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RESUMO 

A Engenharia de Reservatório consiste numa ferramenta indispensável na Indústria de 

Exploração e Produção de Petróleo, uma vez que o entendimento do comportamento dos 

fluidos presentes na rocha reservatório e da própria rocha em si permite que engenheiros, 

geólogos e geofísicos de petróleo possam realizar previsões a respeito da futura produção de 

uma jazida e planejar estratégias capazes de viabilizar e otimizar a produção. Quanto maior 

for o conhecimento acerca das propriedades do reservatório, maior será a margem de 

segurança das informações obtidas e mais confiáveis serão as previsões de seu 

comportamento. 

Neste quesito se encaixa a evolução dos estudos da engenharia de reservatório, 

juntamente com a modelagem computacional e suas aplicações, que têm se tornado, desde a 

década de 50, cada vez mais unificadas a fim de predizer o comportamento do campo em 

análise antes, durante e depois de sua exploração. Neste projeto final de graduação, foi 

escolhido realizar um estudo, através de um dos diversos métodos desenvolvidos para 

aprimorar a recuperação de óleo, sendo este conhecido como Método de Buckley-Leverett, 

que consiste basicamente no estudo da Eficiência de Varrido Microscópico ocasionado pela 

Frente de Avanço dada pela injeção de água no reservatório, como um método de recuperação 

que funciona como um pistão, “lavando” os poros da rocha e impulsionando o óleo para fora, 

aumentando o Fator de Recuperação do reservatório. 

Foram geradas curvas de permeabilidade relativa ao óleo e à água em cada 

experimento e, com a utilização do método de Buckley-Leverett, foram calculadas Curvas de 

Fluxo Fracionário de água. Para cada curva foi retirada a saturação de água na frente de 

avanço, ou seja, a porcentagem de água presente nos poros conforme a injeção avança pela 

rocha. Quanto maior a saturação de água na frente de avanço, menor será a saturação de óleo 

neste mesmo local, o que significa que mais óleo foi impulsionado para a região onde se 

localiza o poço e mais eficiente foi o varrido microscópico. 

Palavras-chaves: Permeabilidade Relativa, Saturação, Curva de Fluxo Fracionário, Método de 

Buckley-Leverett.       

 

 

 



 

ABSTRACT 

Reservoir Engineering consists in an indispensable tool in the Petroleum Exploration 

and Production Industry since the knowledge of the behavior of the existing fluids in the 

reservoir rock allows engineers, geologists and geophysicists to make predictions about the 

future of a field and plan strategies in order to optimize and make the production. The feasible 

greater the knowledge about the rock properties of the reservoir, the greater will be the quality 

of the information captured and more reliable will be the predictions of its behavior. 

The evolution of reservoir engineering studies fits in this aspect together with the 

computational modeling and its applications that have become since the 50s increasingly 

unified in order to predict the behavior of the field under analysis before, during and after its 

exploration. In this final project of graduation degree conduct a study by one of several 

methods developed to enhance oil recovery was chosen, this being Buckley-Leverett Method 

which consists basically in studying the Microscopic Sweep Efficiency caused by the Frontal 

Advance due to the injection of water into the reservoir as a recovery method that acts like a 

piston "washing" the pores of the rock, driving the oil out, increasing the recovery factor of 

the reservoir.        

 Relative permeability curves to oil and water were generated and in each experiment, 

using the Method of Buckley-Leverett, the fractional flow curves of water were calculated. 

For each curve the water saturation in the frontal advance was obtained, that is, the percentage 

of water present in the pores as the injection proceeds through the rock. The higher the water 

saturation at the frontal advance, the lower will be the oil saturation in this same place, which 

means that more oil was driven to the region where the well is located and the microscopic 

sweep was more efficient. 

Keywords: Relative Permeability, Saturation, Fractional Flow Curve, Buckley-Leverett 

Method.  
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

1.1 – INTRODUÇÃO  

Um engenheiro de Petróleo possui extrema preocupação em entender o 

comportamento de três principais substâncias que possivelmente estão presentes em 

reservatórios de petróleo que são óleo, gás natural e água. Embora essas substâncias, algumas 

vezes, apareçam como sólidos ou semi-sólidos geralmente em baixas temperatura e pressão, 

como parafinas, gás hidratado (gelo com moléculas de gás aprisionadas), gelos e etc., mais 

comumente são encontradas na fase líquida, porém, qualquer perturbação das propriedades do 

reservatório pode causar nestas uma mudança de fase e, consequentemente, gerar uma série de 

desafios na exploração e produção do petróleo. 

O Petróleo, do latim petra (pedra) e oleum (óleo), origina-se da decomposição de 

matéria orgânica que é depositada juntamente com sedimentos em um ambiente de baixa 

permeabilidade, sendo, esta baixa permeabilidade, inibidora do contato entre agentes 

oxidantes e a matéria-prima. Neste ambiente são fundamentais as interações dos fatores, 

condições termoquímicas apropriadas, sedimentos e matéria-orgânica, para que se inicie a 

cadeia de processos que leva à formação do óleo. Este é composto basicamente por carbonos 

e hidrogênios, recebendo o nome de hidrocarbonetos, e o tipo gerado, óleo ou gás, vem da 

constituição da matéria orgânica de origem e pela intensidade do processo térmico atuante 

sobre ela.  

Após acúmulo de sedimentos e condições ideais de temperatura e pressão, forma-se o 

que chamamos de Rocha Geradora, o óleo é criado e, devido à alta pressão em que se 

encontra, é impulsionado por meio de zonas de maior permeabilidade e /ou falhas geológicas 

para regiões de menor pressão. Ao se deparar com uma rocha de baixíssima porosidade e 

permeabilidade a qual recebe o nome de Rocha Capeadora ou Selante, ocorre a interrupção da 

migração e consequente acúmulo de óleo. Esta rocha detentora do fluido denomina-se Rocha 

Reservatório e é dela que petróleo será extraído. 

A figura 1 a seguir reúne os fatores citados anteriormente mostrando as condições 

ideais para que ocorra o acúmulo do óleo enquanto que a figura 2 retrata, de maneira geral, a 

realidade de como óleo fica alojado nos poros das rochas. 
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Figura 1 – Condições para o acúmulo do Petróleo 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAw-UAD/sistema-petrolifero 

Para ser um reservatório, a rocha deve possuir espaços vazios ou poros onde o óleo, 

oriundo das formações geradoras, poderá se alojar e, além disso, estes devem estar conectados 

entre si o que irá conferir-lhe a característica de permeabilidade que é de suma importância 

por serem por estes canais que o fluido irá escoar até atingir o poço por onde será extraído. 

Geralmente Calcarenitos e Arenitos são as rochas que possuem a conexão entre esses espaços 

intergranulares e por isso são bastante visadas quando o assunto é a procura por lugares 

propícios à formação do petróleo.  

 

Figura 2 – Fotomicrografia de uma Rocha Reservatório contendo óleo. 

Fonte: Thomas (2001) 
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Portanto, devem ser definidos dois tipos de porosidade, a porosidade absoluta que 

engloba todos os espaços vazios da rocha e a porosidade efetiva que considera apenas os 

espaços interconectados e que, através destes, pode-se avaliar o volume de óleo que poderá 

ser extraído, pois produzir óleo dos poros que estão isolados torna-se uma tarefa 

extremamente difícil; consequentemente descarta-se o volume de óleo contido nestes espaços 

na contabilização das reservas. Contudo, com o avanço da tecnologia na indústria de petróleo, 

já se dispõe de métodos capazes de fraturar a rocha e estabelecer a conexão com esses poros 

isolados, aumentando a permeabilidade e tornando maior a recuperação final dos 

hidrocarbonetos. 

O Reservatório de petróleo, devido à profundidade de sua localização, temperatura, 

tensionamentos mecânicos, entre outros parâmetros, possui elevada pressão interna que, 

muitas vezes, com a conexão do fluido no interior da rocha e o poço, já é suficiente para 

iniciar a produção até a superfície. Nesses casos, os poços recebem o nome de Poços 

Surgentes, por possuírem energia suficiente para elevar o fluido até o topo da coluna de 

produção, sem necessitarem de qualquer contribuição de energia externa. Porém, com a 

redução do volume do fluido no reservatório, aos poucos a pressão total irá reduzindo até 

chegar a um valor tal que não será mais suficiente para vencer as perdas de carga durante o 

percurso até o topo do poço, sendo necessária à utilização de métodos capazes de contribuir 

para a continuidade do processo.    

Neste quesito é que entra a importância de um planejamento muito bem elaborado, 

com a discriminação de todas as ferramentas que serão indispensáveis na produção e 

estimulação do poço, juntamente com a utilização da modelagem computacional de 

reservatórios, feita por softwares de simulação que predizem o comportamento dos fluidos 

antes e durante a produção do poço. 

Um dos diversos métodos dos quais se utiliza para tentar manter um valor de pressão 

no interior do reservatório que seja suficiente para a produção do óleo contido é o Método de 

Injeção de Água. Trata-se de alimentar o reservatório através de poços injetores de água 

perfurados em locais previamente planejados para que a água injetada funcione como um 

pistão dentro dos poros da rocha e impulsione o fluido para a região em que será extraído e, 

consequentemente, reduza o decréscimo da energia do reservatório, visto que, os espaços que 

antes estavam preenchidos com óleo estão sendo preenchidos com água e não mais ficando 

vazios. 
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1.2 – OBJETIVO 

O presente trabalho tem como foco principal utilizar um software de simulação de 

reservatório a fim de gerar um modelo computacional para cálculo de Eficiência de Varrido 

Microscópico para Reservatórios Homogêneos, ou seja, reservatórios que possuem suas 

propriedades como compressibilidade, porosidade, permeabilidade etc., constantes ao longo 

de sua extensão.  

A partir da geração de Curvas de Fluxo Fracionário para diferentes Curvas de 

Permeabilidade Relativa, será possível descobrir qual dos modelos de reservatório, ou seja, 

reservatório molhável ao óleo, de molhabilidade mista ou molhável à água, fornecerá maior 

volume de óleo recuperado e, consequentemente, maior Eficiência de Varrido Microscópico 

ocasionado pela injeção de água dentro dos poros da rocha. Serão realizados cálculos 

analíticos e os resultados serão comparados com os resultados do simulador para verificar a 

veracidade das informações. 

 

1.3 – PRINCIPAIS REFERÊNCIAS UTILIZADAS 

Esta seção tem por objetivo apresentar referências utilizadas na elaboração deste 

projeto que, além de fornecer material indispensável para a conclusão do mesmo, proporciona 

conteúdo extremamente enriquecedor para a formação de um Engenheiro de Petróleo. 

Thomas (2001) publicou uma obra titulada de Fundamentos de Engenharia de 

Petróleo com o intuito de colaborar com o desenvolvimento dos profissionais e estudantes 

envolvidos com a indústria do petróleo no Brasil. Neste estão resumidos conhecimentos e 

experiências didáticas de vários profissionais envolvidos com o Curso de Engenharia de 

Petróleo que é ministrado internamente na Petrobras. Iniciando com um retrato histórico do 

petróleo no Brasil e no mundo, a obra vai desde a criação do óleo oriundo da matéria 

orgânica, métodos de prospecção para encontrá-lo, perfuração e completação, equipamentos, 

avaliação de formações e métodos de elevação até o processamento e destino final dos 

derivados. 

O livro Applied Petroleum Reservoir Engineering escrito por B. C. Craft e M. 

Hawkins e revisado por Ronald E. Terry, o qual o utiliza em aulas de graduação em 

Engenharia de Reservatório também se tornou uma excelente obra no auxílio deste trabalho. 

Este livro engloba bons conhecimentos de saturação de fluidos no reservatório, influxo de 

água e deslocamento de óleo por injeção de água. 
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O livro Engenharia de Reservatórios de Petróleo (2006) elaborado por Adalberto José 

Rosa, Renato De Souza Carvalho e José Augusto Daniel, foi de suma importância na 

preparação de grande parte dos conceitos discriminados no capítulo 2. Esta é uma das obras 

adotadas no Curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

mais especificamente na disciplina de Engenharia de Reservatório, onde o primeiro capítulo 

se inicia com as propriedades dos fluidos existentes no reservatório, e por diante com as 

propriedades das rochas, fluxo em meios porosos, mecanismos de produção e influxo de água, 

balanço de materiais, até os métodos especiais de recuperação, entre outros itens. É um 

material extremamente completo.         

Por última, mas não menos importante a obra Principles of Apllied Reservoir 

Simulation escrita por John R. Fanchi abrange conhecimentos técnicos sobre simulação de 

reservatório e gerenciamento de reservatório que, por se tratar de um projeto onde a realização 

dos estudos de caso é feita conjuntamente com simulações num software, foi indispensável na 

elaboração do mesmo.    

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para que se possa estudar o comportamento dos fluidos escoando em meios porosos, 

como o caso de uma rocha reservatório, deve-se ter o conhecimento de uma série de variáveis 

que estão envolvidas e contribuem diretamente no processo. 

 

2.1 – POROSIDADE  

A porosidade é uma característica que varia muito de acordo com a forma dos 

sedimentos que formaram a rocha, o grau de consolidação dos grãos e o tipo de arrumação, 

sendo estes fatores preponderantes para se determinar a permeabilidade e a facilidade com 

que os fluidos irão escoar pela rocha. 

 

2.1.1 – POROSIDADE ABSOLUTA   

A Porosidade Absoluta é a razão obtida através do cálculo entre o volume total de 

espaços vazios e o volume total da rocha. 

 

Onde: 

Vv é o volume de vazios ou, como alguns autores adotam com o mesmo significado, 

Vp que é o volume poroso; 

Vt é o volume total da rocha; 

e Vt = Vv + Vs, onde Vs é o volume sólido da rocha.  

 

2.1.2 – POROSIDADE EFETIVA  

Analogamente à forma de calcular a porosidade absoluta, neste parâmetro considera-se 

a razão entre o volume de espaços vazios interconectados e o volume total da rocha. Esta 

porosidade que se considera mais importante por representar os espaços que estão 

interconectados e preenchidos pelos fluidos que podem se deslocar até o local onde foi 

perfurado o poço.  
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2.1.3 – POROSIDADE PRIMÁRIA  

Durante a formação da rocha sedimentar, com a deposição dos sedimentos, há a 

formação dos espaços entre os grãos da rocha. Esses poros, formados da transformação dos 

sedimentos em rocha, recebem o nome de porosidade primária 

 

2.1.4 – POROSIDADE SECUNDÁRIA  

Em seguida, devido à ação do tempo, temperatura e esforços mecânicos, há o 

surgimento de novos poros e fraturas e a estes espaços denominam-se porosidade secundária. 

 

2.1.5 – DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE 

Dispõe-se de numerosas formas de determinar a porosidade da rocha reservatório 

como, por exemplo, perfilagem
1
 do poço, retirada de testemunhos (pequenas amostras da 

rocha para análise em laboratório), etc. O valor adquirido é refletido para o reservatório como 

um todo através de estudos estatísticos das várias amostras.  

Abaixo se tem a representação da porosidade média do reservatório através da média 

aritmética com N porosidades medidas. 

 

Onde:    

             é a porosidade média do reservatório; 

  é a porosidade da amostra j do reservatório; 

N é o número de amostras. 

A tabela 1 e a tabela 2 mostram, respectivamente, os valores esperados para as 

porosidades de reservatórios reais e a qualidade da rocha em relação a sua porosidade. 

(MOREIRA, 2010, p. 18) 

 

                                                           
1
 É a imagem visual de um poço, em relação à profundidade, de uma ou mais características ou propriedades das 

rochas perfuradas (resistividade elétrica, potencial eletroquímico natural, tempo de trânsito de ondas 

mecânicas, radioatividade natural ou induzida, etc.). (THOMAS, 2001, p. 122)   
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Tabela 1 – Porosidade de rochas reservatório. 

  

Tabela 2 – Avaliação qualitativa da porosidade de rochas reservatório. 

  

2.2 – COMPRESSIBILIDADE  

De acordo com Rosa et al (2006), a porosidade das rochas sedimentares é função do 

grau de compactação das mesmas, e as forças de compactação são funções da máxima 

profundidade em que a rocha se encontrou. 

Esse efeito se deve à arrumação dos grãos, resultante da compactação. Assim 

sedimentos que já estiveram em grandes profundidades apresentam menores valores de 

porosidade do que aqueles que nunca foram tão profundamente enterrados. 

Definem-se três tipos de compressibilidade: 

- Compressibilidade da Rocha Matriz: variação fracional em volume do material 

sólido da rocha, com a variação unitária da pressão; 

- Compressibilidade Total da Rocha: variação fracional do volume total da rocha, com 

a variação unitária da pressão; 

- Compressibilidade dos Poros: variação fracional do volume poroso da rocha com a 

variação unitária da pressão. 
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Com a perfuração do reservatório ocorrerá perturbações na estática dos fluidos 

presentes na rocha e, devido à diferença de pressão, se iniciará a produção através do poço. 

Com o escoamento haverá um desequilíbrio nas tensões internas dos poros ocasionando numa 

mudança dos grãos e até mesmo do volume total da rocha. Devido à redução do volume de 

fluido no interior do poro haverá um achatamento, causado pela pressão externa representada 

pelo peso dos sedimentos sobre a superfície, e este colapso contribui com a expulsão do fluido 

a ser produzido.      

Esta variação do volume poroso é a de maior importância no estudo do reservatório e é 

conhecida como Compressibilidade Efetiva da Formação, dada por:  

 

Onde: Vp é o volume poroso da rocha; 

           p é a pressão interna do poro; 

            é a compressibilidade da formação. 

 

2.3 – SATURAÇÃO DE FLUIDOS 

Os poros da rocha reservatório podem estar preenchidos por um, dois ou três tipos de 

fluidos que são água, óleo e gás, sendo estes fluidos, a princípio, imiscíveis. É exatamente 

neste quesito que se verifica a importância de se descobrir a porcentagem do fluido de 

interesse existente nos poros para que seja plausível dizer se é economicamente viável ou não 

a exploração do reservatório. 

 

Figura 3 – Representação de rocha com água, óleo e gás presentes nos poros 
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A essa porcentagem de fluido existente na rocha dá-se o nome de Saturação, podendo 

ser saturação de água, óleo ou gás. Em uma representação explícita tem-se: 

 

Onde:   é a saturação do fluido; 

             é o volume do fluido; 

             é o volume poroso. 

  Inicialmente, antes do óleo ou o gás migrar para a rocha reservatório, os poros estavam 

preenchidos por água que aos poucos vai sendo expulsa, porém, muitas vezes não totalmente, 

e então se torna muito provável a existência de pelo menos dois tipos de fluidos presentes. A 

porcentagem de água remanescente na rocha que não conseguiu ser expelida recebe o nome 

de Saturação de Água Inicial ou Conata ( ). 

Segundo Rosa et al (2006), na ocasião da descoberta do reservatório, como a pressão é 

igual ou maior que a pressão de bolha
2
 ( ), na zona de óleo só existe água e óleo, cujas 

saturações somam 100%. Essa situação só é modificada quando, devido à produção de óleo, a 

pressão do reservatório cai abaixo da pressão de bolha, resultando no aparecimento de gás na 

zona de óleo. Nessa ocasião a saturação média de óleo pode ser obtida mediante o que se 

chama de balanço de materiais.  

Considerando um reservatório inicialmente com pressão maior ou igual à pressão de 

bolha, cuja saturação de água conata ( ) permanece constante, N será o volume original de 

óleo medido em condições padrão. 

 

Onde:  

 é a Saturação média inicial de óleo; 

3
 é o fator volume-formação do óleo à pressão inicial.  

                                                           
2
 Pressão na qual a mistura de hidrocarbonetos líquidos inicia a transição da mudança de fase para o estado vapor 

e a primeira bolha de gás é formada. 
3
 É o quociente entre o volume ocupado pela fase líquida do óleo em condições de pressão e temperatura iniciais 

no reservatório e o volume que essa mesma fase líquida ocupa em condições de pressão e temperatura padrão. 
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2.4 – VISCOSIDADE 

É a resistência interna de um fluido ao escoamento, esta propriedade é diretamente 

afetada por variações de temperatura e pressão. A variação da viscosidade em líquidos e gases 

reais (pressões elevadas) ocorre de maneira direta, sendo que neste caso a viscosidade é 

diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura. No caso de 

gás ideal (pressões baixas) a viscosidade é diretamente proporcional à temperatura e 

inversamente à pressão. (ROSA et al, 2006, p. 59; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 12) 

Uma das maneiras de calcular a viscosidade para uma mistura de gases ideal (µg) é: 

(ROSA et al, 2006, p. 39) 

 

Onde yi é a fração molar de cada componente gasoso e µi é a sua respectiva 

viscosidade à temperatura e à pressão de interesse. 

Já para uma mistura de líquidos a viscosidade (µl) é: (ROSA et al, 2006, p. 59) 

 

Onde xi é a fração molar de cada componente líquido e µi é a sua respectiva 

viscosidade à temperatura e à pressão de interesse. 

 

2.5 – PERMEABILIDADE  

 Mesmo que a rocha contenha uma quantidade apreciável de poros e dentro desses 

poros existam hidrocarbonetos em uma quantidade razoável, não há a garantia de que eles 

possam ser extraídos. Para que isso ocorra, é necessário que a rocha permita o fluxo de fluidos 

através dela e estes percorram o que se poderia chamar de “canais porosos”. Quanto mais 

cheios de estrangulamentos, mais estreitos e mais tortuosos forem esses canais porosos, maior 

será o grau de dificuldade para os fluidos se moverem no seu interior. Por outro lado, poros 

maiores e mais conectados oferecem menor resistência ao fluxo de fluidos. (THOMAS, 2001, 

p. 170) 
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 A medida da capacidade de uma rocha permitir o fluxo de fluidos é chamada 

Permeabilidade. Quando existe apenas um único fluido saturando a rocha, esta propriedade 

recebe o nome de Permeabilidade Absoluta. A permeabilidade tem por símbolo a letra “k”, e 

a sua unidade de medida mais utilizada é o Darcy, em homenagem ao engenheiro francês 

Henry D’Arcy (1803-1858), que formulou a equação, empírica, de deslocamento de fluidos 

em meios porosos, que será estudada mais a frente. (THOMAS, 2001, p. 171) 

 A figura abaixo representa o fluxo de um fluido através de um meio poroso linear. O 

fluido tem viscosidade “µ” e o meio poroso tem comprimento “L” e seção reta (área aberta ao 

fluxo) “A”. Segundo a equação, a vazão “q” através do meio poroso é diretamente 

proporcional à área aberta ao fluxo, ao diferencial de pressão (P1– P2) e inversamente 

proporcional ao comprimento e à viscosidade. A permeabilidade é uma constante de 

proporcionalidade característica do meio poroso.  

 

Figura 4 – Fluxo num meio poroso linear 

Fonte: Thomas (2001) 

Onde: 

q = vazão volumétrica (q = 1 cm
3
/s), 

µ = viscosidade do fluido (µ = 1cp), 

A = área da seção transversal ao fluxo (A = 1 cm
2
), 

(P1 – P2) = variação da pressão de entrada e saída (P1 – P2 = 1 atm) 

k = Permeabilidade (k = 1 Darcy). 

 Por definição, um Darcy é a permeabilidade de uma rocha na qual um gradiente de 

pressão de 1 atm/cm promove a vazão de 1 cm
3
/s de um fluido de viscosidade 1 centipoise

4
 

(cp) através de 1 cm
2
 de área aberta ao fluxo. Como o Darcy (D) é uma unidade muito grande, 

usa-se mais comumente o submúltiplo “milidarcy”, cujo símbolo é “mD”. 

                                                           
4
 Centipoise (cp) é um centésimo do poise, unidade de medida de viscosidade igual a 1 dina-segundo/cm

2
. 
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2.5.1 – PERMEABILIDADES EFETIVA E RELATIVA 

 Como já dito no item anterior quando uma rocha está saturada apenas por um único 

fluido, a capacidade de permitir o fluxo deste fluido pela rocha, denomina-se Permeabilidade 

Absoluta. Porém, como se trata de um reservatório de óleo, a probabilidade de haver dois ou 

mais fluidos presentes na rocha é extremamente elevada e, portanto, dois novos conceitos 

deverão acompanhar os estudos do reservatório que são Permeabilidade Efetiva e 

Permeabilidade Relativa. 

 As definições a seguir são baseadas nos conceitos do livro Engenharia de 

Reservatórios de Petróleo (ROSA, 2006, p. 152). 

 O pleno conhecimento destas duas variáveis é de suma importância, pois ajuda a 

entender o porquê da vazão de uma fase em um meio poroso saturado com dois ou mais 

fluidos ser sempre menor que a vazão de uma fase quando somente ela satura o meio poroso. 

Neste caso, com dois fluidos saturando o meio, a capacidade de transmissão de apenas um 

desses fluidos chama-se Permeabilidade Efetiva do meio poroso ao fluido considerado. O 

quociente entre a permeabilidade efetiva e a permeabilidade absoluta do meio é denominado 

Permeabilidade Relativa ao fluido em questão. 

 

Onde kr, ke e k são, respectivamente, as permeabilidades relativa, efetiva e absoluta de 

um fluido qualquer presente no reservatório. 

 Por exemplo, em um meio poroso saturado com gás, óleo e água, as suas 

permeabilidades efetivas seriam, respectivamente, kg, ko e kw, enquanto que suas 

permeabilidades relativas seriam krg, kro e krw. 

 Logo, pode-se concluir que a permeabilidade efetiva a um determinado fluido varia de 

zero (inexistência de fluxo) a k (meio poroso 100% saturado com o fluido), sendo o valor de k 

dependente do meio. A permeabilidade relativa a um determinado fluido, varia de 0 

(inexistência de fluxo) a 1 (meio poroso 100% saturado com esse fluido).  

 

2.6 – CONCEITOS DE FLUXO MULTIFÁSICO 

 Muitos conceitos básicos são necessários para entender o Fluxo Multifásico. Eles 

incluem tensão interfacial, molhabilidade, pressão capilar e ângulo de contato. Esses 
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conceitos lideram naturalmente a discussão de pressão de capilaridade, mobilidade e fluxo 

fracionário. 

 A seguir serão descritos alguns pontos chaves que estão necessariamente embutidos no 

estudo da exploração de um reservatório de petróleo.   

    Os conceitos abaixo foram elaborados tendo como base o livro Principles of Applied 

Reservoir Simulation escrito por Fanchi (2006). 

 

2.6.1 – PRESSÃO CAPILAR 

 Pressão Capilar é a diferença de pressão através da interface curva formada por dois 

fluidos imiscíveis num pequeno tubo capilar. A diferença de pressão é dada por: 

 

Onde: 

             é a pressão capilar (psi); 

             é a pressão da fase não molhável (psi); 

             é a pressão da fase molhável (psi). 

 

 2.6.2 – PRESSÃO CAPILAR NO SISTEMA ÓLEO-ÁGUA 

 O óleo é a fase não-molhável num reservatório óleo-água onde a água possui afinidade 

com a rocha. A pressão capilar para um sistema óleo-água é: 

 

Onde: 

             é a pressão capilar óleo-água (psia); 

             é a pressão na fase óleo (psia); 

             é a pressão na fase água (psia). 

 A pressão capilar aumenta com a altura acima do contato óleo-água enquanto que a 

saturação de água decresce. 
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2.6.3 – TENSÃO INTERFACIAL   

 Sob todas as interfaces entre sólidos e líquidos, e entre fluidos imiscíveis, há uma 

energia livre de superfície resultante de forças elétricas. Essas forças agem como uma 

membrana fazendo com que a superfície de um líquido ocupe a menor área possível. 

 A Tensão Interfacial é a energia por unidade de área superficial, ou força por unidade 

de comprimento. Sua unidade é tipicamente expressa em mili-Newtons por metro (mN/m) ou 

o equivalente Dyna por centímetro (Dyn/cm). Seu valor depende da composição dos dois 

fluidos na interface entre as fases. A tabela 3 lista alguns exemplos: 

Tabela 3 – Exemplos de Tensão Interfacial 

 

Fonte: Fanchi (2006).  

 

2.6.4 – MOLHABILIDADE 

 Molhabilidade é a habilidade de uma fase fluida em molhar uma superfície sólida 

preferencialmente em presença de outra fase imiscível. A condição molhável em um sistema 

rocha/fluido depende da tensão interfacial. A modificação do tipo de rocha ou fluido pode 

alterar a tensão interfacial e, consequentemente, a molhabilidade do sistema. A adição de 

produtos químicos como surfactantes, polímeros, inibidores de corrosão etc., também podem 

alterar a molhabilidade. 

 A figura 5 esquematiza a molhabilidade variando entre os extremos de fortemente 

molhável à água até fortemente molhável ao óleo, passando por uma situação intermediária. 

No caso do sólido ser fortemente molhável à água, uma gota de óleo (verde) não ficaria 

aderida ao sólido, resultando num ângulo de contato de aproximadamente 0º. No outro 

extremo, com o sólido sendo fortemente molhável ao óleo, a gota de óleo se espalharia 

formando um ângulo de contato de aproximadamente 180º. O ângulo de contato é definido em 

função do equilíbrio das tensões interfacial óleo/água, sólido/óleo e sólido/água, representadas 

na figura como γow, γso e γsw. (FAESRTEIN, 2010) 
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Figura 5 – ângulo de Contato de uma gota de óleo (verde) envolta em água (azul) em uma superfície 

fortemente molhável à água (à esquerda), em uma superfície fortemente molhável ao óleo (direita) e 

em uma superfície com um grau de molhabilidade intermediário (centro) 

Fonte: Abdallah (2007). 

 A figura 6 a seguir seria uma esquematização dos três diferentes estágios da 

molhabilidade descritas anteriormente, porém, uma aproximação de como os dois fluidos, 

água e óleo, estariam dispostos nos poros de uma rocha reservatório de acordo com cada 

situação. 

     

Figura 6 – Distribuição dos fluidos em três diferentes tipos de molhabilidade da rocha 

Fonte: Abdallah (2007). 

Na situação do primeiro quadro, por ser a rocha mais molhável à água, haverá uma 

tendência maior de ambas estarem em contato e por isso o óleo terá menos dificuldade em 

escoar ao ser produzido. Na situação do quadro intermediário as molhabilidades são 

semelhantes e tanto o óleo quanto a água possuem aproximadamente a mesma afinidade pela 

rocha, o que irá dificultar a produção do óleo que sempre é o fluido de interesse. No terceiro e 

último quadro a situação é a inversa da primeira e a rocha possui maior molhabilidade ao óleo 

e dificultará extremamente o seu escoamento. Nesses casos utilizam-se artifícios capazes de 

inverterem essa situação para que as empresas sejam capazes de produzir o máximo de óleo 

possível e, consequentemente, aumentar o fator de recuperação do reservatório.  
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2.6.5 – INFLUÊNCIA NA MOLHABILIDADE 

 Levando-se em consideração de que antes da matéria orgânica se decompor e passar 

pelos diversos estágios até se tornar petróleo e ser armazenada nos poros da rocha reservatório 

estes vazios eram preenchidos por água, torna-se plausível dizer que as antigas pesquisas 

acerca da molhabilidade que fazem referência de que todos os reservatórios são, 

originalmente, molháveis à água têm total sentido diante destes fatos. 

 Esta é uma teoria que discorre do fato de que superfícies que já estiveram molhadas 

pelo óleo podem se tornar novamente molháveis ao óleo, contudo, superfícies que nunca 

foram molhadas pelo hidrocarboneto estarão molhadas pela água. Em estudos geológicos 

conclui-se que a saturação dos fluidos aprisionados nas rochas não é uma saturação estática, 

ou seja, o volume de um fluido presente numa rocha sofre modificações ao longo do tempo 

devido a alterações de pressões e novas fraturas nas rochas resultadas dos movimentos das 

placas tectônicas, ocasionando novos caminhos migratórios. Essas alterações possuem total 

influência na preferência da rocha por determinado fluido. 

 Durante a migração ocorre o que é conhecida como Zona de Migração onde os 

espaços são invadidos pelo óleo e a água começa a ser expulsa até restar somente a saturação 

de água irredutível ou conata. Isso ocorre devido a pressão capilar Pc.  

Define-se como Nível de Água Livre (NAL) o nível onde a pressão capilar é nula. 

Como rochas porosas apresentam uma distribuição de tamanhos e gargantas de poros, em 

qualquer nível acima do NAL, apenas os poros e gargantas com tamanho adequado para 

sustentar a água estarão saturados com água. Em alturas maiores, a menor densidade do óleo 

provoca uma maior pressão capilar forçando a água para fora dos menores poros. Em rochas 

molháveis à água, o contato óleo/água observado em perfis é acima do NAL, indicando que 

pressão deve ser imposta para empurrar o óleo para dentro dos poros. Já em rochas molháveis 

ao óleo, o contato observado em perfis é abaixo do NAL, indicando que, sem necessidade de 

imposição de pressão, o óleo se desloca pelas paredes dos poros para a região originalmente 

com água. O contato óleo/água observado divide a zona contendo apenas água da zona onde a 

saturação de óleo começa a aparecer. (FAERSTEIN, 2010) 

Então, como já dito no tópico anterior, o ideal para os engenheiros, geólogos e 

geofísicos é se deparar com uma formação que possua uma maior afinidade à água para que 

facilite o escoamento do óleo a ser produzido do reservatório. Mas o quê fazer quando este 

quadro está invertido? 
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Segundo Al Maamari e Buckley (2003) a composição do óleo é a chave para se 

entender uma rocha molhável ao óleo. Componentes polares do óleo, tais como resinas
5
 e 

asfaltenos
6
, são identificados como os grandes responsáveis por modificarem a molhabilidade 

da rocha, devido os grupos polares
7
 serem capazes de interagir com a superfície da rocha e 

serem adsorvidos
8
. A composição do óleo determinará a solubilidade dos componentes 

polares. Um óleo que não é um bom solvente para seus próprios surfactantes
9
 terá uma chance 

maior de modificar a molhabilidade do que outro óleo que é um bom solvente. A temperatura, 

pressão e composição do óleo vão afetar a estabilidade dos asfaltenos. 

 

Figura 7 – Comportamento das Saturações e Pressões Capilares nos casos de reservatórios molháveis a 

água (MA) e ao óleo (MO) em uma zona de transição 

Fonte: Abdallah (2007).    

                                                           
5
 Moléculas grandes de hidrocarbonetos com presença de impurezas como enxofre, oxigênio e 

nitrogênio. São facilmente dissolvidas no petróleo. 
6
 Estrutura bem semelhante às resinas, porém não estão dissolvidas no petróleo e sim dispersas em 

forma coloidal. 
7
 São grupos que possuem separação de cargas elétricas, devido à diferença de eletronegatividade dos átomos, 

formando dipolos elétricos.  
8
 Moléculas do fluido que foram aderidas à parede da rocha.  

9
 Moléculas que possuem atividade detergente. 
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Experimentos realizados em laboratórios comprovaram que quando uma rocha possui 

uma espessura considerável de filme líquido de água separando o contato entre a rocha e o 

óleo, esta rocha será mantida molhável à água, enquanto que, quando estas espessuras são 

relativamente finas acabam por se tornarem instáveis e devido ao escoamento do poço a rocha 

poderá vir a se tornar molhável ao óleo. 

Durante a produção, a molhabilidade pode ser alterada propositalmente ou 

inadvertidamente. Uma água injetada com pH diferente da formação pode modificar a 

molhabilidade. Surfactantes gerados por atividade microbial podem reduzir tensões 

interfaciais e modificar ângulos de contato. Quartzo tende a se tornar mais molhável ao óleo 

em temperaturas elevadas enquanto calcitas tendem a se tornar mais molháveis à água, e 

portanto métodos térmicos de recuperação podem alterar a molhabilidade. (ABDALLAH, 

2007) 

No decorrer da extração do óleo através do poço haverá uma queda de pressão no 

reservatório ocasionada pela redução do fluido aprisionado nos poros da rocha. Essa queda de 

pressão é responsável pela precipitação de elementos voláteis
10

 que estavam dissolvidos no 

óleo e ocorrerá uma modificação na composição do óleo. Essa alteração também poderá ser 

responsável por modificar a molhabilidade do reservatório. 

 

2.6.6 – ÂNGULO DE CONTATO  

 A Molhabilidade é mensurada pelo Ângulo de Contato e este é sempre medido através 

da fase mais densa e está relacionado com a tensão interfacial através da seguinte equação: 

 

Onde: 

  é a tensão interfacial entre o óleo e o sólido (dyn/cm); 

  é a tensão interfacial entre a água e o sólido (dyn/cm); 

  é a tensão interfacial entre o óleo e a água (dyn/cm); 

  é o ângulo de contato na interface óleo-água-sólido medido através da água (em 

graus). 

                                                           
10

 São elementos que possuem alta pressão de vapor e transitam facilmente do estado líquido para o 

estado gasoso devido à alteração de alguma propriedade. 
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A tabela 4 apresenta diferentes exemplos de ângulo de contato para diferentes 

condições de molhabilidade: 

Tabela 4 – Exemplos de ângulo de Contato 

 

Fonte: Fanchi (2006). 

 

2.7 – MOBILIDADE 

 A Mobilidade de um fluido é definida como a razão entre a permeabilidade efetiva e a 

viscosidade da fase a ser analisada. As mobilidades das fases óleo, água e gás são 

respectivamente:  

  ,  ,   

 

2.7.1 – RAZÃO DE MOBILIDADE 

 A Razão de Mobilidade (M) é definida como a razão entre a mobilidade do fluido 

deslocante ( , ou seja, o fluido que está sendo utilizado para deslocar o fluido que se 

interessa explotar, dividida pela mobilidade do fluido deslocado ( ) que no caso se encontra 

na frente de avanço, que será explicada mais a frente nos estudos do Método de Buckley-

Leverett. 

Estudos mostram que com o aumento da razão de mobilidade de um determinado 

fluido, este terá menor eficiência de deslocamento. Por exemplo, ao injetar água num 

reservatório objetiva-se fazer com que a água trabalhe como um pistão expulsando o óleo 

alocado nos poros, porém, quanto maior for a mobilidade ao óleo, menor será sua razão de 
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mobilidade, e menor será sua eficiência de deslocamento, visto que a água tenderá a 

atravessar o óleo e começará a ser produzida no poço. Este fenômeno onde o fluido injetado 

atravessa o óleo e atinge o poço produtor recebe o nome de “break-through”.  

Segue abaixo a fórmula para obtenção da razão de mobilidade de um fluido qualquer: 

 

 

2.8 – FLUXO DE LÍQUIDOS EM MEIOS POROSOS 

Segundo Rosa et. al. (2006), a partir de equações básicas do estudo em meios porosos 

podem ser desenvolvidos modelos matemáticos com os quais se procura obter informações 

relacionadas com o aspecto físico do reservatório, como por exemplo, dimensões, formas, 

variações de propriedades etc. Podem ser obtidos também dados sobre o comportamento atual 

e futuro em termos de pressões, vazões de produção etc. A complexidade desses modelos 

depende dos diversos aspectos que se deseja considerar no estudo do fluxo através do meio 

poroso e do grau de simplificação que se deseja imprimir ao trabalho. Dentre as diversas 

informações a serem obtidas a respeito de uma acumulação de petróleo após a sua descoberta, 

a quantidade de hidrocarbonetos que se pode retirar dessa jazida e o tempo em que essa 

produção se efetuará são, sem qualquer dúvida, dos mais importantes. 

 Em um reservatório de hidrocarbonetos existem sempre no mínimo dois fluidos. Em 

um reservatório de óleo subsaturado (pressão abaixo da pressão de bolha), inicialmente não há 

a fase gás conjunta com o óleo no estado líquido, apenas água e óleo. Por outro lado, o gás 

pode tornar-se presente devido à injeção dispersa de gás ou mais comumente devido à 

liberação do gás do óleo, à medida que a pressão do sistema reduz-se com a produção de 

fluidos. 

 Quando o reservatório é operado mantendo-se constante e irredutível a saturação de 

água, ele é considerado como se possuísse somente dois fluidos, óleo e gás, sendo a água 

conata considerada como se fosse parte integrante da rocha. Nesse caso as determinações 

experimentais podem ser feitas em testemunhos inicialmente saturados com água, que é 

deslocada pelos hidrocarbonetos (óleo e/ou gás) até que se alcance a sua saturação irredutível. 

Após esse estágio as determinações das permeabilidades relativas ao óleo e ao gás já podem 

ser feitas, variando-se as proporções de óleo e de gás no meio poroso de modo a se obter 

diferentes combinações de saturações desses dois fluidos. (ROSA, 2006, p.157) 
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 Neste trabalho entrará em questão a condição de que o fluido é incompressível desde 

que essa foi uma das considerações admitidas no desenvolvimento do Método de Buckley-

Leverett descrito mais à frente.  

 

2.8.1 – LEI DE DARCY  

 Em 1856, o engenheiro francês Henry Darcy através de análises de purificação de 

água para distribuição numa cidade pela utilização de filtros de areia, formulou o que é 

conhecida nos dias de hoje como a equação de escoamento de fluidos em meios porosos. 

Darcy verificou em suas experiências que havia uma relação direta entre a vazão de água que 

penetrava o interior do filtro poroso e a diferença de carga associada a essa vazão. Além dessa 

relação havia também interferência nos resultados devido ao comprimento do leito poroso 

onde ele concluiu que o escoamento se dá por: 

 

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

comprimento do leito, (h2 – h1) é a diferença de carga d’água associada à vazão obtida, o sinal 

negativo é apenas para exprimir que a velocidade se dá em direção oposta ao gradiente de 

pressões e K é a permeabilidade que é uma constante de proporcionalidade que depende do 

meio poroso, podendo ser absoluta, quando há a existência de apenas um único fluido no 

interior da rocha reservatório.  

 Tempos depois, devido a novos estudos e experiências, foi determinado que a equação 

de Darcy era extensível a outros fluidos desde que a constante K fosse função da viscosidade 

µ e do peso específico  do fluido utilizado:  

 

Com isso a Lei de Darcy adquire uma nova estrutura dada por: 

 

Para a Engenharia de Petróleo a carga hidráulica é substituída pela pressão atuante no 

nível de referência:  
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Logo, 

 

Então se conclui que se não houver fluxo, as alturas são iguais e resultariam num 

diferencial de pressão nulo. 

 Para um regime horizontal de fluidos incompressíveis, ou seja, quando o peso 

específico é constante, a Lei de Darcy pode ser expressa em termos de diferença de pressões: 

 

Onde:  

Δp = p2 – p1 

O fluxo do fluido, neste caso, ocorre no sentido de pressões decrescentes e os pontos 

representados por 2 e 1 são os locais de saída e entrada no meio poroso.  

 

2.8.2 – POTENCIAL DE FLUXO DE UM FLUIDO 

 Esta grandeza foi criada com o intuito de se eliminar os possíveis erros devido a 

pressões aferidas em cotas diferentes. O Potencial de Fluxo de um Fluido, ou somente 

Potencial de Fluxo, define-se em relação às alturas z e zo arbitrárias com respectivas pressões 

p e po, através da equação abaixo: 

 

 A mesma foi elaborada levando-se em consideração a alteração da massa específica 

devido à alteração da pressão, mas, como neste caso será abordado o fluxo de fluido 

incompressível, este não terá alteração em sua massa específica e, portanto  será constante e 

poderá sair da integral.  

 Resolvendo a equação com a nova consideração, tem-se: 
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 Utilizando o conceito de potencial, a equação de Darcy resulta em: 

 

 Onde  é a velocidade aparente do fluido no meio poroso e  é o gradiente de 

potencial. O sinal negativo é devido ao fluxo ocorrer no sentido de potenciais decrescentes. 

 

2.9 – MÉTODO DE BUCKLEY-LEVERETT 

 Em 1941, Leverett em seu trabalho pioneiro apresentou o conceito de Fluxo 

Fracionário. Para desenvolver a equação, foram considerados dois fluidos imiscíveis, no caso 

óleo e água, fluindo de baixo para cima num elemento conforme mostra a figura abaixo: 

 

Figura 8 – Óleo e Água (imiscíveis) fluindo de baixo para cima num bloco inclinado 

Fonte: adaptada de Rosa (2006). 

Uma das considerações a serem feitas foi que esses fluidos são incompressíveis e, 

portanto, a vazão total qt assim como a taxa de fluxo vt são constantes. Em seguida, para o 

início do raciocínio, a velocidade pertencente a cada um dos dois fluidos foi descrita pela Lei 

de Darcy: 

Vo =  

Vw =  

Onde Vo e Vw são as taxas de fluxo de óleo e água, respectivamente, por unidade de 

área de seção reta normal à direção de escoamento do fluido,  e  são respectivamente, o 

gradiente de pressão do óleo e da água na direção do fluxo. 

Rearranjando estas duas equações e subtraindo uma da outra se tem:   
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 Considerando  e ) obtém-se um novo rearranjo, 

resultando em: 

 

Ou, multiplicando por  em ambos os lados da equação: 

  

Para realizar um novo rearranjo deve-se considerar que o fluxo total será a soma do 

fluxo do óleo com o da água: Vt = Vo + Vw. 

Logo, dividindo a equação por Vt obtém-se: 

  (a) 

O Fluxo Fracionário de um fluido é definido pelo quociente entre a taxa de fluxo 

desse fluido em questão e a taxa total, logo: 

   (b) 

   (c) 

                (d) 

Substituindo as equações (b), (c) e (d) na equação (a) e explicitando-se o , chega-se 

à seguinte equação para o Fluxo Fracionário de Água: 

 

Onde  é o fluxo fracionário de água, qt é a vazão total de água e óleo, kro e krw são as 

permeabilidades relativas ao óleo e à água respectivamente, c/  é o gradiente de pressão 

capilar, Δρ é a diferença entre as massas específicas do óleo e da água (ρo – ρw), α é o ângulo 

de inclinação do reservatório com a horizontal, e g é a constante gravitacional.  



38 

2.9.1 – MÉTODO DA FRENTE DE AVANÇO DE BUCKLEY-LEVERETT 

Em 1946, Buckley e Leverett apresentaram a equação da Taxa da Frente de Avanço 

que trabalhando conjuntamente com a equação de fluxo fracionário compõem o que se 

denomina nas literaturas de Método de Buckley-Leverett para o deslocamento de fluidos 

imiscíveis. Aplicando o balanço de massa para um pequeno elemento dentro de uma 

porosidade média contínua, eles expressaram a diferença, na qual o fluido entra neste 

elemento e a taxa com o qual o deixa, em termos da acumulação do fluido deslocante. 

 

Figura 9 – Elemento de meio poroso 

Fonte: adaptada de Rosa (2006). 

Massa que entrou – Massa que saiu = Massa acumulada 

Este conceito levou a descrever o perfil de saturação do fluido deslocante como função 

do tempo e distância do ponto de injeção. O ponto mais importante do Método de 

Deslocamento foi a existência de uma Frente de Choque. A equação de avanço frontal obtida 

foi: 

 

Onde qt é a vazão volumétrica total, igual à qo + qw, A é a área da seção transversal ao 

deslocamento do fluido,   é a porosidade, Sw é a saturação de água. 

 A equação exprime que a velocidade com que uma determinada saturação de água se 

desloca dentro de um meio poroso é igual ao produto da velocidade total real dos fluidos 

(qt/A ) pela variação do fluxo fracionário de água devido à variação da saturação de água.  

 O método considera o mecanismo de deslocamento do óleo utilizando água em um 

sistema linear unidimensional. Uma equação foi desenvolvida para o cálculo da taxa de 

avanço frontal. Nos estudos de Buckley-Leverett o deslocamento do óleo ocorreu sob a 

condição do então conhecido fluxo difusivo, o que significa que as saturações do fluido em 

qualquer ponto do percurso de deslocamento linear são uniformemente distribuídas com 
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relação à espessura. O fluxo fracionário de água, em algum ponto no reservatório, é definido 

como:  

 

Onde  é a vazão de água e  é a vazão de óleo. 

 Utilizando a Lei de Darcy para fluxo unidimensional de óleo e água, considerando o 

deslocamento em um reservatório horizontal (α = 0), e negligenciando o gradiente de pressão 

capilar (mas não considerando a pressão capilar pc nula) chega-se à seguinte expressão:  
 

 
 

 O deslocamento de óleo fornecido ocorre à temperatura constante e, por consequência, 

as viscosidades do óleo e da água têm valores fixos, logo, a equação anterior torna-se 

estritamente uma função da saturação de água. Isto é ilustrado na figura 10 para 

permeabilidade relativa e propriedades típicas do óleo-água. 

 

Figura 10 – Curva típica de fluxo fracionário como função da saturação de água 

Fonte: Gasimov (2005). 

Admita um meio poroso que contém inicialmente água conata na forma irredutível (Sw 

= Swi) e óleo que vai ser deslocado pela água. Como a saturação de água é irredutível, a sua 

permeabilidade relativa é igual a zero e em conseqüência o fluxo fracionário é também igual a 

zero. O fluxo fracionário de óleo é igual a 100% do fluxo total. Observando-se um 



40 

determinado ponto no meio poroso, à medida que a saturação de água vai aumentando devido 

à injeção, o fluxo fracionário de água vai aumentando e o fluxo de óleo diminuindo. Quando 

finalmente a saturação atinge o seu valor máximo, correspondente à saturação de óleo residual 

(Sor), o fluxo fracionário de água é igual a 1 e o de óleo é igual a 0. (ROSA, 2006, p.623) 

 Retornando à equação de avanço frontal, se esta for integrada em relação ao tempo e 

considerada uma saturação de água Sw constante para que não haja efeito no cálculo 

matemático, é possível estabelecer uma distância entre o ponto de injeção de água no 

reservatório e exatamente o local onde está essa saturação Sw considerada. A essa distância 

dá-se o símbolo de .    

Logo, 

 

De onde se obtém: 

 

   Ou, considerando Vwinj = qtt, ou seja, Vwinj é o volume de água injetado (medido em 

condições de reservatório) até o momento considerado: 

 

 Para o caso de se fazer medições em condições padrão na superfície, a equação pode 

ser escrita como: 

   (e) 

 Onde winj é o volume de água injetado medido em condições padrão e Bw é fator 

volume formação da água. 

 Segundo Dake et al (1978) há uma dificuldade matemática observada na aplicação da 

técnica pela consideração da curva típica de Fluxo Fracionário mostrada na figura 10 em 

conjunto com a equação (e) descrita anteriormente. Sendo que há frequentemente um ponto 

de inflexão na curva de Fluxo Fracionário, então na plotagem dfw/dsw versus sw haverá um 

ponto de máximo, como pode ser verificado na Figura 11 (a). 
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Figura 11 – (a) Saturação de uma curva típica de fluxo fracionário e (b) distribuição da saturação de 

água no caminho do deslocamento 

Fonte: Dake (1978). 

Na figura 11 (b), traça-se uma linha vertical definindo-se duas regiões, A e B, áreas 

hachuradas, limitadas pela curva. Se a linha vertical for colocada na posição correta, isto é, na 

posição exata da frente de avanço, as áreas definidas por ela e pela curva serão iguais. A 

saturação da frente de avanço corresponde ao ponto em que essa linha vertical intercepta a 

parte superior da curva. (ROSA, 2006, p. 629) 

 O resultado final está apresentado na Figura 12 a seguir: 

 
Figura 12 – Posição da frente de avanço da água 

Fonte: adaptada de Dake (1977). 

 

2.10 – MÉTODO DE WELGE PARA EFICIÊNCIA DE DESLOCAMENTO 

 Welge publicou um trabalho em 1952 no qual este, através de uma simples aplicação 

do Método de Buckley-Leverett, incluindo também os efeitos da frente de avanço, viria a 

fornecer aos engenheiros a possibilidade de calcular a recuperação do óleo do reservatório a 

ser explorado como uma função do volume acumulado de água injetada. Este trabalho tinha 
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como foco principal o cálculo de uma saturação que viria a representar o valor da 

porcentagem de água presente na zona invadida. A este valor dá-se o nome de Saturação 

Média. 

 Welge determinou a saturação média na região invadida do reservatório usando uma 

simples ferramenta matemática descrita abaixo: 

 

 Certificando-se de que são válidas as condições abaixo: 

x = 0      Sw = 1 – Sor      fw = 1, 

e 

x = xf        Sw = Swf       fw = fwf    

A eficiência do processo de deslocamento de um fluido por outro em um meio poroso 

poderá ser verificada então a partir da variação da saturação dentro das áreas que foram 

invadidas pelo fluido injetado. Uma maior quantidade de fluido injetado retido no meio 

poroso significa que houve um deslocamento mais eficiente do fluido que anteriormente 

estava alojado nesse meio. O comportamento das saturações dos fluidos dentro da zona 

invadida é, portanto, outro importante aspecto contemplado no estudo do deslocamento de 

fluidos. (ROSA, 2006, p. 631) 

Considere um meio poroso que contenha no início certo volume de óleo e água conata. 

Devido à injeção gradativa de água a saturação de óleo irá reduzindo até valores 

extremamente baixos. Caso o tempo de injeção seja muito longo, ou em tese infinito, todo o 

volume de óleo possível de ser deslocado pela injeção será removido e restará apenas a 

saturação irredutível do mesmo. Este óleo removido denomina-se Óleo Móvel e é calculado 

através da diferença entre a saturação de óleo inicial e a saturação de óleo irredutível, como se 

visualiza a seguir: 

 

Devido a injeção de água por um determinado tempo real, isto irá conduzir a uma 

saturação residual média de óleo de modo que a saturação correspondente ao volume 

deslocado é igual a: 
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.A Eficiência de Varrido Microscópico ou Eficiência de Deslocamento (ED) é 

calculada através da relação entre o óleo deslocado em um determinado tempo e o óleo 

possível de ser removido ou óleo móvel. 

 

 Ou simplesmente como: 

 

 No esquema mostrado na figura 13 a seguir, em que aparece a distribuição de 

saturação de água após a injeção de certo volume Vwinj de água, entre o ponto zero e a posição 

da frente de avanço existem vários valores de tal modo que um valor representativo da região 

pode ser a saturação média. (ROSA, 2006, p. 631) 

 O esquema apresenta a frente de avanço e uma região invadida que recebe o nome de 

Zona Atrás da Frente de Avanço. A saturação média dessa região é chamada de Saturação 

Média Atrás da Frente de Avanço ( . Esse valor médio pode estar situado em qualquer 

ponto dentro da zona invadida, não necessariamente ma posição intermediária. Deve ser 

observado que o valor médio da saturação independe da posição da frente de avanço, e sim 

apenas do intervalo envolvido, que no caso vai do valor de saturação no ponto zero, que é 

igual a (1 – Sor), até a saturação da frente de avanço. (ROSA, 2006, p. 631) 

 Neste caso estão sendo levados em consideração os efeitos da capilaridade e da 

aceleração gravitacional, onde a curva assume o seguinte formato:  

 

Figura 13 – Distribuição real de saturação no deslocamento de óleo por água 

Fonte: adaptada de Dake (1978).  
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Através de análises feitas na equação (f) é possível se obter graficamente a saturação 

média atrás da frente de avanço na curva do fluxo fracionário:............................................. 

 

Figura 14 – Determinação gráfica da saturação média atrás da frente de avanço da água 

Fonte: Gasimov (2005). 

Na curva de fluxo fracionário em função da saturação da água traça-se uma reta 

partindo do ponto de saturação de água inicial (Swi) ou conata (Swc) até o encontro da reta 

horizontal onde o fluxo fracionário (fw) é 1. Esta reta deverá tangenciar a curva. Do ponto de 

encontro da reta tangente com a reta horizontal (fw=1) traça-se uma reta vertical até o 

encontro de outra reta horizontal onde o fluxo fracionário é nulo. Este ponto será o valor da 

saturação média de água atrás da frente de avanço mostrado na figura 14 como S*.     

 

2.11 – CARACTERIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

A partir deste item serão apresentadas as ferramentas matemáticas que servem de base 

para o trabalho de Simuladores de Reservatório, entre outras informações. 

Os softwares de simulação de reservatórios são classificados em dois tipos distintos 

sendo físicos ou matemáticos. A diferença está no tipo de abordagem realizada como, por 

exemplo, os tipos físicos seriam como protótipos ou modelos reduzidos, já os tipos 

matemáticos seriam modelos que envolvam soluções matemáticas como Curvas de Declínio, 

Equação de Balanço de Materiais, entre outros. 

 



45 

Neste será apresentado qual a modelagem feita para representar um reservatório de 

petróleo real em um modelo computacional. 

 

2.11.1 – MODELO BLACK-OIL  

 Como já definido no capítulo 1, a geração do petróleo é proveniente da decomposição 

da matéria orgânica. Desta forma está implícito que o óleo possui diversos elementos em sua 

estrutura composicional indo desde hidrocarbonetos de cadeia carbônica menor como Metano 

(CH4) e Etano (C2H6), até cadeias carbônicas mais extensas como Propano (C3H8), Butano 

(C4H10), Pentano (C5H12) e assim por diante. 

 Visando uma maior simplificação para o tratamento matemático inserido no 

simulador, o Modelo Black-Oil considera que o reservatório possui apenas um único 

componente em cada uma das três fases presentes na rocha, ou seja, água, óleo e gás. Dessa 

forma a fase líquida é apenas óleo ou água, sem a distinção de nenhum elemento da 

composição e a fase gasosa é apenas o gás desprendido do óleo devido à queda de pressão. 

 O princípio de funcionamento do simulador utilizado é com base no modelo Black-

Oil. 

 

2.11.2 – ETAPAS PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

As etapas para execução de um estudo de reservatórios com auxílio de simuladores 

computacionais podem ser descritas da seguinte maneira: (ROSA et at, 2006) 

Coleta e preparação de dados: A primeira etapa consiste em se formular o problema 

físico que se deseja representar matematicamente, dessa forma, são agrupados todos os dados 

que foram coletados sobre o reservatório. Estes dados podem ser adquiridos, por exemplo, por 

meio de um poço conhecido como Poço de Desenvolvimento que é perfurado exatamente com 

esta finalidade de se estudar e aferir o máximo de dados possíveis. Em seguida são 

interpretados todos os dados disponíveis sobre o reservatório em questão e são incluídos 

dados sobre geologia, rocha, fluidos, produção e completação de poços. Quanto maiores a 

quantidade e qualidade dos dados, mais confiável será o estudo. 

Preparação do modelo numérico: Em seguida são feitas as suposições e 

simplificações compatíveis com o grau de sofisticação que se espera do modelo. Formulam-se 

então as equações matemáticas que descrevem o problema físico desejado, considerando-se as 
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hipóteses adotadas. Neste quesito são feitos os ajustes para lançar o grid no reservatório, com 

o intuito de se construir o modelo numérico para simulação, ou seja, a malha é transposta no 

modelo com as informações necessárias, como porosidade, permeabilidade, espessura do 

reservatório, etc. O reservatório é subdividido em várias células, cada uma destas funcionando 

como um reservatório. As coordenadas (X, Y e Z) da malha precisam estender-se por todo o 

reservatório. Agora, o modelo numérico tem todas as informações necessárias de entrada para 

o simulador.  

Cálculo do início do timestep: O passo seguinte é a resolução das equações e a 

análise da solução obtida. Nesta terceira fase são elaborados os cenários das razões de 

produção e/ou injeção do processo de timestep, que seria o tempo dispensado para a evolução 

da integração das equações lineares formuladas de acordo com o grau de simplificação do 

modelo e, por fim, tem-se o início da iteração do loop. 

Ajuste de histórico: Uma vez elaborado o projeto de simulação essa etapa visa a 

calibração do modelo numérico com dados do reservatório real, utilizando os melhores dados 

disponíveis de históricos de produção (água, óleo e gás) e de pressão. A validação do modelo 

é feita através de cálculos de comportamentos passados do reservatório comparando o 

resultado obtido com os dados já conhecidos. Havendo a semelhança dos valores, o modelo 

está apto a ser utilizado, caso contrário, os dados como permeabilidade absoluta, 

permeabilidade relativa, porosidade, etc., são variados até que o ajuste seja considerado 

adequado. É nessa etapa que a precisão da simulação deverá ser melhorada. Caso restrições 

sejam violadas deve-se voltar à terceira etapa. 

Extrapolação: Com o modelo já calibrado e validado a partir desta fase é que ocorrem 

as previsões de comportamentos futuros do reservatório. No modelo tem-se a liberdade de se 

impor vazões de produção e/ou injeções desejadas assim como realizar análises econômicas, 

até encontrar a ideal configuração de produção desse reservatório. 

Plotagem: Nesta última etapa os resultados em datas apropriadas podem ser 

visualizados.  

Abaixo, a Figura 15 exemplifica todo o processo de funcionamento do simulador 

através de um fluxograma.  
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Figura 15 – Esquema de desenvolvimento de um simulador de reservatório 

Fonte: modificada de Rosa (2006). 

 

2.11.3 – INTRODUÇÃO ÀS DIFERENÇAS FINITAS 

 A elaboração da Teoria das Diferenças Finitas é datada da década de 1950 exatamente 

com o surgimento de computadores eletrônicos programáveis e pouco tempo depois a mesma 

começou a sofrer adaptações para ser inserida na indústria de petróleo, mais especificamente, 

no estudo de fluxo em meios porosos. 

 Para que fique claro como ocorreu este processo de inserção da teoria seria necessário 

iniciar a resolução de um problema realista até que este fosse naturalmente conduzido a 

equações ou sistemas de equações diferenciais parciais não-lineares e se tornasse 

extremamente complexo e inviável de se tentar solucionar através de métodos analíticos de 

solução, o que não é o foco deste trabalho. Para isso a teoria das diferenças finitas veio para 

obter soluções aproximadas destas equações e é de suma importância entender um pouco de 

sua metodologia básica para resolução de equações diferenciais parciais, pois elas constituem 

a base das ferramentas de trabalho da maioria dos simuladores na atualidade. 
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 O princípio da resolução das equações diferenciais através das diferenças finitas tem 

início pela discretização
11

 de uma função através da Série de Taylor.  

 Considere uma função f(x) representada na figura abaixo, onde f é a variável 

dependente e x a variável independente. 

 

Figura 16 – Representação de uma função f(x) 
Fonte: adaptada de Stewart (2002). 

 A aproximação da função f(x) por uma série de Taylor diz que se existir derivadas de f 

no ponto xi representado no gráfico, então para qualquer ponto x dessa vizinhança, f poderá 

ser um somatório de derivadas como:  

    

 Considere xi+k um valor qualquer nas vizinhanças do ponto xi. Considerando também 

as seguintes condições, i+k =  (xi+k), i = , i =  e i =  e assim por 

diante, o gráfico da figura 19 poderá ser substituído pela figura 20 devido à seguinte equação: 

i+k = i + (kΔx) i + i + i + ... 

 A aplicação de aproximações de diferenças finitas resulta em equações algébricas 

chamadas Equações de Diferenças Finitas. 

                                                           
11

 Processo de conversão de equações contínuas (e seu domínio) em equações de diferenças finitas.  
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Figura 17 – Discretização da função f(x) 

Fonte: adaptada de Stewart (2002). 

Deve ser enfatizado que as soluções destas equações são obtidas somente nos pontos 

discretos definidos pelos sistemas de malha, ou seja, somente nos pontos (xi - k,f(xi - k)), 

(xi,f(xi)) e (xi + k,f(xi + k)) e o somatório das soluções de cada ponto é aproximadamente a 

solução da função f(x). Quanto maior for a quantidade de pontos discretizados da função 

maior será acurácia do resultado. Este é o contraste para as soluções das equações contínuas, 

cuja solução é obtida para todos os pontos da função.   

 

2.11.4 – PROPRIEDADE DE MALHAS DE DIFERENÇAS FINITAS 

Dois tipos de sistema de malha, ou grid como é chamado na indústria de petróleo, são 

geralmente usados na simulação de reservatórios: Bloco Centrado e Ponto Distribuído. Elas 

distinguem-se na localização dos pontos de cálculo das soluções nos blocos (ou células). 

Em uma malha bloco centrado, os blocos com dimensão conhecida são sobrepostos 

sobre o reservatório (todos os blocos estão no interior do reservatório).  

Para um sistema de coordenadas retangulares, os pontos de malha são definidos como 

o centro destes blocos, consequentemente, não há pontos nas fronteiras do reservatório. Para 

um sistema não-retangular, os pontos de malha são definidos pelos baricentros dos blocos.  
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Figura 18 – Grid representando a discretização em bloco centrado 

Fonte: Abou-Kassem (2006). 

Nas malhas de ponto distribuído, os primeiros e últimos pontos são definidos entre as 

fronteiras do reservatório. O restante dos pontos é distribuído uniformemente entre esses 

pontos da fronteira, de modo que o limite dos blocos fique na metade da distância que separa 

dois pontos adjacentes. 

 

Figura 19 – Grid representando a discretização em ponto distribuído 

Fonte: Abou-Kassem (2006). 

A aplicação do método de diferenças finitas é realizada pela imposição de uma malha 

de diferenças finitas sobre o reservatório a ser modelado. A malha escolhida é então usada 

para aproximar as derivadas espaciais das equações contínuas. Estas aproximações são 

obtidas por truncamento da expansão das séries de Taylor para as incógnitas (pressão e 

saturação). Procedimento similar é feito no domínio do tempo. 

 

2.12 – MODELOS DE INJEÇÃO  

 Existem alguns modelos de injeção que são escolhidos de acordo com o objetivo e as 

previsões discriminadas ou no plano de desenvolvimento do poço ou por alguma necessidade 

identificada durante a vida do reservatório. A seguir serão exemplificados alguns dos mais 

utilizados na indústria de petróleo. 
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2.12.1 – INJEÇÃO EM LINHA DIRETA 

 No modelo de Injeção em Linha Direta ou apenas Injeção Direta a localização dos 

poços injetores e produtores é distribuída de forma alternada, ou seja, são defasados em 

espaços iguais conforme a figura a seguir: 

 

Figura 20 – Injeção em linha direta  

Fonte: Marsili (2008). 

 

2.12.2 – FIVE-SPOT  

 Neste tipo de arranjo a disposição dos poços permanece em linha reta, porém, a 

distância aferida entre poços de mesmo tipo reduz-se à metade da distância da injeção em 

linha reta. É a partir desta configuração que este projeto visa realizar o estudo do método de 

Buckley-Leverett em um modelo de simulação.  

 

Figura 21 – Injeção em five-spot 

Fonte: Marsili (2008). 
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2.12.3 – SEVEN-SPOT 

 Com esta configuração o arranjo dos poços injetores é disposto de acordo com uma 

geometria hexagonal onde em cada vértice se encontra um poço injetor e no centro do 

hexágono está o poço produtor. A figura a seguir exemplifica a malha:   

 

Figura 22 – Injeção em seven-spot 

 

2.12.4 – NINE-SPOT  

Semelhante à malha de injeção em linha direta por delimitar a geometria do arranjo 

através de quadrados, nesta malha, para cada poço produtor existem 8 poços injetores 

dispostos nos vértices e entre as arestas que formam o quadrado e no centro geométrico da 

figura está o poço produtor. 

 

Figura 23 – Injeção em nine-spot 
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2.13 – GEOMETRIAS DO MODELO 

O primeiro passo na fase da descrição física do reservatório é definir a geometria do 

modelo. Os tipos mais comuns de geometria são descritos abaixo: 

 

2.13.1 – GEOMETRIA DE COORDENADAS CARTESIANAS   

É o tipo mais comum usado nas simulações de reservatório. Geometrias cartesianas de 

bloco centrado são obtidas alinhando-se os blocos ao longo das três direções no espaço, 

resultando em um grid ortogonal.  

 
Figura 24 – Reservatório representado em malha cartesiana 

As simulações geralmente utilizam malha retangular porque são flexíveis suficientes 

para ajustar qualquer geometria do reservatório. 

O espaçamento pode ser não uniforme. Em uma malha bloco centrado, o ponto de 

pressão é colocado no centro da célula. 

 

2.13.2 – GEOMETRIA DE MALHA CILÍNDRICA 

Geometria cilíndrica é usada para estudos de simulação com um único poço. Os 

objetivos de simular um único poço incluem predição do comportamento de poços 

individuais, determinação de efeitos de estratégias de completação/produção na geração de 

cones de água e gás, otimização de intervalos canhoneados e simulação de testes de pressão. 

 

2.13.3 – GEOMETRIA CORNER-POINT 

Esta geometria utiliza polígonos para definir as células da malha e os blocos são 

definidos especificando as quinas dos polígonos, assim o grid resultante não é 

necessariamente ortogonal. 
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Figura 25 – Reservatório representado em malha corner-point 

As propriedades dos blocos, tais como centro, espessura e transmissibilidades, são 

definidas a partir dos vértices dos blocos. Seu uso está relacionado a reservatórios altamente 

falhados, obtendo assim, excelente descrição das falhas. Em sistemas bloco centrado, o ponto 

de pressão é definido no baricentro da célula. Um problema da malha corner-point, é que a 

malha torna-se não-ortogonal, trazendo problema para o operador de diferenças finitas, que só 

considera as componentes ortogonais dos gradientes do potencial. Com isso, apesar do maior 

realismo geológico, os resultados podem não ser tão acurados. 

 

2.13.4 – REFINAMENTO LOCAL E MALHAS HÍBRIDAS 

Refinamento local usa uma malha secundária (mais fina) sobre uma malha primária 

(mais grossa) em regiões de maior interesse, como na zona de óleo e deixa com o mínimo de 

células ativas no restante do modelo. 

Quando a malha fina usa uma geometria de malha diferente da geometria da malha 

grossa, a malha resultante é dita híbrida. Malhas híbridas são geralmente usadas para prover 

melhor definição de áreas vizinhas a poços. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Após terem sido apresentados, no segundo capítulo, os conceitos básicos de 

Engenharia de Reservatório e Simulação de Reservatório, esta sessão terá uma breve 

apresentação do software a ser utilizado na resolução do exercício e será iniciada de fato a 

abordagem da proposta de trabalho. 

 

3.1 – BOAST 98 

 O BOAST 98 é um software com capacidade para simular o fluxo de fluidos pelo 

modelo de Darcy, isotermicamente, em três dimensões. Assume-se que os fluidos do 

reservatório possam ser descritos por três fases (óleo, gás e água) de composição constante 

com propriedades físicas que dependem apenas da pressão. Estas aproximações para o fluido 

do reservatório são aceitáveis para uma grande percentagem de petróleo do mundo e 

reservatórios de gás. Consequentemente, o BOAST 98 deve ter uma ampla gama de 

aplicabilidade. Por exemplo, pode simular petróleo e/ou recuperação de gás pela expansão de 

fluidos, por deslocamento, drenagem por gravidade, e mecanismos de embebição de capilares. 

Alguns dos problemas típicos do campo de produção que podem ser tratados pelo software 

incluem os estudos de depleção primária, manutenção da pressão por métodos de injeção de 

água e/ou injeção de gás, e avaliação de operações secundárias de recuperação por injeção de 

água. 

O BOAST 98 é um simulador numérico que trabalha com diferenças finitas com 

o método da pressão implícita / saturação explícita (IMPES). Ele contém tanto técnicas 

de solução direta quanto iterativas para a resolução de sistemas de equações 

algébricas. A modelagem de um poço no simulador permite a especificação de taxas ou 

restrições de pressão de acordo com o desempenho do poço, e o usuário é livre para 

adicionar ou recompletar poços durante a simulação. Rochas múltiplas e regiões PVT 

podem ser definidas, e três modelos de aquíferos estão disponíveis como opções para 

serem inseridos no projeto a ser modelado. O BOAST 98 contém capacidades flexíveis 

de inicialização de rastreamento de ponto de bolha, controle automático do método 

time-step, e checagem de balanço material de acordo com a estabilidade da solução. 
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3.2 – O PROBLEMA 

 Através da utilização de um modelo de reservatório disponibilizado na página 104 do 

manual do BOAST versão II, mais especificamente o exemplo 5.4, onde se tem o projeto de 

um modelo five-spot com um grid restringindo uma área de 21 células em x, 21 células em y e 

4 células em z, e 1 poço produtor com 4 poços injetores fornecendo 500 barris por dia de água 

no reservatório em 365 dias, foi sendo iniciado o tratamento do problema. 

A tabela 5 explicita alguns dos dados do reservatório em questão para entrada no 

simulador. 

Os valores de permeabilidade relativa ao óleo e à água foram calculados através da 

equação empírica formulada por Corey resultante de experimentos, onde ambas as 

permeabilidades tornam-se função da saturação da água. 

Para a obtenção da permeabilidade relativa à água tem-se: 

 

Onde: nw é o coeficiente de inclinação da curva de permeabilidade relativa à água, 

obtido experimentalmente.  

  Analogamente, para a obtenção da permeabilidade relativa ao óleo tem-se: 

 

Onde: no é o coeficiente de inclinação da curva de permeabilidade relativa ao óleo, 

obtido experimentalmente. 

A partir do trabalho elaborado por Shehahdeh Masalmeh, em 2002 pela 10ª 

Conferência e Exibição Internacional de Petróleo em Abu Dhabi, titulado como “The 

Effect of Wettability on Saturation Functions and Impact on Carbonate Reservoir in 

the Middle East”, foram obtidos os parâmetros informados na Tabela 6 a serem 

utilizados nas equações da correlação de Corey para em seguida serem inseridos no 

simulador. 
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Tabela 5 – Dados do reservatório para entrada no simulador 

SAT                                       KRO KRW KRG KROG PCOW PCGO 

0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0200 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1200 0,00000 0,00000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 

0,2000 0,00000 0,00210 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 

0,3000 0,00000 0,02390 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,4000 0,00005 0,09000 0,4600 0,0000 0,0000 0,0000 

0,5000 0,00146 0,22500 0,7000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,6000 0,01111 0,45350 0,8700 0,0000 0,0000 0,0000 

0,7000 0,04608 0,80000 0,9100 0,0000 0,0000 0,0000 

0,8000 0,14240 1,00000 0,9400 0,0000 0,0000 0,0000 

0,8800 0,30000 1,00000 0,9700 0,0000 0,0000 0,0000 

1,0000 0,30000 1,00000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Tabela 6 – Dados para cálculo do Kro e Krw 

Sistema Krw Kro nw No Swi Sor 

Molhável à água 0,10 0,90 4,50 2,50 0,12 0,30 

     Molhabilidade mista 0,30 0,70 3,50 3,50 0,12 0,30 

      Molhável ao óleo 0,80 0,30 3,00 5,00 0,12 0,30 

 

Além destes são também de suma importância e fornecidos ao simulador, também 

como dados de entrada, os seguintes valores: 

SWR (saturação de água residual) = 0,120 

PBO (Pressão de bolha) = 4014,7 psi 

RHOSCO (massa específica do óleo) = 46,244 lb/ft
3
 

RHOSCW (massa específica da água) = 62,238 lb/ft
3
  

RHOSCG (massa específica do gás) = 0,0647 lb/ft
3 

A tabela 5 mostrada descreve os valores de variação das permeabilidades relativas do 

óleo e da água em função de suas respectivas saturações. A forma correta de se ler esta tabela 
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é que a saturação será de óleo quando for analisada a variação da permeabilidade relativa ao 

óleo, e a saturação será de água quando se estiver em análise a permeabilidade relativa à água.  

 Sendo assim, os valores calculados por Corey não foram suficientes para que sejam 

possíveis de serem utilizados no simulador, pois neste se fazem necessários os valores de Kro 

e Krw em função de suas respectivas saturações. Para calcular os novos valores de Kro foi 

utilizada uma ferramenta do Excel conhecida como Linha de Tendência. Esta ferramenta é 

capaz de gerar um polinômio, que no caso foi escolhido de ordem seis tentando atingir a 

máxima verossimilhança, que reproduz o comportamento da curva de permeabilidade relativa 

ao óleo. Dessa forma, sabendo que o somatório das saturações de óleo e água é igual a 1, é 

possível aferir a saturação da  água em função da saturação do óleo. 

 

 

Utilizando o polinômio gerado e os valores aferidos da saturação da água em função 

da saturação do óleo têm-se os valores da permeabilidade relativa ao óleo da tabela 5.  

 A seguir, antes de serem inseridos os 4 poços de injeção, foi alocado apenas 1 poço 

produtor na região limitada pelos eixos x, y e z, respectivamente nos pontos 11, 11 e 1. A 

simulação foi iniciada visando à aferição do volume de óleo possível de ser extraído do 

reservatório para que em seguida, com a inserção dos novos poços, a produção acumulada 

pudesse ser comparada e a porcentagem de recuperação pudesse ser de fato confirmada com 

um aumento da fração produzida. 

O simulador dispõe de uma ferramenta onde é possível se visualizar a saturação de 

óleo em cada uma das quatro camadas em z através de uma escala de saturação onde quanto 

mais próximo do valor 1 maior a quantidade de óleo e quanto mais próximo o valor de 0 

menor a presença de óleo e conjuntamente uma escala de cores onde o amarelo acusa a 

localização da maior quantidade de óleo e o branco a ausência do mesmo. 

A figura 26 mostra a situação do reservatório em termos de saturação de óleo desde a 

camada mais superficial (z = 1) até a camada mais profunda (z = 4) após a simulação com 

apenas um poço produtor............................................................................................................ 
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Figura 26 – Simulação da saturação do óleo nas 4 camadas do reservatório após a inserção do poço produtor  
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O volume produzido de óleo pela configuração do único poço produtor foi de 

925.000,00 STB
12

. Sabendo que o volume de óleo inicial aprisionado no reservatório é de 

12.703.361,50 STB é possível dizer que a recuperação aproximada de óleo deste reservatório 

foi de aproximadamente 7,28%.  

Posteriormente, visando um aumento no fator de recuperação, em termos de produção 

de óleo, foram inseridos 4 poços injetores configurando o modelo Five-Spot exemplificado no 

capítulo anterior, e será a partir deste modelo que serão iniciados os testes no simulador. As 

fases de testes serão discutidas no capítulo de Discussões e Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Abreviação de Standard Barrel, que seria o volume de um barril medido em condições padrão de superfície.  
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4 – DISCUSSÕES E RESULTADOS 

TESTE 1 

 No primeiro teste os dados de entrada são exatamente os mesmos da simulação 

realizada com apenas 1 poço produtor. A diferença é que agora está sendo utilizado o modelo 

five-spot onde a configuração dos 5 poços está da seguinte forma nos eixos x,y,z: 

Tabela 7 – Posição dos poços no eixo cartesiano 

POÇO EIXO X EIXO Y EIXO Z 

Prod 11 11 1 

Inj1 1 1 4 

Inj2 1 21 4 

Inj3 21 1 4 

Inj4 21 21 4 

 

 A Tabela 7 mostra que os quatro poços injetores foram completados na camada z = 4, 

ou seja, na camada mais inferior do reservatório, enquanto que o poço produtor foi 

completado apenas na camada z = 1 que é a mais superior. Dessa forma a injeção de água se 

dará na última camada e impulsionará o óleo das outras camadas a ser produzido na primeira. 

 Ainda na Tabela 7, as colunas classificadas como EIXO X e EIXO Y informam a 

posição dos respectivos poços nas coordenadas informadas ao simulador para início do 

tratamento do trabalho. 

 Em seguida foi iniciada a simulação que teve como resultado uma produção de óleo de 

3.134.000,00 STB. Sabendo que o volume de óleo inicial aprisionado no reservatório é 

mesmo citado anteriormente desde que a saturação de água residual e todos os outros valores 

que interferem diretamente no cálculo do Voip (volume of oil in place) permaneceram 

inalterados, chega-se a um fator de recuperação de aproximadamente 24,67%. 

Comparativamente com a recuperação de 7,28% do primeiro modelo é notório que houve uma 

melhoria bastante considerável no fator de recuperação.  

A partir dos dados calculados pelas equações de Corey é possível plotar a curva 

pertencente ao Teste 1................................................................................................................... 
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Figura 27 – Curva de permeabilidade relativa ao óleo e à água em função da saturação de água –  

Teste 1 

 

 Pelo gráfico, o eixo y corresponde aos valores de permeabilidade relativa, e o 

eixo x aos valores de saturação da água.  

 De acordo com a legenda, as curvas vermelha e azul representam a 

permeabilidade relativa ao óleo e a água, respectivamente, e no interior da curva 

vermelha há uma curva preta que foi gerada pela linha de tendência e que obedece ao 

polinômio mostrado na parte superior do gráfico.  

 A partir deste polinômio gerado, foram calculados os valores de KRO para 

serem inseridos no simulador. As curvas foram plotadas entre os intervalos de Swi = 

0,12 e Sw = 0,7 que se refere à Sor = 0,3.  

 De forma análoga ao primeiro modelo de simulação com apenas um poço 

produtor é válido e interessante a ideia de plotar o gráfico da variação da satu ração de 

óleo nas camadas do reservatório para seja possível visualizar o comportamento da 

injeção de água pelos quatro cantos da última camada.  
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Figura 28 – Simulação da saturação do óleo nas 4 camadas do reservatório para o modelo Five-Spot Teste 1  
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TESTE 2 

 Nesta segunda parte todo o procedimento adotado no primeiro teste foi repetido, 

porém, os valores da permeabilidade relativa ao óleo e a água foram recalculados e foi 

possível notar que foi transladado para a direita o ponto em que a permeabilidade relativa ao 

óleo é igual à permeabilidade relativa à água, que pode ser visto no gráfico como o ponto de 

encontro entre as curvas KRO e KRW.  

 Graficamente, é a partir deste ponto de encontro que se classifica uma rocha como 

sendo molhável à água ou ao óleo. Se o ponto for antes do valor 0,5 de saturação diz-se que a 

rocha é molhável ao óleo, caso contrário, se o ponto for depois do valor de 0,5 de saturação a 

rocha é classificada como molhável à água, e como foi visto no segundo capítulo, uma maior 

molhabilidade à água significa uma melhor interação entre a rocha e esse fluido, 

consequentemente, uma menor mobilidade à água dentre os poros e uma maior mobilidade ao 

óleo, facilitando o seu escoamento. 

 A tabela a seguir mostra os valores que foram utilizados pelo simulador para conferir o 

volume de óleo produzido, quanto foi recuperado deste reservatório e a geração do gráfico de 

permeabilidade relativa. 

Tabela 8 – Dados de entrada para o teste 2 

SAT                                       KRO KRW KRG KROG PCOW PCGO 

0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0200 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1200 0,00000 0,00000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 

0,2000 0,00000 0,00030 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 

0,3000 0,00000 0,00500 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,4000 0,00144 0,02350 0,4600 0,0000 0,0000 0,0000 

0,5000 0,01673 0,06830 0,7000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,6000 0,06949 0,15470 0,8700 0,0000 0,0000 0,0000 

0,7000 0,19045 0,30000 0,9100 0,0000 0,0000 0,0000 

0,8000 0,41610 1,00000 0,9400 0,0000 0,0000 0,0000 

0,8800 0,70000 1,00000 0,9700 0,0000 0,0000 0,0000 

1,0000 0,70000 1,00000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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 O volume de óleo produzido desta vez foi de 4.303.000,00 STB o que confere um 

valor de fator de recuperação de aproximadamente 33,87%.  

 Abaixo se verifica a curva de permeabilidade dos novos dados fornecidos ao 

simulador. 

 

Figura 29 – Curvas de permeabilidade relativa ao óleo e à água em função da saturação de água – 

Teste 2 

 

 Comparando os dois gráficos de permeabilidade relativa gerados é notório que a rocha 

reservatório teve uma alteração na molhabilidade do primeiro teste para o segundo desde que, 

no primeiro o ponto de encontro das curvas estava abaixo do valor de 0,5 de saturação da 

água enquanto que neste segundo teste este ponto foi transladado para um valor próximo de 

0,5 de saturação, conferindo o que foi definido anteriormente como molhabilidade mista. 

 Este comportamento pode ser explicado, conforme dito no capítulo 2, com o uso de 

artifícios que a evolução dos estudos da indústria de petróleo vem fornecendo, como por 

exemplo, a adição de surfactantes gerados por atividade microbial podendo reduzir as tensões 

interfaciais e modificar ângulos de contato, entre outros. 

 A seguir confere-se o gráfico de saturação de óleo nas camadas em z para este teste: 
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Figura 30 – Simulação da saturação do óleo nas 4 camadas do reservatório para o modelo Five-Spot Teste 2  
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TESTE 3 

 O procedimento adotado nos Testes 1 e 2 foi novamente posto em prática e da mesma 

forma que no segundo experimento os valores de permeabilidade relativa ao óleo e a água 

foram novamente recalculados, visando, transladar ainda mais para a direita, o ponto de 

encontro entre KRO e KRW no gráfico. 

 A seguir é possível conferir os novos dados de entrada no simulador através da tabela 

9: 

Tabela 9 – Dados de entrada para o teste 3 

SAT                                       KRO KRW KRG KROG PCOW PCGO 

0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,0200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,1200 0,00000 0,00000 0,02000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,2000 0,00000 0,00000 0,06000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,3000 0,00000 0,00052 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,4000 0,01018 0,00377 0,46000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,5000 0,06200 0,01491 0,70000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,6000 0,17240 0,04267 0,87000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,7000 0,35477 0,10000 0,91000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,8000 0,62032 1,00000 0,94000 0,00000 0,00000 0,00000 

0,8800 0,90000 1,00000 0,97000 0,00000 0,00000 0,00000 

1,0000 0,90000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 Da mesma forma que nos experimentos anteriores a preocupação em manter a 

saturação de água inicial ou conata foi inalterada, preservando o Voip inicial. 

A partir destes novos dados foi possível obter, ao final da simulação, uma produção de 

óleo de 4.327.000,00 STB, o que confere um novo valor de fator de recuperação de 

aproximadamente 34,06%. Pode parecer que em relação ao segundo teste não foi obtido um 

grande avanço na recuperação, mas, levando em consideração um aumento de 24.000,00 STB 

na produção final de óleo, e que cada barril tem em torno de 159 L, isso fornece um 

incremento de 3.816.000,00 L de óleo.      

 A seguir foi gerada a nova curva de permeabilidade relativa para este experimento. 
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Figura 31 – Curvas de permeabilidade relativa ao óleo e à água em função da saturação de água – 

Teste 3 

 

 Comparando esta nova curva com as pertencentes aos outros dois testes é perceptível 

que o ponto KRO = KRW foi deslocado ainda mais para a direita e que os valores de 

permeabilidade relativa à água estão cada vez mais reduzidos. 

 Uma menor permeabilidade relativa à água significa que este fluido terá uma maior 

dificuldade para escoar dentre os espaços vazios e por isso a injeção de água poderá ter uma 

melhor efetividade desde que ela poderá “lavar” melhor o reservatório trabalhando como um 

pistão que impulsiona o óleo para a direção em que será extraído. 

 Tendo como base todos os conceitos descritos neste projeto é plausível supor que os 

dados pertencentes a este último teste fornecerão uma maior eficiência de varrido 

microscópico que será confirmada através dos cálculos das curvas de fluxo fracionário da 

água utilizando o Método de Buckley-Leverett. 

 A seguir confere-se a nova configuração da saturação de óleo nas camadas do 

reservatório para este terceiro experimento: 
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Figura 32 – Simulação da saturação do óleo nas 4 camadas do reservatório para o modelo Five-Spot Teste 3  
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 Ao término das três simulações e geração das curvas de permeabilidade relativa foi 

dado início a uma nova etapa do experimento com a qual se pretende conferir qual 

configuração de dados do reservatório será responsável por fornecer a maior eficiência de 

varrido microscópico ocasionada pelos poços de injeção. 

 Neste novo experimento, para cada teste realizado foi gerada uma curva de fluxo 

fracionário de água a partir do Método de Buckley-Leverett onde  possui dependência 

apenas de  e  desde que, como o simulador trabalha apenas com o processo isotérmico, 

as variáveis  e  possuem valores constantes. Dessa forma para cada valor  e , que 

foram plotados em função de , tem-se um valor  que irá variar entre 0 quando estiver na 

saturação de água irredutível, e 1 quando estiver na saturação de óleo irredutível. Como 

indiretamente  passou a depender de  o gráfico gerado mostra a relação entre essas duas 

variáveis. 

 Utilizando o Excel e a ferramenta Gráficos de Dispersão as três curvas de fluxo 

fracionário de água foram plotadas conjuntamente. Como para a aferição da eficiência de 

varrido microscópico ou eficiência de deslocamento são necessários os valores de saturação 

de óleo inicial , saturação de óleo residual  e saturação de óleo média atrás da frente de 

avanço , foram traçadas as retas tangentes nas curvas visando à aferição da saturação de 

água média atrás da frente de avanço  e que a partir desta é possível se obter . 

As retas tangentes a cada curva foram obtidas através da atribuição de pares ordenados 

x e y para cada reta e a utilização das ferramentas Inclinação que calcula o coeficiente angular 

e Intercepção que calcula o coeficiente linear, no Excel. 

Sabendo que as retas deveriam partir do par ordenado (0,12;0), que é o ponto de 

saturação de água inicial que neste caso também é a saturação de água conata, onde se iniciam 

as curvas de fluxo fracionário, e deveriam tangenciar as curvas e finalizar num par ordenado 

onde o eixo das ordenadas (eixo y) tem o valor de 1, foram fornecidos valores para o eixo das 

abscissas (eixo x) até que a reta traçasse exatamente o ponto tangente à curva de fluxo 

fracionário. Para cada valor atribuído a x as ferramentas do Excel refaziam os cálculos de 

inclinação e intercessão automaticamente para ajustar à reta. 
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Figura 33 – Curvas de fluxo fracionário de água pertencentes aos testes 1, 2 e 3 

 

Os valores obtidos para cada teste a partir dos dados de entrada e dos dados aferidos 

no gráfico anterior podem ser conferidos na tabela a seguir: 

Tabela 10 – Dados para cálculo de eficiência 

 

Como  neste caso foi considerada igual à  e sabendo que a soma com  deve 

ser 1 foi obtido o valor de . Os valores de , que foi considerada como igual a 

, foram obtidos pela reta vertical no gráfico da figura 33 e, analogamente, sabendo que a 

soma com  também deve ser 1 foram obtidos os valores mostrados na tabela 10. 

Com os valores mostrados e fazendo uso da fórmula para cálculo de eficiência foram 

obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 11 – Resultados das eficiências 

MOLHABILIDADE EFICIÊNCIA DE VARRIDO MISCROSCÓPICO  

  

Molhável ao óleo ED1 = 0,5379 

  

Molhabilidade Mista ED2 = 0,7931 

  

Molhável à água ED3 = 0,9741 

 
 
 

Em termos de porcentagem (multiplicando os valores por 100) pode-se aproximar os 

respectivos valores para ED1 = 53,79%, ED2 = 79,31% e ED3 = 97,41%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 – CONCLUSÃO  

Pela utilização do simulador foi possível provar a eficácia do aumento da recuperação 

de óleo do reservatório comparando o teste feito com o modelo de exploração com apenas um 

poço produtor e com o modelo five-spot escolhido, o que já era esperado. Em seguida também 

através do simulador e dentro dos três testes realizados com o modelo five-spot foi possível 

provar o aumento da produção de óleo com as alterações sofridas nos valores de 

permeabilidade relativa à água e ao óleo, calculados pela correlação de Corey e utilizando os 

dados obtidos na tabela 6, que serviram como dados de entrada para a simulação no software 

e que, consequentemente, forneceu melhores valores do fator de recuperação em cada teste. 

Tabela 12 – Fator de recuperação para cada modelo 

  MODELO DE POÇO 

  1 poço prod 5 spot - teste 1 5 spot - teste 2 5 spot - teste 3 

Fator de 

Recuperação 
0,072 0,24 0,33 0,34 

   

Tendo em vista o conhecimento do Método de Buckley-Leverett o desafio foi provar 

que a partir da mesma é possível descobrir qual dos modelos iria fornecer uma melhor 

eficiência de varrido microscópico, ou seja, em que teste a injeção de água nos poros da rocha 

conseguiria “lavar” o reservatório com maior eficácia, trabalhando como um pistão com 

vazamento e impulsionando o petróleo para fora.  

Com métodos analíticos e a utilização de ferramentas do Excel conclui-se que o 

objetivo foi alcançado com êxito e conforme previsto pelo simulador, através dos fatores de 

recuperação, o terceiro teste no qual se tem um modelo de reservatório molhável à água 

obteve um melhor desempenho e utilizando os cálculos de eficiência de varrido microscópico 

foi obtido o maior valor dentre os experimentos.     

Entretanto, não só a prova de que é possível descobrir em qual dos modelos se irá 

conferir a melhor eficiência de varrido microscópico pelo Método de Buckley-Leverett foi de 

grande valia neste estudo, mas também, a importância que as curvas de permeabilidade 

relativa exercem no estudo da simulação do reservatório.....................................................
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A partir de pequenas variações de seus dados foram obtidos grandes diferenças de 

resultados no simulador e uma leitura errônea dessas curvas pode comprometer todo o projeto 

de exploração de um poço de petróleo além de desperdiçar enormes quantias de dinheiro 

investido pelas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 – SUGESTÕES 

Esta sessão destina-se a oferecer sugestões para novos trabalhos para aqueles que 

pretendem seguir a mesma linha de estudo desta monografia visando à continuidade da 

pesquisa. 

Apesar de ainda ser uma solução relativamente de alto custo financeiro, os 

surfactantes em alguns casos são utilizados no amparo à melhoria do fator de recuperação, 

como relatado no capítulo 2. Sendo assim, uma opção de trabalho seria verificar como se dá a 

variação da concentração de surfactantes, através de um balanço de massa, e sua ação no 

reservatório que será refletida nas curvas de permeabilidade relativa ao óleo à água. 

Conforme visto no capítulo 3 a correlação de Corey foi utilizada para os cálculos da 

permeabilidade relativa ao óleo e à água, portanto, outra opção dentro da sugestão de trabalho 

anterior seria utilizar outras correlações que possuem a mesma finalidade, disponibilizadas 

nas literaturas de engenharia de reservatório. 

Tendo em vista que em breve será utilizado na disciplina Simulação de Reservatório 

na Universidade Federal Fluminense o software de simulação Eclipse desenvolvido pela 

companhia Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. os graduandos poderão utilizá-lo para 

desenvolver outros trabalhos voltados para a área de Simulação de Reservatório e enriquecer a 

bibliografia da universidade.       
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ANEXO A 

CÓDIGO PARA SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO POR INSERÇÃO DO POÇO 

PRODUTOR 

 

RESTART AND POST-RUN CODES                                                       

          -1           0 

Grid Data                                                                        

  21   21    4 

Grid Block Lengths                                                               

 -1  -1  -1   -1   <---- posso colocar 0 para variar espessuras por camadas 

328.08 

328.08 

6.28 

6.00    

Grid Block Length Modifications                                                  

    0    0    0    0    0 

Depths to Top of Grid-Blocks ( KEL  ALPHA )                                      

 0   0.000000     

    8325.00     

Porosity and Permeability Distributions                                          

    -1    -1    -1   -1 

    0.120000      

    100.0000     

    100.0000      

    10.00000     



 

 

 

POROSITY & PERMEABILITY MODS:  (IPCODE replaced by 

KPHIMP,KXMP,KYMP,KZMP) 

0 0 0 0   1  1  1  1 

TRANSMISSIBILITY MODIFICATIONS 

4*0 

ROCK PVT                                                                         

    1    1 

SAT   KRO      KRW    KRG     KROG PCOW PCGO                                     

0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.020 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.120 0.00000 0.00000 0.02000 0.00000      0.      0. 

0.200 0.00000 0.00210 0.06000 0.00000      0.      0. 

0.300 0.00000 0.02390 0.20000 0.00000      0.      0. 

0.400 0.00005 0.09000 0.46000 0.00000      0.      0. 

0.500 0.00146 0.22500 0.70000 0.00000      0.      0. 

0.600 0.01111 0.45350 0.87000 0.00000      0.      0. 

0.700 0.04608 0.80000 0.91000 0.00000      0.      0. 

0.800 0.14240 1.00000 0.94000 0.00000      0.      0. 

0.880 0.30000 1.00000 0.97000 0.00000      0.      0. 

1.000 0.30000 1.00000 1.00000 0.00000      0.      0. 

ITHREE SWR                                                                       

   0  0.120 

 PBO   PBODAT PBGRAD                                                             

   4014.7   8300.0   0.0000 

 VSLOPE    BSLOPE   RSLOPE     PMAX   REPRS                                      

 0.0000460 -0.0000232  0.0000000   9014.7    1 



 

 

 

   P     MUO    BO   RSO                                                         

   14.7 1.0400 1.0620      1.0 

  264.7 0.9750 1.1500     90.5 

  514.7 0.9100 1.2070    180.0 

 1014.7 0.8300 1.2950    371.0 

 2014.7 0.6950 1.4350    636.0 

 2514.7 0.6410 1.5000    775.0 

 3014.7 0.5940 1.5650    930.0 

 4014.7 0.5100 1.6950   1270.0 

 5014.7 0.4490 1.8270   1618.0 

 9014.7 0.2030 2.3500   2984.0 

   P     MUW    BW                                                               

   14.7 0.5000 1.0190 

 1014.7 0.5010 1.0160 

 2014.7 0.5020 1.0130 

 4014.7 0.5050 1.0070 

 6014.7 0.5100 1.0010 

 9014.7 0.5200 0.9920 

Gas and Rock Propties Data Table                                                 

           0 

     P      MUG      BG         PSI        CR                                    

    14.7 0.00800  0.935800  0.00000E+00  0.0000030 

   264.7 0.00960  0.067902  0.50000E-01  0.0000030 

   514.7 0.01120  0.035228  0.10000E+00  0.0000030 

  1014.7 0.01400  0.017951  0.13000E+04  0.0000030 

  2014.7 0.01890  0.009063  0.17000E+04  0.0000030 



 

 

 

  2514.7 0.02080  0.007266  0.22000E+04  0.0000030 

  3014.7 0.02280  0.006064  0.30000E+04  0.0000030 

  4014.7 0.02680  0.004554  0.40147E+04  0.0000030 

  5014.7 0.03090  0.003644  0.60147E+04  0.0000030 

  9014.7 0.04700  0.002167  0.90147E+04  0.0000030 

RHOSCO RHOSCW RHOSCG                                                             

  46.2440  62.2380   0.0647 

Initialization Option Codes                                                      

  0   0   8300.0 0.000000 

 NR    Pwoc     WOC      Pgoc     GOC    Soi   Swi   Sgi   [by Region]           

   1   4400.0   8425.0      0.0   8300.0 0.880 0.120 0.000 

Initialization by Layer (NZ Records) (NZ Pi Soi Swi Sgi)                         

   1    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   2    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   3    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   4    4014.7  0.880  0.120  0.000 

  KSN1 KSM1 KCO1 KCOF KSKIP KOUT                                                 

    0    0    0    0    1    0 

NMAX   FACT1 FACT2  TMAX  WORMAX  GORMAX  PAMIN   PAMAX                          

2000   1.25  0.50   1460.     20.  500000.   150.  20000. 

KSOL MITR  OMEGA TOL    TOL1  DSMAX   DPMAX                                      

  4   250  1.70 0.100 0.000  0.050      100.0 

NUMDIS IRK THRUIN                                                                

    0    0   0.50 

AQUIFER DATA                                                                     

    0 



 

 

 

WELL and NODE DATA                                                               

 No. of Wells                                                                    

    1 

  Well Nodes WellName                                                            

    1    1  'P-1  ' 

  Well    Node(I,J,K)      DIR                                                   

     1    11    11     1     1 

RECURRENT DATA                                                                   

C======================= DATA SET 1 

===========================================  

0  28  1          [ICHANG  IOMETH  IWLCNG -> NOTE: ICHANG not used if IOMETH>0] 

1 15 180 365 730 1095 1460 1825 2190 2555  

2920 3285 3650 4015 4380 4745 5110 5475 5840 6205  

6570 6935 7300 7665 8030 8395 8760 9125  [Times for output - IOMETH 

values] 

 1  1  0  1  1  0       [IPmap ISOmap ISWmap ISGmap IPBmap IAQmap] 

 1  0  1  0  0  0  1    [KROmap KRWmap KRGmap IRSOMP PCOWmap PCGOmap 

KPHImap] 

 0.1  0.1  15.                  [DT,DTMIN,DTMAX]     

HEADER -----> Beginning of data read by NODES - if IWLCNG=1]                     

     1     0 

---NEW WELLS---                                                                  

P-1    1 11 11  1  2 

      800.0   0.300000     

    500.000        500.000     

P-1    1  1     3000.        0.        0.     3000. 



 

 

 

ANEXO B 

CÓDIGO PARA SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO POR INSERÇÃO DO MODELO FIVE-

SPOT – TESTE 1 

 

RESTART AND POST-RUN CODES                                                       

          -1           0 

Grid Data                                                                        

  21   21    4 

Grid Block Lengths                                                               

 -1  -1  -1   -1   <---- posso colocar 0 para variar espessuras por camadas 

328.08 

328.08 

6.28 

6.00    

Grid Block Length Modifications                                                  

    0    0    0    0    0 

Depths to Top of Grid-Blocks ( KEL  ALPHA )                                      

 0   0.000000     

    8325.00     

Porosity and Permeability Distributions                                          

    -1    -1    -1   -1 

    0.120000      

    100.0000     

    100.0000      

    10.00000     



 

 

 

POROSITY & PERMEABILITY MODS:  (IPCODE replaced by 

KPHIMP,KXMP,KYMP,KZMP) 

0 0 0 0   1  1  1  1 

TRANSMISSIBILITY MODIFICATIONS 

4*0 

ROCK PVT                                                                         

    1    1 

SAT   KRO      KRW    KRG     KROG PCOW PCGO                                     

0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.020 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.120 0.00000 0.00000 0.02000 0.00000      0.      0. 

0.200 0.00000 0.00210 0.06000 0.00000      0.      0. 

0.300 0.00000 0.02390 0.20000 0.00000      0.      0. 

0.400 0.00005 0.09000 0.46000 0.00000      0.      0. 

0.500 0.00146 0.22500 0.70000 0.00000      0.      0. 

0.600 0.01111 0.45350 0.87000 0.00000      0.      0. 

0.700 0.04608 0.80000 0.91000 0.00000      0.      0. 

0.800 0.14240 1.00000 0.94000 0.00000      0.      0. 

0.880 0.30000 1.00000 0.97000 0.00000      0.      0. 

1.000 0.30000 1.00000 1.00000 0.00000      0.      0. 

ITHREE SWR                                                                       

   0  0.120 

 PBO   PBODAT PBGRAD                                                             

   4014.7   8300.0   0.0000 

 VSLOPE    BSLOPE   RSLOPE     PMAX   REPRS                                      

 0.0000460 -0.0000232  0.0000000   9014.7    1 



 

 

 

   P     MUO    BO   RSO                                                         

   14.7 1.0400 1.0620      1.0 

  264.7 0.9750 1.1500     90.5 

  514.7 0.9100 1.2070    180.0 

 1014.7 0.8300 1.2950    371.0 

 2014.7 0.6950 1.4350    636.0 

 2514.7 0.6410 1.5000    775.0 

 3014.7 0.5940 1.5650    930.0 

 4014.7 0.5100 1.6950   1270.0 

 5014.7 0.4490 1.8270   1618.0 

 9014.7 0.2030 2.3500   2984.0 

   P     MUW    BW                                                               

   14.7 0.5000 1.0190 

 1014.7 0.5010 1.0160 

 2014.7 0.5020 1.0130 

 4014.7 0.5050 1.0070 

 6014.7 0.5100 1.0010 

 9014.7 0.5200 0.9920 

Gas and Rock Propties Data Table                                                 

           0 

     P      MUG      BG         PSI        CR                                    

    14.7 0.00800  0.935800  0.00000E+00  0.0000030 

   264.7 0.00960  0.067902  0.50000E-01  0.0000030 

   514.7 0.01120  0.035228  0.10000E+00  0.0000030 

  1014.7 0.01400  0.017951  0.13000E+04  0.0000030 

  2014.7 0.01890  0.009063  0.17000E+04  0.0000030 



 

 

 

  2514.7 0.02080  0.007266  0.22000E+04  0.0000030 

  3014.7 0.02280  0.006064  0.30000E+04  0.0000030 

  4014.7 0.02680  0.004554  0.40147E+04  0.0000030 

  5014.7 0.03090  0.003644  0.60147E+04  0.0000030 

  9014.7 0.04700  0.002167  0.90147E+04  0.0000030 

RHOSCO RHOSCW RHOSCG                                                             

  46.2440  62.2380   0.0647 

Initialization Option Codes                                                      

  0   0   8300.0 0.000000 

 NR    Pwoc     WOC      Pgoc     GOC    Soi   Swi   Sgi   [by Region]           

   1   4400.0   8425.0      0.0   8300.0 0.880 0.120 0.000 

Initialization by Layer (NZ Records) (NZ Pi Soi Swi Sgi)                         

   1    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   2    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   3    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   4    4014.7  0.880  0.120  0.000 

  KSN1 KSM1 KCO1 KCOF KSKIP KOUT                                                 

    0    0    0    0    1    0 

NMAX   FACT1 FACT2  TMAX  WORMAX  GORMAX  PAMIN   PAMAX                          

2000   1.25  0.50   1460.     20.  500000.   150.  20000. 

KSOL MITR  OMEGA TOL    TOL1  DSMAX   DPMAX                                      

  4   250  1.70 0.100 0.000  0.050      100.0 

NUMDIS IRK THRUIN                                                                

    0    0   0.50 

AQUIFER DATA                                                                     

    0 



 

 

 

WELL and NODE DATA                                                               

 No. of Wells                                                                    

    5 

  Well Nodes WellName                                                            

    1    1  'P-1  ' 

    2    1  'I-1  ' 

    3    1  'I-2  ' 

    4    1  'I-3  ' 

    5    1  'I-4  ' 

  Well    Node(I,J,K)      DIR                                                   

     1    11    11     1     1 

     2     1     1     4     1 

     3     1    21     4     1 

     4    21     1     4     1 

     5    21    21     4     1 

RECURRENT DATA                                                                   

C======================= DATA SET 1 

===========================================  

0  28  1          [ICHANG  IOMETH  IWLCNG -> NOTE: ICHANG not used if IOMETH>0] 

1 15 180 365 730 1095 1460 1825 2190 2555  

2920 3285 3650 4015 4380 4745 5110 5475 5840 6205  

6570 6935 7300 7665 8030 8395 8760 9125  [Times for output - IOMETH 

values] 

 1  1  0  1  1  0       [IPmap ISOmap ISWmap ISGmap IPBmap IAQmap] 

 1  0  1  0  0  0  1    [KROmap KRWmap KRGmap IRSOMP PCOWmap PCGOmap 

KPHImap] 



 

 

 

 0.1  0.1  15.                  [DT,DTMIN,DTMAX]     

HEADER -----> Beginning of data read by NODES - if IWLCNG=1]                     

     5     0 

---NEW WELLS---                                                                  

P-1    1 11 11  1  2 

      800.0   0.300000     

    500.000        500.000     

P-1    1  1     3000.        0.        0.     3000. 

I-1    2  1  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-1    2  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-2    3  1 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-2    3  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-3    4 21  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-3    4  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-4    5 21 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-4    5  2        0.    -1300.        0.        0. 

 

 



 

 

 

ANEXO C 

CÓDIGO PARA SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO POR INSERÇÃO DO MODELO FIVE-

SPOT – TESTE 2 

 

RESTART AND POST-RUN CODES                                                       

          -1           0 

Grid Data                                                                        

  21   21    4 

Grid Block Lengths                                                               

 -1  -1  -1   -1   <---- posso colocar 0 para variar espessuras por camadas 

328.08 

328.08 

6.28 

6.00    

Grid Block Length Modifications                                                  

    0    0    0    0    0 

Depths to Top of Grid-Blocks ( KEL  ALPHA )                                      

 0   0.000000     

    8325.00     

Porosity and Permeability Distributions                                          

    -1    -1    -1   -1 

    0.120000      

    100.0000     

    100.0000      

    10.00000     



 

 

 

POROSITY & PERMEABILITY MODS:  (IPCODE replaced by 

KPHIMP,KXMP,KYMP,KZMP) 

0 0 0 0   1  1  1  1 

TRANSMISSIBILITY MODIFICATIONS 

4*0 

ROCK PVT                                                                         

    1    1 

SAT   KRO      KRW    KRG     KROG PCOW PCGO                                     

0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.020 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.120 0.00000 0.00000 0.02000 0.00000      0.      0. 

0.200 0.00000 0.00030 0.06000 0.00000      0.      0. 

0.300 0.00000 0.00500 0.20000 0.00000      0.      0. 

0.400 0.00144 0.02350 0.46000 0.00000      0.      0. 

0.500 0.01673 0.06830 0.70000 0.00000      0.      0. 

0.600 0.06949 0.15470 0.87000 0.00000      0.      0. 

0.700 0.19045 0.30000 0.91000 0.00000      0.      0. 

0.800 0.41610 1.00000 0.94000 0.00000      0.      0. 

0.880 0.70000 1.00000 0.97000 0.00000      0.      0. 

1.000 0.70000 1.00000 1.00000 0.00000      0.      0. 

ITHREE SWR                                                                       

   0  0.120 

 PBO   PBODAT PBGRAD                                                             

   4014.7   8300.0   0.0000 

 VSLOPE    BSLOPE   RSLOPE     PMAX   REPRS                                      

 0.0000460 -0.0000232  0.0000000   9014.7    1 



 

 

 

   P     MUO    BO   RSO                                                         

   14.7 1.0400 1.0620      1.0 

  264.7 0.9750 1.1500     90.5 

  514.7 0.9100 1.2070    180.0 

 1014.7 0.8300 1.2950    371.0 

 2014.7 0.6950 1.4350    636.0 

 2514.7 0.6410 1.5000    775.0 

 3014.7 0.5940 1.5650    930.0 

 4014.7 0.5100 1.6950   1270.0 

 5014.7 0.4490 1.8270   1618.0 

 9014.7 0.2030 2.3500   2984.0 

   P     MUW    BW                                                               

   14.7 0.5000 1.0190 

 1014.7 0.5010 1.0160 

 2014.7 0.5020 1.0130 

 4014.7 0.5050 1.0070 

 6014.7 0.5100 1.0010 

 9014.7 0.5200 0.9920 

Gas and Rock Propties Data Table                                                 

           0 

     P      MUG      BG         PSI        CR                                    

    14.7 0.00800  0.935800  0.00000E+00  0.0000030 

   264.7 0.00960  0.067902  0.50000E-01  0.0000030 

   514.7 0.01120  0.035228  0.10000E+00  0.0000030 

  1014.7 0.01400  0.017951  0.13000E+04  0.0000030 

  2014.7 0.01890  0.009063  0.17000E+04  0.0000030 



 

 

 

  2514.7 0.02080  0.007266  0.22000E+04  0.0000030 

  3014.7 0.02280  0.006064  0.30000E+04  0.0000030 

  4014.7 0.02680  0.004554  0.40147E+04  0.0000030 

  5014.7 0.03090  0.003644  0.60147E+04  0.0000030 

  9014.7 0.04700  0.002167  0.90147E+04  0.0000030 

RHOSCO RHOSCW RHOSCG                                                             

  46.2440  62.2380   0.0647 

Initialization Option Codes                                                      

  0   0   8300.0 0.000000 

 NR    Pwoc     WOC      Pgoc     GOC    Soi   Swi   Sgi   [by Region]           

   1   4400.0   8425.0      0.0   8300.0 0.880 0.120 0.000 

Initialization by Layer (NZ Records) (NZ Pi Soi Swi Sgi)                         

   1    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   2    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   3    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   4    4014.7  0.880  0.120  0.000 

  KSN1 KSM1 KCO1 KCOF KSKIP KOUT                                                 

    0    0    0    0    1    0 

NMAX   FACT1 FACT2  TMAX  WORMAX  GORMAX  PAMIN   PAMAX                          

2000   1.25  0.50   1460.     20.  500000.   150.  20000. 

KSOL MITR  OMEGA TOL    TOL1  DSMAX   DPMAX                                      

  4   250  1.70 0.100 0.000  0.050      100.0 

NUMDIS IRK THRUIN                                                                

    0    0   0.50 

AQUIFER DATA                                                                     

    0 



 

 

 

WELL and NODE DATA                                                               

 No. of Wells                                                                    

    5 

  Well Nodes WellName                                                            

    1    1  'P-1  ' 

    2    1  'I-1  ' 

    3    1  'I-2  ' 

    4    1  'I-3  ' 

    5    1  'I-4  ' 

  Well    Node(I,J,K)      DIR                                                   

     1    11    11     1     1 

     2     1     1     4     1 

     3     1    21     4     1 

     4    21     1     4     1 

     5    21    21     4     1 

RECURRENT DATA                                                                   

C======================= DATA SET 1 

===========================================  

0  28  1          [ICHANG  IOMETH  IWLCNG -> NOTE: ICHANG not used if IOMETH>0] 

1 15 180 365 730 1095 1460 1825 2190 2555  

2920 3285 3650 4015 4380 4745 5110 5475 5840 6205  

6570 6935 7300 7665 8030 8395 8760 9125  [Times for output - IOMETH 

values] 

 1  1  0  1  1  0       [IPmap ISOmap ISWmap ISGmap IPBmap IAQmap] 

 1  0  1  0  0  0  1    [KROmap KRWmap KRGmap IRSOMP PCOWmap PCGOmap 

KPHImap] 



 

 

 

 0.1  0.1  15.                  [DT,DTMIN,DTMAX]     

HEADER -----> Beginning of data read by NODES - if IWLCNG=1]                     

     5     0 

---NEW WELLS---                                                                  

P-1    1 11 11  1  2 

      800.0   0.300000     

    500.000        500.000     

P-1    1  1     3000.        0.        0.     3000. 

I-1    2  1  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-1    2  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-2    3  1 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-2    3  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-3    4 21  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-3    4  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-4    5 21 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-4    5  2        0.    -1300.        0.        0. 

 

 



 

 

 

ANEXO D 

CÓDIGO PARA SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO POR INSERÇÃO DO MODELO FIVE-

SPOT – TESTE 3 

 

RESTART AND POST-RUN CODES                                                       

          -1           0 

Grid Data                                                                        

  21   21    4 

Grid Block Lengths                                                               

 -1  -1  -1   -1   <---- posso colocar 0 para variar espessuras por camadas 

328.08 

328.08 

6.28 

6.00    

Grid Block Length Modifications                                                  

    0    0    0    0    0 

Depths to Top of Grid-Blocks ( KEL  ALPHA )                                      

 0   0.000000     

    8325.00     

Porosity and Permeability Distributions                                          

    -1    -1    -1   -1 

    0.120000      

    100.0000     

    100.0000      

    10.00000     



 

 

 

POROSITY & PERMEABILITY MODS:  (IPCODE replaced by 

KPHIMP,KXMP,KYMP,KZMP) 

0 0 0 0   1  1  1  1 

TRANSMISSIBILITY MODIFICATIONS 

4*0 

ROCK PVT                                                                         

    1    1 

SAT   KRO      KRW    KRG     KROG PCOW PCGO                                     

0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.020 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000      0.      0. 

0.120 0.00000 0.00000 0.02000 0.00000      0.      0. 

0.200 0.00000 0.00000 0.06000 0.00000      0.      0. 

0.300 0.00000 0.00050 0.20000 0.00000      0.      0. 

0.400 0.01018 0.00380 0.46000 0.00000      0.      0. 

0.500 0.06200 0.01490 0.70000 0.00000      0.      0. 

0.600 0.17240 0.04270 0.87000 0.00000      0.      0. 

0.700 0.35477 0.10000 0.91000 0.00000      0.      0. 

0.800 0.62032 1.00000 0.94000 0.00000      0.      0. 

0.880 0.90000 1.00000 0.97000 0.00000      0.      0. 

1.000 0.90000 1.00000 1.00000 0.00000      0.      0. 

ITHREE SWR                                                                       

   0  0.120 

 PBO   PBODAT PBGRAD                                                             

   4014.7   8300.0   0.0000 

 VSLOPE    BSLOPE   RSLOPE     PMAX   REPRS                                      

 0.0000460 -0.0000232  0.0000000   9014.7    1 



 

 

 

   P     MUO    BO   RSO                                                         

   14.7 1.0400 1.0620      1.0 

  264.7 0.9750 1.1500     90.5 

  514.7 0.9100 1.2070    180.0 

 1014.7 0.8300 1.2950    371.0 

 2014.7 0.6950 1.4350    636.0 

 2514.7 0.6410 1.5000    775.0 

 3014.7 0.5940 1.5650    930.0 

 4014.7 0.5100 1.6950   1270.0 

 5014.7 0.4490 1.8270   1618.0 

 9014.7 0.2030 2.3500   2984.0 

   P     MUW    BW                                                               

   14.7 0.5000 1.0190 

 1014.7 0.5010 1.0160 

 2014.7 0.5020 1.0130 

 4014.7 0.5050 1.0070 

 6014.7 0.5100 1.0010 

 9014.7 0.5200 0.9920 

Gas and Rock Propties Data Table                                                 

           0 

     P      MUG      BG         PSI        CR                                    

    14.7 0.00800  0.935800  0.00000E+00  0.0000030 

   264.7 0.00960  0.067902  0.50000E-01  0.0000030 

   514.7 0.01120  0.035228  0.10000E+00  0.0000030 

  1014.7 0.01400  0.017951  0.13000E+04  0.0000030 

  2014.7 0.01890  0.009063  0.17000E+04  0.0000030 



 

 

 

  2514.7 0.02080  0.007266  0.22000E+04  0.0000030 

  3014.7 0.02280  0.006064  0.30000E+04  0.0000030 

  4014.7 0.02680  0.004554  0.40147E+04  0.0000030 

  5014.7 0.03090  0.003644  0.60147E+04  0.0000030 

  9014.7 0.04700  0.002167  0.90147E+04  0.0000030 

RHOSCO RHOSCW RHOSCG                                                             

  46.2440  62.2380   0.0647 

Initialization Option Codes                                                      

  0   0   8300.0 0.000000 

 NR    Pwoc     WOC      Pgoc     GOC    Soi   Swi   Sgi   [by Region]           

   1   4400.0   8425.0      0.0   8300.0 0.880 0.120 0.000 

Initialization by Layer (NZ Records) (NZ Pi Soi Swi Sgi)                         

   1    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   2    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   3    4014.7  0.880  0.120  0.000 

   4    4014.7  0.880  0.120  0.000 

  KSN1 KSM1 KCO1 KCOF KSKIP KOUT                                                 

    0    0    0    0    1    0 

NMAX   FACT1 FACT2  TMAX  WORMAX  GORMAX  PAMIN   PAMAX                          

2000   1.25  0.50   1460.     20.  500000.   150.  20000. 

KSOL MITR  OMEGA TOL    TOL1  DSMAX   DPMAX                                      

  4   250  1.70 0.100 0.000  0.050      100.0 

NUMDIS IRK THRUIN                                                                

    0    0   0.50 

AQUIFER DATA                                                                     

    0 



 

 

 

WELL and NODE DATA                                                               

 No. of Wells                                                                    

    5 

  Well Nodes WellName                                                            

    1    1  'P-1  ' 

    2    1  'I-1  ' 

    3    1  'I-2  ' 

    4    1  'I-3  ' 

    5    1  'I-4  ' 

  Well    Node(I,J,K)      DIR                                                   

     1    11    11     1     1 

     2     1     1     4     1 

     3     1    21     4     1 

     4    21     1     4     1 

     5    21    21     4     1 

RECURRENT DATA                                                                   

C======================= DATA SET 1 

===========================================  

0  28  1          [ICHANG  IOMETH  IWLCNG -> NOTE: ICHANG not used if IOMETH>0] 

1 15 180 365 730 1095 1460 1825 2190 2555  

2920 3285 3650 4015 4380 4745 5110 5475 5840 6205  

6570 6935 7300 7665 8030 8395 8760 9125  [Times for output - IOMETH 

values] 

 1  1  0  1  1  0       [IPmap ISOmap ISWmap ISGmap IPBmap IAQmap] 

 1  0  1  0  0  0  1    [KROmap KRWmap KRGmap IRSOMP PCOWmap PCGOmap 

KPHImap] 



 

 

 

 0.1  0.1  15.                  [DT,DTMIN,DTMAX]     

HEADER -----> Beginning of data read by NODES - if IWLCNG=1]                     

     5     0 

---NEW WELLS---                                                                  

P-1    1 11 11  1  2 

      800.0   0.300000     

    500.000        500.000     

P-1    1  1     3000.        0.        0.     3000. 

I-1    2  1  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-1    2  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-2    3  1 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-2    3  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-3    4 21  1  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-3    4  2        0.    -1300.        0.        0. 

I-4    5 21 21  2  1 

   0.500000     

    5000.00     

I-4    5  2        0.    -1300.        0.        0. 

 

 



 

 

 

9 – APÊNDICE  

PLANILHA DE CÁLCULOS DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS NO MICROSOFT 

OFFICE EXCEL 2007  

 

LEGENDA 

STB Standard Barrel     

Cum oil Cumulative oil production 

FR Fator de recuperação   

 

Abaixo encontram-se os dados, pertinentes ao reservatório em estudo, retirados do simulador: 

Volume inicial de fluidos no reservatório (STB)   

Oil in place 12.703.361,50  

Water in place 2.904.449,22  

Solution gas in place 16.132.888,80  

Free gas in place o,oo  

 

Para o cálculo do FR, utilizou-se: 

 

 

 

   

CASO A - 1 POÇO PRODUTOR 

Reservatório com 4 camadas em Z 

Cum oil (STB)   

925.000,00 

FR 

0,072815373 

 



 

 

 

    

TESTE 1  

OIL-WET       

      

SW Calculado KRO Calculado SO SW KRO KRW 

1,00 0,00000 0,00 0,00 0,30000 0,0000 

0,98 0,00000 0,02 0,02 0,30000 0,0000 

0,88 0,00000 0,12 0,12 0,30000 0,0000 

0,80 0,00000 0,20 0,20 0,14283 0,0021 

0,70 0,00000 0,30 0,30 0,04680 0,0239 

0,60 0,00005 0,40 0,40 0,01111 0,0900 

0,50 0,00146 0,50 0,50 0,00146 0,2250 

0,40 0,01111 0,60 0,60 0,00005 0,4535 

0,30 0,04608 0,70 0,70 0,00000 0,8000 

0,20 0,14240 0,80 0,80 0,00000 1,0000 

0,12 0,30000 0,88 0,88 0,00000 1,0000 

0,00 0,30000 1,00 1,00 0,00000 1,0000 

 

 

 

Cum oil = 3.134 M STB 

FR = 0,2467064 



 

 

 

TESTE 2 

  MIXED-WET   

      

SW Calculado KRO Calculado SO                                  SW                            KRO KRW 

1,00 0,00000 0,00 0,00 0,7000 0,0000 

0,98 0,00000 0,02 0,02 0,7000 0,0000 

0,88 0,00000 0,12 0,12 0,7000 0,0000 

0,80 0,00000 0,20 0,20 0,4164 0,0003 

0,70 0,00000 0,30 0,30 0,1907 0,0050 

0,60 0,00144 0,40 0,40 0,0697 0,0235 

0,50 0,01673 0,50 0,50 0,0169 0,0683 

0,40 0,06949 0,60 0,60 0,0015 0,1547 

0,30 0,19045 0,70 0,70 0,0000 0,3000 

0,20 0,41610 0,80 0,80 0,0000 1,0000 

0,12 0,70000 0,88 0,88 0,0000 1,0000 

0,00 0,70000 1,00 1,00 0,0000 1,0000 

 

 

 

Cum oil = 4.303 M STB 

FR =  0,3387292 



 

 

 

TESTE 3 

  WATER-WET   

      

SW Calculado KRO Calculado SO                                  SW                            KRO KRW 

1,00 0,00000 0,00 0,00 0,90000 0,00000 

0,98 0,00000 0,02 0,02 0,90000 0,00000 

0,88 0,00000 0,12 0,12 0,90000 0,00000 

0,80 0,00000 0,20 0,20 0,62101 0,00001 

0,70 0,00000 0,30 0,30 0,35549 0,00052 

0,60 0,01018 0,40 0,40 0,17317 0,00377 

0,50 0,06200 0,50 0,50 0,06284 0,01491 

0,40 0,17240 0,60 0,60 0,01111 0,04267 

0,30 0,35477 0,70 0,70 0,00000 0,10000 

0,20 0,62032 0,80 0,80 0,00000 1,00000 

0,12 0,90000 0,88 0,88 0,00000 1,00000 

0,00 0,90000 1,00 1,00 0,00000 1,00000 

 

 

 

 

Cum oil = 4.327 M STB 

FR = 0,3406185 

 



 

 

 

 

Fórmula para geração das curvas de Fluxo Fracionário de Água 

Fluxo Fracionário de Água 

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 
  

  

KRO  KRW  SW FW1 KRO KRW SW                            FW2 KRO KRW SW FW3 Viscosidades do óleo e da 
água aferidos em 4400 Psi 0,30 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

0,30 0,00 0,02 0,00 0,70 0,00 0,02 0,00 0,90 0,00 0,02 0,00 µw (cp) µo (cp) 

0,30 0,00 0,12 0,00 0,70 0,00 0,12 0,00 0,90 0,00 0,12 0,00 0,506 0,486 

0,14 0,00 0,20 0,00 0,42 0,00 0,20 0,00 0,62 0,00 0,20 0,00   

0,05 0,02 0,30 0,33 0,19 0,00 0,30 0,02 0,36 0,00 0,30 0,00   

0,01 0,09 0,40 0,89 0,07 0,02 0,40 0,24 0,17 0,00 0,40 0,02   

0,00 0,22 0,50 0,99 0,02 0,07 0,50 0,80 0,06 0,01 0,50 0,19   

0,00 0,45 0,60 1,00 0,00 0,15 0,60 0,99 0,01 0,04 0,60 0,79   

0,00 0,80 0,70 1,00 0,00 0,30 0,70 1,00 0,00 0,10 0,70 1,00   

0,00 1,00 0,80 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00   

0,00 1,00 0,88 1,00 0,00 1,00 0,88 1,00 0,00 1,00 0,88 1,00   

0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00   

INTERPOLAÇÃO DA 
VISCOSIDADE 

  µo (cp) 0,486480   

  µw (cp) 0,505963   

 



 

 

 

CÁLCULO DAS TANGENTES 

X y coef ang coef lin 

0,432 1 
3,205128 -0,38462 

0,120 0 

X y coef ang coef lin 

0,580 1 
2,173913 -0,26087 

0,120 0 

X y coef ang coef lin 

0,685 1 
1,769912 -0,21239 

0,120 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




