o volume de óleo drenado durante o embebimento 

espontâneo da salmoura, pelo volume total de óleo drenado (embebimento mais centrífuga) 

e Io é a razão entre o volume de água (salmoura) drenada no processo espontâneo de 

embebimento de óleo, pelo volume total de água drenada (espontânea mais centrífuga). 
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  (eq. 15) 

 

    
    

   
  (eq. 16) 

Como -1 < IAH < 1, diz-se que a rocha é molhável a água se o índice Amott-Harvey 

estiver entre 0,3 e 1; molhável a óleo, entre -0,3 e -1 e de molhabilidade intermediária se o 

índice cair entre o intervalo de -0,3 a 0,3. 

 

2.4.1.4 - USBM 

 

O método USBM (United States Bureau of Mines) publicado por Donaldson et al 

(1969)  compara o trabalho termodinâmico realizado por um fluido ao drenar o outro. Ele se 

baseia na observação de que a energia gasta pela fase molhante para expulsar a fase não-

molhante é menor que àquela gasta na situação inversa. 

Para iniciar o experimento, o testemunho passa por uma centrifugação em óleo para 

que a saturação de água seja reduzida à residual. Então o testemunho é imerso em 

salmoura e colocado na centrífuga novamente, de modo que a velocidade desta aumente 

gradativamente até que a pressão capilar atinja o valor de 10psi. Para cada aumento na 

pressão, a saturação do óleo deverá ser medida pelo volume de óleo drenado. Em seguida, 

o testemunho é centrifugado em óleo até que a mesma pressão capilar de 10psi seja 

atingida, fazendo-se as medições da saturação de água. 

 
Figura 2.8: Gráfico obtido no procedimento de teste USBM 

Fonte: Peters (2012) 
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O índice USBM é calculado então a partir da área sob as curvas dos gráficos obtidos 

durante o experimento. 

 

     
  

  
  (eq. 17) 

 

Os valores também variam entre -1 e 1, sendo um valor próximo de -1, indicador de 

que a rocha é fortemente molhável a óleo, e um valor próximo de 1, indicador de que a 

rocha é fortemente molhável a água. 

   

2.5 - PERMEABILIDADE RELATIVA 

 

O conceito de permeabilidade (k) foi definido no século XIX a partir da Lei de Darcy 

como sendo a capacidade de um meio poroso em permitir a passagem de um fluido através 

do mesmo. “Poranalogiacomcondutoreselétricos,apermeabilidaderepresentao inverso 

daresistênciaqueomaterialofereceaofluxodefluidos.”(ROSA et al, 2011)  

O seu valor é obtido analiticamente a partir da viscosidade do fluido escoando (µ), a 

sua velocidade de escoamento (v) e do gradiente de pressão horizontal (P). Acrescenta-se 

ainda a parcela da gravidade (g) dependente da massa específica do fluido (ρ) e da posição 

no eixo vertical (z). 

 

   
 

 
(       )  (eq. 18) 

 

Em escoamentos multifásicos, o conceito de permeabilidade relativa (kri) é dado pela 

razão entre a permeabilidade efetiva de uma fase (ki), e a permeabilidade absoluta do meio 

(k). Aplicando-se a Lei de Darcy para cada fase, tem-se: 

 

    
    

  
(         )  (eq. 19) 

 

     
  

 
  (eq. 20) 

 

onde i, refere-se à fase. Nos estudos de reservatório e recuperação avançada, essas fases 

são, normalmente, água, óleo e gás, podendo aparecer aos pares (sistema bifásico) ou 

todas as três fases na mesma mistura compondo um sistema trifásico. 

A permeabilidade absoluta deve ser calculada com o fluxo de apenas um fluido. 

Normalmente utiliza-se algum gás para obter o seu valor. É interessante notar que k é uma 
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propriedade da rocha, enquanto ki e kri são propriedades do conjunto rocha-fluido. Além 

disso, tanto k quanto ki são propriedades tensoriais com três dimensões. 

A magnitude da permeabilidade relativa a uma das fases está intimamente 

relacionada à distribuição de saturações no meio poroso. Porém não existe um consenso 

em relação a quais são as saturações que regem o comportamento das curvas de 

permeabilidades relativas. Por exemplo, Saraf & Fatt (1967) concluíram que a 

permeabilidade relativa do óleo depende da saturação do óleo e da água, enquanto Van 

Spronsen (1982) e Saraf et al (1982) afirmam que a influência da saturação das outras fases 

nas curvas de permeabilidade relativa do óleo e da água é insignificante. 

A falta de consenso está relacionada aos procedimentos utilizados nos experimentos. 

O testemunho utilizado pode apresentar características completamente distintas de 

experimento para experimento, sendo a molhabilidade da rocha uma das mais importantes 

nesta análise.  

Schneider et al (1970) realizaram experimentos em arenitos (molhável a água) e 

carbonatos (molhável a óleo) com escoamentos bifásicos e trifásicos.  O que se observou é 

que, normalmente, a permeabilidade relativa da fase que molha melhor a rocha se comporta 

de maneira parecida nos escoamentos bi e trifásicos. Já as outras fases, chamadas de não-

molhante e intermediária, têm curvas de permeabilidades relativas diferentes daquela em 

escoamento bifásico composto com a mesma fase molhante.  

Não menos importante no estudo das curvas é o histórico de saturações do 

testemunho. Devido ao fenômeno conhecido de histerese, a cada embebimento ou 

drenagem do testemunho, novas configurações serão obtidas. Este fenômeno e explicado 

pelo aprisionamento de fluidos em valores de saturações irredutíveis e alterações na 

molhabilidade da rocha durante tais processos. 

 

2.5.1 - Representação Gráfica da Permeabilidade Relativa 

 

Para escoamentos bifásicos, a forma de apresentação mais usual da permeabilidade 

relativa é por meio de curvas que mostram a permeabilidade relativa em função da 

saturação de uma das fases. Um exemplo clássico é o gráfico das curvas de 

permeabilidades relativas do óleo e do gás em função da saturação de água. Neste caso, 

teremos uma curva decrescente para a curva do óleo e uma curva crescente para a água, já 

que a permeabilidade relativa de uma fase sempre aumentará com o aumento da sua 

saturação. 
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Figura 2.9: Exemplo de gráfico das permeabilidades relativas com duas fases 

Fonte: Anderson (1987) 

 

Para sistemas trifásicos, é mais usual adotar a plotagem de isopermas em diagramas 

triangulares. Como o nome sugere, isopermas são curvas onde a permeabilidade relativa 

tem um valor constante.  

 
Figura 2.10: Exemplo de dados experimentais formando isopermas em um diagrama triangular 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

O diagrama triangular tem em cada um dos seus vértices o ponto referente a uma 

composição monofásica. Analogamente, cada face do triângulo representa uma composição 

bifásica. Por exemplo, sendo o vértice do topo referente a 100% de gás, um ponto na face 

inferior do triângulo representa uma composição mista de óleo e água. A medida que gás 

seja adicionado ao sistema, novos pontos no interior do triângulo irão representar a 

composição trifásica. 
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Desta forma, para cada curva de isoperma de uma fase em questão, obtém-se uma 

infinidade de diferentes proporções de óleo-água-gás que, escoando pelo sistema, 

garantirão o escoamento da mesma a uma permeabilidade relativa constante da fase 

representada. Normalmente, várias isopermas com valores de permeabilidades relativas 

diferentes são plotadas no mesmo diagrama. 

Uma segunda alternativa para plotagem da permeabilidade relativa de escoamentos 

trifásicos seria a plotagem de isopermas em eixos cartesianos. Desta forma, apenas a 

saturação de duas fases são indicadas diretamente (normalmente, óleo e gás), sendo a 

terceira fase a diferença da unidade com a soma das outras duas. 

 
Figura 2.11: Isopermas plotadas em eixos cartesianos 

Fonte: Delshad & Pope (1989) 
 

 



 

Capítulo 3 - MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA PERMEABILIDADE RELATIVA 

 

A primeira medição experimental da permeabilidade relativa em escoamento trifásico 

data de 1941. Leverett & Lewis (1941) fizeram medições em um testemunho de areia 

compactada, usando salmoura, nitrogênio e dois tipos de querosene com viscosidades 

diferentes. Em sua conclusão, o estudo provou que as permeabilidades relativas da água e 

do gás dependiam apenas de suas próprias saturações. Já a curva do óleo (utilizou-se 

querosene) provou não ser função apenas da sua saturação e era independente da 

viscosidade.  

Corey et al (1956) publicaram uma técnica de medição baseando-se na premissa de 

que, para uma formação molhável a água, a permeabilidade relativa da fase aquosa 

depende apenas da sua própria saturação. Partindo dessa teoria, a saturação de água em 

nove testemunhos utilizados nos experimentos foi mantida constante, entre 17% e 71% do 

volume poroso. Posteriormente, o óleo foi introduzido com um gradiente de pressão muito 

pequeno e mediu-se a permeabilidade efetiva do óleo.  Em seguida, o gás também foi 

injetado e as curvas de permeabilidades relativas gás-óleo foram obtidas. A tensão 

superficial entre o óleo e o gás foi sempre controlada por meio da pressão capilar, mas não 

foi feito nenhum controle na tensão interfacial óleo-água. 

Sarem (1966) propôs um método usando regime transiente que adaptava o método 

de Welge (1952) para sistemas bifásicos. O método se estrutura na teoria de Buckley & 

Leverett, na qual a permeabilidade relativa de cada fase depende apenas da sua própria 

saturação. O experimento é realizado de forma que o gás irá deslocar os dois líquidos que 

encharcaram o testemunho previamente. As equações apresentadas permitem calcular a 

saturação dos dois fluidos sendo deslocados e, como a soma das três saturações deve ser 

a unidade, a saturação do gás pode também ser calculada. Sarem também realizou 

medições das permeabilidades relativas com diferentes valores de saturação inicial de água 

(salmoura) e óleo. Ele observou que a saturação inicial influencia fortemente nos valores de 

kro e krg, mas influencia muito pouco no valor de krg. Apesar da vantagem de ser um 

procedimento rápido, as suposições de Sarem são demasiadamente simplificadas e falham 

em não ser suficientemente realistas, como alguns estudos provaram. (SARAF, 1967) 

Saraf (1967) propôs um método alternativo usando ressonância magnética nuclear 

(NMR) para medir a saturação de fluidos dentro do testemunho. Saraf aplica a Lei de Darcy 

independentemente a cada fase, levando à conclusão de que a permeabilidade relativa de 

cada fase é a razão entre a vazão desta fase quando outras estão presentes, pela vazão da 

mesma quando ela é a única fase escoando. Isto implica que a permeabilidade relativa é 

independente da viscosidade e do gradiente de pressão. 



   30 
 

Observando a amplitude do sinal relatado no NMR, ele observou que a saturação de 

água foi mantida constante quando a vazão da fase aquosa e o gradiente de pressão eram 

mantidos constantes. Isto demonstrou a independência de krw da saturação das outras fases. 

Este fato se deve ao fato de que o testemunho utilizado no experimento era do tipo molhável 

a água. Esta afirmação será explicada no capítulo 5. A permeabilidade relativa ao óleo 

provou ser dependente das saturações do óleo e da água, enquanto a relativa ao gás 

provou ser dependente da saturação total de líquidos. Para formações de molhabilidade 

variável, a saturação de duas fases deve ser medida para que todas as saturações sejam 

conhecidas, já que a saturação de água não será mantida constante adotando-se o 

procedimento anterior. 

 
Figura 3.1: Esquema do aparato experimental de Saraf 

Fonte: Saraf (1967) adaptado 

 

Oak apresentou em 1991 uma técnica que se baseava em manter a vazão de óleo e 

água pelo testemunho de teste em razões constantes e bem definidas. Desta forma, o teste 

em sistema trifásico pode ser entendido como um sistema bifásico gás-óleo. Considerando 

este escoamento bifásico, a drenagem do sistema ocorre quando a saturação de gás 

aumenta,apartirdoescoamento“monofásico”deóleo (composição inicial de óleo e água). 

Oak realizou experimentos de drenagem e de embebimento em seu estudo. Uma vantagem 

deste método é que quando a razão das vazões é constante, a razão das permeabilidades 

relativas das duas fases selecionadas também será constante. Esta relação foi adicionada à 

análise de Oak na tentativa de encontrar uma função para as permeabilidades relativas. 
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Uma desvantagem do método é que a análise é feita em regime estacionário, podendo levar 

um longo tempo para que o fluxo chegue a este estado. 

Na prática, a indústria do petróleo dificilmente adota as técnicas descritas aqui para 

obter seus dados de permeabilidades relativas, devido ao custo e pouca praticidade destes 

experimentos. Modelos empíricos para obtenção das curvas desta propriedade em sistemas 

bifásicos e trifásicos surgiram a partir da década de 50, e ainda hoje continuam sendo 

utilizados e aperfeiçoados. 



 

Capítulo 4 - CORRELAÇÕES PARA PERMEABILIDADE RELATIVA EM SISTEMAS 

TRIFÁSICOS  

 

Devido às dificuldades na medição da permeabilidade relativa em sistemas trifásicos, 

modelos empíricos para as curvas de permeabilidades relativas são o mecanismo mais 

utilizados na indústria. Estes modelos utilizam dados experimentais de permeabilidade 

relativa em escoamentos bifásicos e extrapolam seus valores para sistemas trifásicos. Este 

projeto destaca quatro destes modelos. Corey et al (1956) propuseram um modelo que 

previa a permeabilidade relativa do óleo assumindo-se que a mesma depende da saturação 

de óleo residual, a qual seria função das saturações de gás e da água. Ainda hoje, o modelo 

de Corey, como é conhecido, é um dos mais utilizados. Outro modelo que não pode deixar 

de ser citado, Stone I, como ficou conhecido, foi proposto por Stone em 1970, e foi 

introduzido como sendo um método de interpolação entre valores de escoamento bifásico. 

Posteriormente, em 1973, Stone publicou um segundo modelo conhecido como Stone II. Em 

seu artigo, Stone alegou ter obtido melhores resultados com seu novo modelo, porém, como 

será discutido posteriormente, isso não é um consenso para outros autores. (SARAF et al, 

1982 e FAYERS & MATTHEWS, 1984) 

Estes modelos publicados por Stone apresentavam algumas falhas em suas 

concepções, com suposições irreais que foram corrigidas depois. Ainda assim, sua 

simplicidade e bons resultados o deixaram muito popular. Um dos estudos que propuseram 

corrigir Stone I e Stone II, Aziz & Settari (1979) também será abordado. 

O modelo de Baker (1988) inovou ao propor que a interpolação de permeabilidades 

relativas tivesse um fator ponderador relacionado com a saturação da fase que não seja 

óleo. Esta teoria foi bem aceita pelos pesquisadores, sendo também inspiração para outros 

modelos posteriores. 

O último modelo a ser analisado neste projeto foi elaborado por Blunt em 1999. Por 

ser um modelo muito mais recente, é válido observar se houve avanço na precisão dos 

modelos ao longo dos anos ou se o mesmo não foi significativo. Ele também se apresenta 

como um modelo de interpolação entre valores de permeabilidades relativas em 

escoamento bifásico. 

 

4.1 - MODELOS 

 

Como os modelos enunciados utilizam dados experimentais de escoamentos 

bifásicos para extrapolarem valores para o sistema trifásico, estes modelos também podem  
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ser classificados como sendo semi-empíricos. Apesar disso, diferentes premissas foram 

utilizadas em cada uma delas, sendo impossível afirmar que um modelo representa com 

total fidelidade as complexidades do escoamento. Nota-se também que normalmente não há 

relação entre um modelo e outro, sem ser possível reduzi-las em uma equação específica e 

que casos extremos como os de saturações mínima e máxima nem sempre representam 

modelos conhecidos de escoamentos bifásicos. 

Uma breve descrição do contexto em que cada uma se deu, os procedimentos 

necessários para obtenção dos resultados e as equações envolvidas também são 

enunciadas. 

 

4.1.1 - Corey 

 

 O primeiro modelo para cálculo da permeabilidade relativa em escoamentos 

trifásicos, publicado por Corey et al em 1956, baseava-se na aproximação de que todos os 

canais condutores de fluidos da rocha seriam considerados como um feixe de tubos 

capilares. Um fator de tortuosidade foi incluído para contabilizar os diferentes comprimentos 

destes tubos, já que no meio poroso real, o comprimento dos canais condutores variam 

enormemente. Corey realizou seu experimento em uma amostra de arenito Berea, hidrofílico, 

e assumiu que as permeabilidades relativas da fase molhante e da não-molhante eram 

independentes das saturações das outras fases. A equação para a permeabilidade relativa 

do óleo (fase intermediária) é dada por: 

 

    
(     )

 

(     )
 (          )  (eq. 21) 

 

Sendo Sw a saturação de água, SL a soma das saturações de óleo e água e SLr é a 

saturação de líquido residual em um escoamento bifásico de gás drenando óleo. 

Este experimento gás-óleo, deve ser realizado mantendo-se uma saturação 

constante de água e é o único requerido para utilização do modelo de Corey. Com apenas 

uma combinação de dados, pode-se calcular a permeabilidade do óleo e do gás para 

qualquer saturação. Porém não é possível ajustar os pontos extremos (end points) das 

curvas isopermas para que correspondam aos valores medidos em escoamentos bifásicos 

óleo/água e óleo/gás. 

O valor de SLr também pode ser estimado pela extrapolação da curva da 

permeabilidade relativa do gás plotada em função de uma pressão normalizada (COREY, 

1954 apud COREY et al, 1956). 
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Como as permeabilidades relativas da água e do gás são independentes das outras 

saturações, as isopermas dessas fases são retas perpendiculares aos seus respectivos 

vértices, enquanto a do óleo pode ser côncava ou convexa na direção do vértice óleo. 

Para uma formação fortemente molhável a óleo, assume-se que a permeabilidade 

relativa do óleo no escoamento trifásico tem o mesmo comportamento daquela em 

escoamento bifásico (independe das outras saturações), enquanto a fase intermediária, a 

água, teria comportamento descrito por uma equação análoga àquela descrita previamente. 

 

4.1.2 - Stone I e II 

 

Stone I (1970) é baseado em teorias de probabilidades. Ele também assume que as 

propriedades relativas da fase molhante e não-molhante são dependentes apenas de sua 

própria saturação. Logo, em um reservatório hidrofílico, apenas kro é dependente das outras 

saturações. O meio poroso é tratado como uma reunião de vários canais. Os canais mais 

estreitos são ocupados apenas pela fase molhante, enquanto os maiores canais apresentam 

também as fases não-molhante e intermediária. A permeabilidade relativa da fase 

intermediária seria, portanto, dependente da probabilidade de ocupar ou não estes canais. 

Esta probabilidade é mutualmente dependente das saturações das fases molhante e não-

molhante. 

A permeabilidade relativa do óleo kro, sendo esta a fase de molhabilidade 

intermediária, é considerada função linear de uma saturação de óleo normalizada So* e 

também das funções βw e βg que contabilizam o bloqueio de canais pela água e pelo gás 

respectivamente. 

As equações são as seguintes: 

 

      
       (eq. 22) 

 

   
   ( )

    
   (eq. 23) 

 

   
   ( )

    
   (eq. 24) 

 

kro(w) e kro(g) são permeabilidades relativas do óleo medidas em sistemas óleo/água e 

óleo/gás respectivamente. As saturações normalizadas são dadas por: 

 

  
  

      

         
  (eq. 25) 
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  (eq. 26) 

 

  
  

  

         
  (eq. 27) 

 

Swc é a saturação de água conata e Som é um parâmetro ajustável que representa a 

saturação de óleo residual no escoamento trifásico. Este parâmetro, segundo Stone, seria 

função da saturação de fluidos, mas tal relação não foi bem definida. Para simplificar, 

assumiu-se Som constante, com valor de aproximadamente ½ Swc. Note que: 

 

  
    

    
     (eq. 28) 

 

Como foi dito anteriormente, são necessárias combinações de dados obtidos em dois 

sistemas bifásicos para a utilização do método Stone I: óleo-água e óleo-gás.  

Por ser muito utilizado, Stone I também serviu de modelo para alguns outros estudos 

posteriores, como o de Aziz & Settari (1979) e Kokal & Maini (1989).  

Novamente, para o caso de uma formação molhável ao óleo, um modelo análogo 

descreve a permeabilidade relativa da água, enquanto as curvas da permeabilidade relativa 

do óleo serão as mesmas em escoamentos bifásicos e trifásicos. 

O segundo modelo de Stone, publicado em 1973, definia σw eσg como sendo as 

probabilidades de contribuições para o escoamento no sistema bifásico. 

 

      ( )     ( )  (eq. 29) 

 

      ( )     ( )  (eq.30) 

 

Para o escoamento trifásico, Stone propôs que: 

 

       ( )     ( )        (eq. 31) 

 

Resolvendo para kro: 

 

    (   ( )     ( ))(   ( )     ( ))  (   ( )     ( ))  (eq.32) 
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Os modelos de Stone são, possivelmente, os mais utilizados ainda hoje em 

simulações em sistemas trifásicos juntamente com os modelos de Stone modificado 

apresentados a seguir. Isso se deve à simplicidade desses modelos e por já serem 

tradicionais dentro da indústria, havendo certa resistência na substituição por modelos mais 

recentes. Apesar de ter sido publicado posteriormente, o modelo de Stone II nem sempre 

apresentou resultados mais satisfatórios que o modelo Stone I, fazendo com que ambos 

sejam igualmente populares e bem aceitos pela indústria.  

 

4.1.3 - Aziz & Settari 

 

Aziz & Settari (1979) modificaram ambos os modelos de Stone a fim de superar a 

limitação dos modelos originais que apenas reduziam-se aos modelos bifásicos caso os 

chamados end-points das curvas de permeabilidades relativas fossem iguais a um. Esta 

correção favoreceu o uso desses modelos em  

O modelo de Stone I modificado é o seguinte: 

 

       ( )     
       (eq. 33) 

 

   
   ( )

   ( )   (    
 )

  (eq. 34) 

 

   
   ( )

   ( )   (    
 )

 (eq. 35) 

 

Já para o modelo Stone II, a versão modificada é: 

 

       ( )   ((
   ( )

   ( )   
    ( )) (

   ( )

   ( )   
    ( ))  (   ( )     ( )))  (eq.36) 

 

4.1.4 - Baker 

 

Lee Baker publicou em 1988 o modelo que leva seu nome, baseando a sua teoria em 

uma interpolação entre valores de permeabilidades relativas de escoamentos bifásicos 

ponderados pela saturação da segunda fase, indicada entre parênteses nos índices de k e S. 

O modelo é apresentado a seguir: 
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(      )   ( ) (      )   ( )

(      ) (      )
  (eq. 37) 

 

Os valores de kro(w) e kro(g) podem ser obtidos experimentalmente ou estimados pelas 

equações seguintes. 

 

   ( )     ( )
 (

      ( )

         ( )
)
   

  (eq. 38) 

 

   ( )     ( )
 (

        ( )

     ( )    
)
   

  (eq. 39) 

 

SLr(g) é a saturação total de líquido residual para fase gasosa em escoamentos 

bifásicos com  gás e óleo (SLr(g) = Swr(g) + Sor(g)). 

 

4.1.5 - Blunt 

 

Baseando-se no estudo de Baker (1988), na qual a teoria de interpolação ponderada 

de saturações foi introduzida, Blunt publicou seu estudo em 1999 sugerindo algumas 

melhorias nessa teoria. Como alterações ao modelo de Baker, Blunt utilizaa“saturaçãode

escoamento”,econtabilizaoóleoaprisionado(trapped oil) e o efeito de layer que consiste 

no escoamento do óleo em camadas contínuas de filme de óleo localizadas entre a água e o 

gás, quando a saturação de óleo é muito baixa. Esta configurção do poro só existe quando a 

água é a fase molhante, e o óleo também deve ter coeficiente de espalhamento maior que 

zero, para que a continuidade do filme de óleo não seja interrompida, causando 

aprisionamento do mesmo. 

O procedimento do método de Blunt é descrito a seguir: 

a. Obter seis dados de permeabilidades relativas de três escoamentos bifásicos: 

krw(o) e kro(w), krg(w) e krw(g), kro(g) e krg(o) estes dois últimos medidos em saturação irredutível de 

água Swi. 

b. Caso o meio seja hidrofílico ou tenha molhabilidade intermediária (índice de 

Amott para água Iw > 0), e o óleo seja espalhante (Cso >0), deve-se considerar a formação 

de layers. Obter a permeabilidade relativa do óleo no layer (kol) e no interior dos poros (kob). 

Caso contrário, pular esta etapa. 

c.                           [
    

 

  
    ]   

d.     
      ( )

 

   ( )
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e.    (   )     ( )(  )     (   ) 

f. Incluir efeito de óleo aprisionado obtendo a saturação de escoamento. Pode-

se usar o modelo proposto por Land (1968) para aprisionamento de óleo e gás, equações do 

modelo de Land modificadas, ou tratar o aprisionamento de óleo, gás e água de modo 

independente. Então, computam-se as seis permeabilidades relativas de escoamentos 

bifásicos em função da saturação de escoamento (Sf). 

- krw(o)(Swf) e krw(g)(Swf), sendo que Sw = Swf se aprisionamento de água for desprezado. 

- kro(w)(Sofb), krob(Sofb) e kol(Sol), se o feito layer for desprezado, Sofb = Sof e Sol = kol = 0. 

- krg(o)(Sgf) e krg(w)(Sgf). 

Também são usados fatores que amenizam as curvas de permeabilidade relativa e 

ajustam os limites apropriados. Combinados com a teoria da interpolação ponderada, a 

equação para a permeabilidade relativa do óleo em escoamentos trifásicos é a seguinte: 

 

     
{(      )[     ( )(    )      ( )(    )] (      )[     (    )      ( )(    )]}

(      ) (      )
 

    (   )   
  

     
[     ( )(   )       ( )(   )]  (eq. 40) 

α, β, ao e bo são funções da tensão interfacial e da densidade do fluido e levam em 

consideração as variações nas propriedades devido às mudanças na pressão e composição. 

Se estes efeitos não são tão relevantes, essas são funções podem assumir os valores 1, 0, 

1, 0, respectivamente. 

 

4.2 - USO DO AJUSTE HISTÓRICO PARA OBTENÇÃO DA PERMEABILIDADE 

RELATIVA 

 

O ajuste de histórico (history matching) é um procedimento de fundamental 

importância para um bom desempenho da simulação de reservatório. Ele consiste no ajuste 

do modelo em mãos até que o mesmo reproduza com a maior fidelidade possível o 

comportamento passado do reservatório. A qualidade do ajuste histórico depende da 

qualidade do modelo do reservatório, bem como da qualidade e quantidade de dados de 

pressão e produção. Uma vez que o modelo tem o seu comportamento passado ajustado, a 

sua capacidade de simular comportamentos futuros melhora sensivelmente. (site Glossário 

Schlumberger) 

Esta ferramenta é amplamente conhecida como meio de obtenção da 

permeabilidade relativa em sistemas bifásicos. Considerando o escoamento trifásico, 

Reynolds et al (2004) publicaram um estudo que estendia o uso do ajuste histórico para esta 

situação. 
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O seu modelo computacional consiste em um algoritmo que tem como objetivo 

atenuar a diferença entre dois vetores, um de dados de produção real e outro de dados 

gerados pelo simulador. Após algumas rodadas, quando um resultado satisfatório é atingido, 

utiliza-se o modelo de Stone II modificado por Aziz & Settari (eq. 36) para gerar as curvas de 

permeabilidades relativas. 

Outros modelos poderiam também ser utilizados para gerar estes dados, desde que 

a simulação do reservatório consiga fornecer os parâmetros necessários para a utilização do 

mesmo. 

 

4.3 - ESTUDOS COMPARATIVOS DOS MODELOS EMPÍRICOS 

 

Os trabalhos a serem descritos (BAKER, DELSHAD & POPE, PEJIC & MAINI) 

apresentam os modelos empíricos e utilizam dados experimentais de permeabilidades 

relativas obtidas em outros estudos para plotar as isopermas previstas e avaliar o quão bem 

o modelo se ajusta aos dados reais. Um destes pacotes de dados é o de Oak (1991) que 

utilizou um arenito de molhabilidade intermediária e usou a técnica de medida em steady-

state mantendo-se a razão do fluxo de água e óleo constantes. Outro, o de Maini et al 

(1990), que realizou seus experimentos tanto em steady-state quanto em fluxo transiente, 

utilizando areia de Ottawa. Outros estudos semelhantes são: Corey et al (1956), Donaldson 

& Dean (1966) e Saraf et al (1982). 

O trabalho de Baker apresenta diversos outros modelos que não foram citados. Os 

modelos de Corey et al e Stone I e II não foram muito bem nas comparações. Segundo ele, 

os modelos que fazem uso de interpolação ponderada ou mesmo lineares são os que 

tendem a obter melhores resultados.  

De acordo com Delshad & Pope, os modelos publicados recentemente conseguem 

representar os dados experimentais tão bem ou melhor que os modelos mais antigos. 

Porém, dos modelos citados neste trabalho, apenas Corey, Stone I e II e Baker estão entre 

os analisados. O modelo de Baker conseguiu representar muito bem duas amostras de 

dados (COREY et al, 1956 e DONALDSON & DEAN, 1966). O modelo de Pope, introduzido 

no próprio trabalho, também se destaca com os mesmos pacotes de dados. Para os dados 

de Saraf et al, o modelo Corey representou bem as curvas com valores de permeabilidade 

relativa do óleo com valores baixos e altos, mas para valores intermediários, os modelos de 

Stone I e II saíram-se melhor. 
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Figura 4.1: Modelo de Stone I ajustando dados do estudo de Corey et al (1956) 

Fonte: Delshad & Pope (1989) 

 

 
Figura 4.2:  Modelo de Stone I ajustando dados do estudo de Donaldson & Dean (1966) 

Fonte: Delshad & Pope (1989) 
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Figura 4.3: Modelo de Stone II ajustando dados do estudo de Corey et al (1956) 

Fonte: Delshad & Pope (1989) 

 

 
Figura 4.4: Modelo de Baker ajustando dados do estudo de Corey et al (1956) 

Fonte: Delshad & Pope (1989) 
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Figura 4.5: Modelo de Baker ajustando dados do estudo de Donaldson & Dean (1966) 

Fonte: Delshad E Pope (1989) 

 

Pelo trabalho de Pejic & Maini, fica evidente que os modelos pioneiros de Stone I e 

Corey não estão entre os que apresentam resultados mais satisfatórios. Ainda assim, as 

suas grandes popularidades e simplicidade fazem com que os mesmos ainda sejam usados. 

O modelo de Aziz & Settari para Stone I se saiu muito bem com os experimentos de Maini et 

al e Donaldson & Dean, especialmente na parte mais crítica, que é o escoamento em 

saturações baixas de óleo. Já com o experimento de Oak et al este modelo não obteve 

resultados muito satisfatórios. Isso pode se dever ao fato dele basear-se no modelo Stone I, 

gerado a partir de análises de arenitos molháveis a água enquanto o experimento de Oak et 

al se deu com rochas de molhabilidade intermediária. A efetividade do modelo modificado de 

Stone II foi menor que a anterior. O modelo sobrestima (excede os valores previstos) os 

dados de Maini et al e tanto sub e sobrestima os valores de Donaldson & Dean e Oak et al 

O modelo de Baker conseguiu resultados razoáveis, em alguns casos até melhores que 

modelos mais complexos, sendo que os desvios do modelo variaram muito dependendo da 

saturação. O modelo de Blunt funcionou bem com os dados com os quais foi testado, 

principalmente para os dados de Oak et al. Para os outros dois estudos, o modelo foi 

apresentou dificuldade em baixas saturações de óleo, não conseguindo modelar as últimas 

três Isopermas de Maini et al. 
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Figura 4.6: Modelo de Aziz & Settari I ajustando dados do estudo de Donaldson & Dean (1966) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

 
Figura 4.7: Modelo de Aziz & Settari I ajustando dados do estudo de Maini et al (1990) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 
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Figura 4.8: Modelo de Aziz & Settari I ajustando dados do estudo de Oak et al (1991) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

 
Figura 4.9: Modelo de Aziz & Settari II ajustando dados do estudo de Maini et al (1990) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 
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Figura 4.10: Modelo de Aziz & Settari II ajustando dados do estudo de Donaldson & Dean (1966) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

 
Figura 4.11: Modelo de Baker ajustando dados do estudo de Maini et al (1990) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 
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Figura 4.12: Modelo de Baker ajustando dados do estudo de Oak et al (1991) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

 
Figura 4.13: Modelo de Blunt ajustando dados do estudo de Oak (1990) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 
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Figura 4.14: Modelo de Blunt ajustando dados do estudo de Maini et a. (1990) 

Fonte: Pejic & Maini (2003) 

 

Não foi encontrado nenhum outro estudo posterior ao de Pejic & Maini, sendo este o 

único no qual os modelos recentes como o de Blunt é avaliado e comparado a outros. 

Observa-se a necessidade de novos estudos com dados experimentais e modelos empíricos 

para que estes novos modelos passem a ser mais conhecidos, e ajustes que possam 

mostrar-se necessários sejam feitos aos mesmos visando o aperfeiçoamento da previsão 

dos valores. 

Nota-se a importância da molhabilidade do testemunho utilizado nos experimentos. O 

capítulo 5 tem como objetivo esclarecer como esta propriedade afeta os valores de 

permeabilidade relativa por influenciar desde a distribuição de fluidos nos poros e os 

mecanismos de escoamento pelo meio. 

 



 

Capítulo 5 - EFEITOS DA MOLHABILIDADE NO ESCOAMENTO EM MEIO POROSO 

 

A permeabilidade relativa pode ser definida como a “medida da capacidade do meio 

poroso em conduzir um fluido quando um ou mais fluidos estiverem presentes. Essa 

propriedade do escoamento é resultado da combinação da geometria do poro, 

molhabilidade, distribuição do fluido e histórico de saturações” (CRAIG, 1971). A 

molhabilidade tem grande influência, pois é ela quem define a distribuição dos fluidos dentro 

do poro e, consequentemente, o tipo de escoamento de cada fase. 

Em uma rocha porosa, a fase mais molhante ocupará os poros menores e envolverá 

as paredes dos poros maiores, deixando o interior destes ocupados pelas fases menos 

molhantes, permitindo que estas escoem pelos maiores canais. Por este motivo, a 

permeabilidade relativa da água em um meio hidrofílico é menor que em um meio 

hidrofóbico com a mesma saturação. De fato, pode-se afirmar que à medida que se 

aumenta a molhabilidade da rocha a uma das fases, a sua respectiva permeabilidade 

relativa diminuirá. 

A Figura 5.1 a seguir ilustra como ficam organizadas as diferentes fases dentro de 

um poro de uma rocha molhável a água (a) e de outra molhável a óleo. O que está 

representado é apenas um dos cantos desse poro. Subentende-se que o interior do poro 

esteja ocupado pela fase menos molhante, e que a mesma distribuição ocorra nos outro 

cantos do poro. 

 
Figura 5.1: Configuração trifásica no interior de um poro molhável a água (a) e molhável a óleo 

(b) 
Fonte: Dicarlo et al (1998) 

 

Dada às dimensões muito pequenas desses poros, a adesão da fase molhante ao 

canto do poro torna-se um fator de grande relevância ao impedimento do escoamento desta 

fase. Por outro lado, as outras fases menos molhantes encontrarão menor resistência ao 

seu escoamento. Na ilustração “a”, o óleo, como fase demolhabilidade intermediária, irá

escoar de forma contínua pelos poros maiores, onde a água não ocupa todo o volume. O 

problema neste caso surge em baixas saturações, quando a filme de óleo se reduzirá a uma 
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espessura muito pequena. Este caso é assunto de diversos estudos principalmente com 

relação à injeção de gás para ajudar no escoamento do óleo. O que se observa é uma 

relação quadrática da permeabilidade relativa do óleo com a sua saturação. (DICARLO et al, 

1998) 

Esta relação é facilmente provada. kro é diretamente proporcional à condutividade 

hidráulica do meio para o óleo (go). Da teoria de Navier-Stokes, tem-se que go é proporcional 

ao quadrado da área ocupado pelo óleo (Ao). Logo teremos que       
 . Como      , 

conclui-se que       
 . 

Experimentalmente, observa-se esta relação nos dados de Oak, Baker & Thomas 

(1990) em um experimento com arenitos, como ilustra o gráfico. Em saturações abaixo de 

23%, a proporção quadrática da permeabilidade relativa do óleo com a sua saturação pode 

ser visualizada. 

 
Figura 5.2: Dados de permeabilidade relativa em arenito obtido por Oak et al (1990) 

Fonte: Blunt (2000) 

 

No gráfico acima (Figura 5.2), os diferentes tipos de pontos referem-se ao 

escoamento trifásico em várias razões água-óleo. A curva pontilhada refere-se a um 

escoamento bifásico óleo-gás em saturação de água residual e a curva na parte superior 

refere-se a um escoamento bifásico óleo-água.  

Se este filme de óleo (layer) se romper, o gás entrará em contato com a interface da 

água, perdendo a condutividade hidráulica e aprisionando todo o óleo anterior ao local deste 

rompimento, fazendo com que a permeabilidade relativa do óleo caia para valores próximos 
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de zero. Deste fato nota-se a importância do coeficiente de espalhamento do óleo, pois o 

óleo que não espalha bem sobre a água terá o layer rompido muito mais facilmente, 

ocasionando uma saturação de óleo residual muito superior àquele de óleo que se espalha 

sobre a água e mantém sua condutividade hidráulica.. 

Já na ilustração “b”,o óleo tem afinidade com a parede do poro, concentrando-se 

nos cantos do mesmo. Esta configuração é a predominante nos maiores poros de rochas 

molháveis a óleo, como a maioria dos carbonatos. Os reservatórios deste tipo apresentam 

fatores de recuperação inferiores aos reservatórios molháveis a água, já que o volume de 

óleo irredutível neles é muito maior. Este óleo irredutível estará aprisionado nos pequenos 

poros e também recobrindo a parede e os cantos dos poros maiores devido à tensão capilar 

existente. 

A água não tem característica de se espalhar sobre o filme de óleo, isso causa um 

baixo valor de krw, principalmente em baixas saturações. Já os valores de kro e krg são 

idênticos quando o óleo é espalhante ou não-espalhante para esta configuração de poro. 

Até mesmo o influxo de água, usado para empurrar o óleo pela formação porosa, 

não obtém um resultado satisfatório nessas rochas.  

 
Figura 5.3: Influxo de água em um meio molhável a água (a) e em um meio molhável a óleo (b) 

Fonte: Anderson (1987)  
 

Como ilustra a Figura 5.3, a afinidade da rocha pelo óleo (caso b) faz com que a 

água passe pelo poro lavando uma pequena porção do óleo existente. Um grande volume 

de óleo continuará envolvendo as paredes dos grãos que formam o poro. No caso de 

formação molhável a água (caso a), a recuperação adicional de óleo após influxo de água é 

bastante superior. A água, por ter mais afinidade com a formação, inicialmente envolverá as 

paredes dos poros maiores, aumentando a espessura deste filme envoltório aos poucos, até 

que o óleo seja expulso para o poro seguinte.  

Dicarlo et al (1998) mostraram alguns outros efeitos da molhabilidade na 

permeabilidade relativa. Uma de suas observações foi a existência de ângulos de contato 

gás-água maiores que 90o em algumas formações molháveis a óleo. Desta forma, a água 

torna-se a fase menos molhante do sistema, e o gás ocupa a posição intermediária, fazendo 
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com que a permeabilidade relativa ao gás em meios molháveis a óleo seja inferior àquela do 

meio molhável a água em saturações idênticas de gás. 

 

5.1 - Efeitos da molhabilidade na representação gráfica dos resultados 

 

Os dados gerados experimentalmente para as permeabilidades relativas são 

normalmente representados em gráficos de permeabilidades relativas em função da 

saturação de uma das fases ou em diagramas triangulares, com curvas chamadas 

isopermas, sendo este o mais adequado para representar as 3 fases. 

No primeiro tipo, a representação costuma ser de apenas duas fases, óleo e água, 

plotados em função da saturação de água. A molhabilidade interfere em características 

típicas deste tipo de gráfico, como os pontos limites e o ponto de interseção das curvas. 

Craig (1971) organizou algumas propriedades do gráfico que podem ser utilizadas na 

identificação da molhabilidade da rocha a partir da observação das curvas de 

permeabilidades relativas em um escoamento bifásico. A Tabela 5.1 apresenta suas 

observações, mas não deve ser interpretada como verdade absoluta. 

 

Tabela 5.1: Características dos gráficos de permeabilidades relativas para sistemas óleo-água 
de acordo com a molhabilidade da rocha. 

. Molhável a água Molhável a óleo 

Saturação de água 
intersticial 
 

Normalmente maior que 20 
ou 25% PV 

Normalmente menor que 
15% PV 

Saturação do ponto de 
interseção das curvas 
 

Mais de 50% de saturação 
de água 

Menos de 50% de saturação 
de água 

krw na saturação máxima de 
água; normalizado pela 
permeabilidade efetiva do 
óleo na saturação de água 
intersticial do reservatório 

Geralmente menor que 30% Maior que 50%, tendendo a 
100% 

Fonte: Anderson (1987) 

 

Já na presença das três fases, usando os diagramas triangulares, o que se observa 

é que os pontos plotados podem gerar isopermas retas ou curvas. As isopermas retas, 

paralelas a um dos lados, ilustram a dependência apenas da saturação da fase 

representada no vértice oposto àquele lado. Como já foi dito, a fase molhante normalmente 

apresenta essa característica, assim como o gás, dependendo do experimento. O estudo de 

Leverett & Lewis (1941) é um exemplo em que isso ocorre. Assim como esta é uma das 

premissas do estudo de Corey et al (1956) (Figura 5.4). 
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Figura 5.4: Isopermas da fase aquosa do estudo publicado por Corey et al, o valor de krw 
depende apenas de Sw. 

Fonte: Corey et al (1956) adaptado 

 

Quando se nota a dependência da permeabilidade relativa com mais de uma 

saturação, as isopermas podem apresentar várias tortuosidades ou concavidades simples. 

Neste caso, nota-se que a concavidade das isopermas do óleo voltadas para o vértice de 

100% de óleo pode ser côncava ou convexa, dependendo do estudo. 

 

5.2 - Efeito de Histerese 

 

Um dos principais problemas relacionados à parte experimental da permeabilidade 

relativa está relacionado com o efeito de histerese. Este efeito ocorre após um embebimento 

e drenagem, por exemplo, quando algumas propriedades da formação não retornarão para 

a situação prévia ao procedimento, inviabilizando o reaproveitamento do testemunho em 

novas medições. 

Todo testemunho utilizado em um experimento sendo encharcado por algum fluido, 

não retornará às suas propriedades iniciais, dificultando a realização dos experimentos e 

encarecendo ainda mais o procedimento, já que dependendo do objetivo do mesmo será 

necessária a utilização de um testemunho para cada realização do mesmo. 

A medição da permeabilidade relativa será substancialmente afetada de um 

experimento para outro se o mesmo corpo de prova for reutilizado. A presença de óleo 

aprisionado em pequenos poros pode, por exemplo, diminuir a molhabilidade a água de um 

arenito, deixando-o com uma molhabilidade intermediária. Uma posterior medição da 
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mesma propriedade sob as mesmas condições de saturação e pressão resultaria em 

resultados conflitantes. 

 

5.3 - Alteração da Molhabilidade do Reservatório 

 

Reservatórios molháveis a óleo apresentam fatores de recuperação inferiores 

àqueles molháveis a água. Neste caso, a tentativa de alterar esta molhabilidade para 

intermediária ou preferencial a água, pode resultar em um aumento considerável no total de 

óleo recuperado. Para tal resultado, os procedimentos mais usuais na indústria adotam 

como base o uso de compostos químicos conhecidas como surfactantes. 

Os surfactantes são substâncias que têm a capacidade de abaixar o valor da tensão 

interfacial das fases. Essa diminuição no valor dessa propriedade tem diversos efeitos, 

como o aumento da solubilidade do gás nos líquidos, o abaixamento da pressão capilar, e a 

alteração da molhabilidade. Todos esses efeitos, na maioria dos casos, resultam em melhor 

escoamento da mistura pelo reservatório, e no aumento da taxa de recuperação de óleo.  

A injeção de surfactantes em reservatórios é sempre um projeto de planejamento 

minucioso principalmente devido ao alto custo envolvido. O tipo de surfactante e a 

concentração devem ser cuidadosamente escolhidos para o melhor desempenho dentro de 

um custo que seja rentável para a empresa produzindo. 

Delshad et al (2009) realizaram simulações de reservatório 3D para verificarem a 

eficácia de alguns surfactantes baseado em outros estudos de laboratórios envolvendo 

alteração da molhabilidade de reservatórios calcáricos naturalmente fraturados. Os efeitos 

dessas alterações foram implantados no simulador por meio dos valores de permeabilidades 

relativas e pressão capilar. O sistema envolvido neste estudo não apresentava a fase 

gasosa. Porém, devido à presença do surfactante, as permeabilidades relativas ao óleo e à 

água referem-se a um sistema trifásico. A ausência de gás, no entanto, faz com que a 

suposição de que a permeabilidade relativa é dependente apenas da saturação da fase 

mostra-se mais realista. 

Para validar o modelo sendo simulado, Delshad et al basearam seu estudo no de 

Hirasaki & Zhang (2003) que realizou experimentos usando um testemunho de formação 

dolomítica saturado com óleo sendo embebido por água por 8 dias. Em seguida, por 

aproximadamente 138 dias, o testemunho foi embebido por uma solução de surfactante 

composta de 0,025% em peso de CS-330, 0,025% em peso de TDA-4PO e 0,3 molar de 

carbonato de sódio, adicionado para reduzir a adsorção do surfactante. 

A simulação de Delshad et al mostrou claramente como a alteração de molhabilidade 

influenciou no aumento da produção acumulada de óleo, chegando a recuperar 44% do 

volume de óleo inicial (OOIP). Na simulação sem alterações na molhabilidade a recuperação 
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acumulada ficou reduzida a apenas 25%. A figura 5.5 ilustra este salto na produção 

proporcionado pela injeção do surfactante.  

 

Figura 5.5: Comparação da recuperação de óleo experimental e na simulação com alteração da 
molhabilidade e sem 

Fonte: Delshad et al (2009) 

 

A utilização de salmoura também é possível na alteração da molhabilidade. O 

carbonato de sódio adicionado no experimento anterior age na interface rocha-salmoura por 

meio da adsorção do sulfato na parede da rocha, deixando a mesma menos carregada 

positivamente. Isso também ajuda a tornar a rocha menos molhável a óleo e mais molhável 

a água. 

A concentração ideal de sais na água injetada é assunto de diversos estudos. Gupta 

& Mohanty (2008) realizaram diversos experimentos com carbonatos fraturados com 

objetivo de encontrar um valor de salinidade ótimo da mistura óleo-água-surfactante. Foi 

observado que o valor mínimo do ângulo de contato na interface deu-se em um valor de 

salinidade intermediário, mantendo-se a concentração de surfactante constante. Isso se 

deve ao fato de que o surfactante tende a permanecer na fase aquosa em baixas 

salinidades e se move para a fase oleosa em alta salinidade. Em um valor intermediário, a 

concentração de surfactante será a mais alta na interface óleo-água, fazendo com que o 

ângulo de contato diminua. 

 



 

Capítulo 6 - CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O gás existente no sistema trifásico competirá com a outra fase menos molhante 

pelos maiores poros e melhores passagens pelo meio poroso, causando uma diminuição da 

permeabilidade relativa desta fase. Como muitos estudos concluíram, a permeabilidade 

relativa da fase molhante não sofrerá alterações relevantes no escoamento bi e trifásico, se 

a molhabilidade da rocha for bem definida. (LEVERETT & LEWIS, 1941; SCHENEIDER & 

OWENS, 1970; DONALDSON & KAYSER, 1981)  

Por outro lado, o escoamento em rochas molháveis a óleo (como a maioria dos 

carbonatos) podem ter a fase gasosa como fase de molhabilidade intermediária. Nestes 

reservatórios, o influxo de água também não é muito efetivo, e técnicas de alteração da 

molhabilidade são usadas para contornar estes problemas. 

A medição experimental da permeabilidade relativa de um sistema trifásico demanda 

um tempo e investimento relativamente alto, sendo estes os motivos do pouco estudo neste 

campo de estudo. O procedimento de Sarem (1966) é um dos mais simples e rápidos, mas 

peca ao simplificar demasiadamente o problema envolvido neste tipo de escoamento, sendo 

considerado um modelo pouco realista. Por estas dificuldades na obtenção dos valores 

experimentais, a indústria tende a apoiar-se em estudos de modelos empíricos para a 

obtenção das chamadas isopermas. 

Modelos empíricos publicados nos últimos 20-30 anos apresentam resultados tão 

bons ou melhores que os modelos clássicos de Stone e Corey, por exemplo. Apesar disso, 

estes mais antigos continuam sendo utilizados, principalmente devido à simplicidade no 

processo experimental. A vantagem dos modelos recentes é que estes consideram efeitos 

como espalhamento do óleo e configurações de molhabilidade intermediárias, e tendem a se 

popularizarem na indústria por obterem previsões mais confiáveis. 

Novos modelos têm surgido recentemente, com maior complexidade, para tentarem 

levar em consideração a maior parte dos efeitos causados pela molhabilidade. Esse é o 

caso do modelo de Blunt (1999) e também Moulu et al (1999), no qual existe um fator índice 

da molhabilidade embutido no modelo. Os estudos comparativos entre diferentes modelos 

estão, em sua maioria, obsoletos e não constam com novos trabalhos publicados 

recentemente. Um trabalho comparativo deste tipo revela-se de importância fundamental 

atualmente, principalmente se for analisada a capacidade do modelo para diferentes tipos 

de molhabilidade. 

Outra sugestão trata-se de um levantamento econômico de um reservatório, e como 

a utilização de diferentes modelos empíricos impactaria nos resultados obtidos na simulação, 

e consequentemente, a diferença no fluxo de caixa prevista em sua exploração e produção.
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