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O trabalho apresenta o resultado de duas análises comparativas entre métodos numéricos 

simplificados e métodos computacionais amplamente aplicados à indústria. O objetivo 

das comparações é expor vantagens e desvantagens de se utilizar modelos simplistas para 

previsão do comportamento de reservatórios e da perda de carga. Para a comparação da 

previsão do comportamento de reservatórios, o presente trabalho fez uso do Wolfram 

Mathematica e IMEX – Computer Modelling Group LTD; já para a comparação entre as 

perdas de carga, MS Excel 2013 e PipeSim – Schlumberger. O trabalho conclui que para 

ambas análises (balanço de massa e perda de carga), a utilização de métodos numéricos 

para a presciência de tendência ou previsão do comportamento das curvas que 

caracterizam os processos são aceitáveis. Quando analisados a fim de tomada de decisão 

ou alteração do sistema, para casos reais, não é indicado o uso destes modelos pelos 

métodos computacionais. 
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This study presents the results of two comparative analyzes of simplified numerical 

methods and computational methods extensively applied in the industry. The purpose of 

the comparison is to present pros and cons of using simplistic models for reservoir 

performance prediction and pressure loss. Designed for the comparison of reservoir 

behavior prediction, this study made use of Wolfram Mathematica and IMEX - Computer 

Modelling Group LTD; for the pressure loss, MS Excel 2013 and PipeSim - 

Schlumberger. The study concludes that for both analyzes (mass balance and pressure 

drop), the use of numerical methods to foreknowledge trend or predict the behavior of the 

curves, which characterize the processes, are acceptable. When analyzed to decision-

making or configuration change, for real cases, it is not indicated the use of these models 

instead of the computational ones. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor petrolífero tem que lidar com constantes mudanças circunstanciais em 

seu ambiente de trabalho. Desde o início da produção do reservatório ocorre o 

fenômeno da depletação, isto é, queda de pressão no reservatório conforme os fluidos 

vão sendo produzidos. A utilização de modelos simplificados para previsão do 

comportamento do reservatório se dá, majoritariamente, a inexistência de dados 

disponíveis para uma simulação computacional devido à dificuldade de obtê-los no 

começo do projeto de poço. Entretanto, existem diversos modelos matemáticos que 

foram propostos para prever o comportamento do reservatório, é necessário estudar 

qual tipo de modelo simplório que pode ser usado para simular numericamente o 

comportamento do reservatório. 

A depletação do reservatório está intrinsicamente atrelada à análise de perda de 

carga do fluido, uma vez que é a diferença de pressão entre as instalações de superfície 

e o fundo do poço que faz com que este seja produzido. A medida com que o fluido 

percorre seu caminho para as instalações de superfície, ele perde pressão devido a 

forças gravitacionais, friccionais e de aceleração. Se a perda de carga for 

suficientemente grande, o fluido não consegue ser produzido de maneira natural, por 

isto é extremamente relevante o estudo da perda de carga. 

O presente trabalho apresenta uma análise comparativa entre modelos de 

simulação numérica utilizando o Wolfram Mathematica (balanço de massa) e o MS Excel 

2013 (perda de carga) e modelos de simulação computacional de softwares amplamente 

utilizados na indústria, IMEX – Computer Modelling Group LTD (balanço de massa) e 

PipeSim – Schlumberger (perda de carga). A análise de resultados desta comparação irá 

concluir se é possível a aplicação do uso de modelos simplificados pelos programas 

específicos robustos aplicados à indústria de óleo & gás. 



 

 

2 
 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O tema deste trabalho é de fundamental importância, visto que todo poço 

produtor de óleo & gás passa por estas etapas de gerenciamento e previsão de 

comportamento de reservatório, além de fazer com que os fluidos no fundo do poço 

cheguem à cabeça de poço e sejam produzidos. 

A previsão de comportamento de reservatórios é parte de vital importância para 

qualquer que seja o tempo de vida útil do reservatório. Visto que é exatamente através 

desta prática que é possível compreender o que se passa no reservatório, além de ditar 

a melhor maneira de continuar explorando o reservatório, seja para desenvolver novos 

campos, seja para revitalizar campos maduros. 

Uma vez entendido o comportamento do reservatório, é essencial que se 

produza os fluidos que chegam no fundo do poço. Para que isto ocorra, o fluido terá que 

transpassar diversas perdas de carga pelo seu caminho até a cabeça do poço, tais como: 

coluna hidrostática, diferenças de velocidades, fricção na tubulação e válvulas. Por isto, 

é fundamental que a perda de carga do fluido seja mensurada, para que seja possível a 

produção dos fluidos no projeto de poço. 

Logo, por se tratar de passos essenciais para o bom desenvolvimento do poço, 

estas práticas devem ser obrigatoriamente realizadas. Por diversas vezes, porém, o 

tempo de simulação de softwares mais complexos exigem um grande número de dados, 

além de um tempo considerável para serem executados. Os modelos simplificados 

podem entrar em ação nestes casos, já que estes podem reduzir o tempo utilizado para 

a modelagem computacional aliados com a menor demanda de dados necessários para 

a execução do modelo, exatamente por se tratar de um modelo com hipóteses 

simplificadas.  
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1.2 OBJETIVO 

O presente estudo tem como principal objetivo, a averiguação de que os 

modelos simplificados podem ser usados com confiança, representando a realidade do 

reservatório e do poço de maneira aceitável, sendo comparados à programas 

computacionais amplamente utilizados na indústria atualmente. 

Primeiramente, uma análise para previsão de comportamento de reservatórios 

é realizada em um programa de simulação numérica e então comparado à um programa 

de gerenciamento de reservatórios, já estabelecido na indústria. 

Posteriormente, uma diferente análise para cálculo da perda de carga é feita. 

Esta parte do trabalho visa prever e comparar a perda de carga aproximada que os 

fluidos produzidos irão sofrer do fundo do poço até a cabeça de poço.  



 

 

4 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RESERVATÓRIOS 

2.1.1 Gerenciamento de Reservatórios 

O gerenciamento de reservatórios pode ser considerado como uma útil 

ferramenta para as operações de produção de petróleo. Segundo Rafi Al-Hussainy e Neil 

Humphreys (1995) o gerenciamento de reservatório é um processo que primeiramente 

aponta para maximização do valor do ativo de hidrocarboneto.  

Para a Chevron (2016), o procedimento pode ser usado durante a toda vida útil 

dos poços, com a finalidade de direcionar o gerenciamento para o melhor caminho para 

o desenvolvimento do campo. Importante ressaltar que com a assistência de novas 

tecnologias de suporte, o gerenciamento de reservatórios ajuda na maximização da 

produção total de óleo e gás extraído do campo. O processo faz é responsável por 

orientar os recursos de negócios, técnicos e operacionais visando sempre uma melhor e 

mais eficiente exploração/explotação do reservatório durante sua vida útil. 

De acordo com a Schlumberger (2004), uma vez que consideramos o 

gerenciamento de reservatórios uma parte muito importante do sistema produtivo, 

deve-se ter em mente que é necessário modelar para gerenciar. A caracterização do 

reservatório é de extrema valia para este processo, já que se faz necessário uma 

plataforma pela qual seja possível uma simulação editável do reservatório em questão, 

onde seja possível editar e calibrar propriedades passadas do campo, assim como prever 

a performance futura. 

Com base neste conceito, vale ressaltar que a simulação de reservatórios é uma 

área de atuação ampla e em desenvolvimento. A utilização este artifício possibilita uma 

melhor análise visual e algo mais palatável ao leitor da interface do que simplesmente 

um programa de simulação numérica apenas. 
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2.1.2 Simulação de Reservatório 

A simulação de reservatórios está em constante melhorada e avanço. Devido aos 

avanços tecnológicos no começo da década de 1950 na computação e tecnologia de 

softwares, foi possível a escrita de modelos sofisticados para o auxílio de processos 

complexos relacionados ao reservatório. 

Segundo Aziz (1979) há três tipos de modelos que envolvem o desenvolvimento 

de um simulador de reservatório, dado seu modelo físico propriamente escolhido: 

 Modelo Matemático, o modelo físico do sistema tem que ser moldado 

através de equações matemáticas. Essa etapa é basicamente formada em 

assunções, porosidade relativa, por exemplo, todo engenheiro sabe de 

suas limitações e ainda assim a utilizam. Estas equações matemáticas, 

que moldarão o sistema do modelo matemático, resultarão em equações 

diferenciais parciais não-lineares, suas devidas condições de iniciais e de 

contorno, para retratar o sistema de maneira mais fidedigna; 

 Modelo Numérico, consiste em ‘traduzir’ as complexas equações 

matemáticas do modelo matemático, que não podem ser resolvidas por 

métodos analíticos, em um conjunto de equações para sua solução no 

computador. Este conjunto de equações forma o modelo numérico; 

 Modelo Computacional, o programa de computador ou as equações 

escritas a fim de resolver o modelo numérico consistem no modelo 

computacional do reservatório. O uso do modelo computacional para 

resolução de problemas práticos, são chamados de simulador de 

reservatórios.  

Em uma abordagem semelhante, Ertekin et al (2001) segue a linha de 

modelagem proposta por Aziz (1979), acrescentando que a simulação de reservatórios 

pode ser dividida em alguns passos comuns: 

 Objetivo de estudos: o primeiro passo de qualquer simulação bem-feita 

é definir claramente seus objetivos, que devem ser compatíveis com os 
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dados e histórico de produção. São usados para definir alvos, prazos, 

estratégias, identificar recursos e o que pode ser aprendido do estudo; 

 Adquirir e validar os dados do reservatório: juntar reservatório e dados 

de produção para que alimente o simulador. Usar, porém, somente os 

dados necessários para alcançar o objetivo, uso excessivo de dados pode 

desvirtuar a simulação; 

 Construir o modelo de reservatório: depois de juntados e validados os 

dados de produção, o simulador do modelo é construído. Neste passo, o 

reservatório é dividido em pequenos blocos (gridblocks), onde então 

serão definidas propriedades, tais como porosidade, permeabilidades 

direcionais e espessura de camada de óleo, para estes blocos. Cada 

pequeno bloco pode ter propriedades diferentes das do reservatório, 

mas cada bloco tem em sua própria extensão propriedades homogêneas; 

 Ajuste de histórico: importante de ser feito, já que os muitos dos dados 

não são conhecidos com certeza, mas sim pela interpretação de 

engenheiros e geólogos. Ainda que estas interpretações sejam as 

melhores representações no momento, elas ainda são subjetivas e 

podem requerer modificações; 

 Rodar os casos: a parte final da simulação consiste em rodar os casos da 

fase de predição, onde foram testadas e definidos diversas propriedades 

de reservatórios e métodos de produção. 

 

Portanto, para uma melhor análise visual e a fim de auxiliar o trabalho de 

previsão comportamental, a simulação de reservatórios cumpre um papel essencial na 

cadeia produtiva de óleo e gás. 

Para este trabalho, os dados para a simulação do reservatório foram extraídos 

do site da plataforma UNISIM, que segundo o próprio site da plataforma, os define como 

sendo “um grupo de pesquisa criado em 1996 que atua na área de simulação numérica 

e gerenciamento de reservatórios de petróleo. Grupo pertence ao Departamento de 
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Energia, Divisão de Engenharia de Petróleo (DEP), da Faculdade de Engenharia Mecânica 

(FEM) da UNICAMP e ao Centro de Estudos de Petróleo (CEPETRO)” (Site da UNISIM. 

Disponível em: http://www.unisim.cepetro.unicamp.br/br/. Acesso em Abril de 2016). 

Neste local, é possível estudar e coletar dados reais para o campo de estudo de 

Namorado, na Bacia de Campos. 

O uso da plataforma UNISIM atende a premissa proposta por Gencer et al (2007), 

que a simulação de reservatórios é um processo inerente a obtenção de dados, esta 

etapa deve ser cuidadosamente cumprida. Começando com modelos geológicos e suas 

propriedades, equações de regime de fluxo dos fluidos, permeabilidades relativas, 

pressões de contato e informações geomecânicas, todas essas propriedades devem ser 

atenciosamente coletadas, visto que servirão de dados de entrada para alimentar o 

simulador. 

2.1.3 Balanço de Materiais 

No ano de 1935, D.L. Katz da U. of Michigan propôs um método tabular para a 

obtenção do balanço de materiais para um reservatório fechado. O balanço de materiais 

em um reservatório leva em consideração os volumes e quantidades de fluidos que 

estão presentes, que foram produzidos ou injetados a fim de manter a estabilização de 

pressão no reservatório, diminuindo assim sua depletação. 

Na mesma época, Schilthuis publicou uma equação de balanço de materiais que 

incluía os mesmos termos propostos por Katz, porém o modelo de Schilthuis 

representou uma simplificação do primeiro modelo, já que esse necessitava dados de 

equilíbrio de fases. 

Anos depois, William Hurst desenvolveu um método para determinar a taxa de 

fluxo de água que fosse independente da Equação de Balanço de Materiais (EBM) e do 

histórico de produção, precisando somente dos dados de pressão e propriedades de 

rocha e fluido. (DONNEZ, P. 2007) 

http://www.unisim.cepetro.unicamp.br/br/
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Com a evolução e modernização da indústria petrolífera, fez-se necessária a 

criação de uma equação geral, válida para todo tipo de reservatório de óleo, submetidos 

a quaisquer mecanismos de produção. A solução veio a partir de uma dedução da EBM, 

que permite confrontar a consistência do histórico dos dados de produção em um 

sistema de distribuição de fluidos, em um reservatório de hidrocarbonetos. 

O cálculo do balanço de materiais considera o momento inicial e o momento 

analisado do reservatório. Assim como na teoria termodinâmica, a EBM analisa 

comparativamente o sistema (reservatório) no estado inicial com o sistema no estado 

escolhido, independendo de que “caminho” o sistema seguiu, ou seja, independendo se 

houve produção ou injeção de fluido. 

Na figura 1, nota-se que em (1) há uma distribuição de fluidos em um 

reservatório no momento inicial (a) e após certo período de tempo em que houve 

produção de fluidos (b). 

 

Figura 1: Distribuição de fluidos em um reservatório. Barbosa, C. et al 2012. 
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É possível definir dois momentos distintos, antes (a) e após (b) o início da 

produção. Onde em (a) está retratado as condições iniciais do reservatório, antes da 

queda de pressão e produção, e (b) onde há produção de óleo, pela expansão dos fluidos 

e contração do volume poroso que é acarretado pela compressibilidade do pacote 

rochoso, devido à diminuição de pressão. 

Segundo Rosa et al (2006) há uma queda de pressão da pressão inicial (Pi) para 

uma pressão (P), onde são considerados o volume produzido de óleo (Np), de gás (Gp) e 

de água (Wp), volumes injetados de gás (Ginj) e de água (Winj) visando a manutenção de 

pressão no reservatório, além do volume de influxo de água proveniente do aquífero 

(We). 

Assim, devido a depletação do reservatório, tem-se a expansão dos fluidos aliada 

à contração do volume poroso da rocha, estes motivos juntos são responsáveis pela 

produção total de fluidos. Estabelecidas as condições iniciais para EBM, em condições 

de reservatório, tem-se que: 

Variação do volume de óleo original e do gás associado 

+ 

Variação do volume de gás na capa 

+ 

Variação do volume de água conata na zona de óleo 

+ 

Variação do volume de água conata na capa de gás 

+ 

Contração do volume de poros      (1) 

+ 

Injeção acumulada de água 
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+ 

Injeção acumulada de gás 

+ 

Influxo acumulado de água 

= 

Produção total de fluidos (óleo, gás, água) medida nas 

condições atuais (P, T) do reservatório 

É importante destacar que as variações de volume dos fluidos são relativas à 

pressão inicial (Pi) até a pressão atual (P), fazendo assim com as variações volumétricas 

sejam positivas; mesmo raciocínio vale para contração do volume de poros entre a 

pressão inicial (Pi) até a pressão atual (P), portanto considera-se um número positivo 

(módulo) da variação do volume poroso. 

Portanto, substituindo as equações primárias na igualdade (1), deriva-se para a 

seguinte equação: 

𝑁(𝐵𝑡 − 𝐵𝑡𝑖) +
𝑚𝑁𝐵𝑡𝑖

𝐵𝑔𝑖𝑐
(𝐵𝑔𝑐 − 𝐵𝑔𝑖𝑐) +

𝑁𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑜

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
(

𝐵𝑡𝑤−𝐵𝑡𝑤𝑖

𝐵𝑡𝑤𝑖
) +

𝑚𝑁𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑔

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
(

𝐵𝑡𝑤−𝐵𝑡𝑤𝑖

𝐵𝑡𝑤𝑖
) + (

𝑁𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
+

𝑚𝑁𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
) 𝑐𝑓𝛥𝑝 + 𝑊𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗 + 𝑊𝑒 = 𝑁𝑝[𝐵𝑡 − (𝑅𝑠𝑖 −

𝑅𝑠)𝐵𝑔 + 𝑁𝑝(𝑅𝑝 − 𝑅𝑠)𝐵𝑔 + 𝑊𝑝𝐵𝑤      (2) 

Onde Δp = 𝑝𝑖 − 𝑝. 

Explicitando o volume inicial de óleo (Np), resulta-se na seguinte equação:  

𝑁 =
𝑁𝑝[𝐵𝑡+(𝑅𝑝−𝑅𝑠𝑖)𝐵𝑔]+𝑊𝑝𝐵𝑤−𝑊𝑒−𝑊𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗−𝐺𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗

𝜏 𝛥𝑝
    (3) 

considerando, 
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𝜏 = 𝐵𝑡 − 𝐵𝑡𝑖 +
𝑚𝐵𝑡𝑖

𝐵𝑔𝑖𝑐
(𝐵𝑔𝑐 − 𝐵𝑔𝑖𝑐) + (

𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑜

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
+

𝑚𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑔

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
) (

𝐵𝑡𝑤−𝐵𝑡𝑤𝑖

𝐵𝑡𝑤𝑖
) + (

𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
+

𝑚𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
)         (4) 

Através desta igualdade, é possível prever o volume de oil in place (N). Porém, 

para tal predição, são necessários dados laboratoriais, geológicos e de produção. Neste 

contexto, são necessários dados geológicos, testemunhos e perfilagens para que se 

possa inferir o tamanho relativo da capa de gás e do net pay, para então poder estimar 

o m. Além destes dados, é necessário o histórico de dados atualizados de produção e 

injeção de fluidos no reservatório, assim como a produção e injeção de fluidos 

acumulados e um registro de produção no decorrer do tempo. Finalmente, para a 

aplicabilidade da fórmula é imprescindível a análise PVT do fluido e da rocha, tais como: 

o fator de volume de formação do óleo e gás, a razão de solubilidade gás/óleo, as 

saturações iniciais dos fluidos no reservatório, e a compressibilidade total do pacote 

rochoso. O fator de influxo de água acumulado (We), não é um fator indispensável para 

a aplicação da fórmula, já que a EBM fornece a possibilidade de determinação de dois 

parâmetros simultaneamente, como por exemplo, N e m ou N e We, caso o valor de We 

seja conhecido (Rosa et al, 2006). 

Visando maior praticidade, a equação supracitada pode admitir outra forma para 

modelos mais simplistas. Sabendo-se que: 

𝑐𝑤 =
𝐵𝑤−𝐵𝑤𝑖

𝐵𝑤𝑖 Δp
         (5) 

Admitindo-se que, 𝐵𝑡𝑤 = 𝐵𝑤, 𝑆𝑤𝑖𝑜 = 𝑆𝑤𝑖𝑔 = 𝑆𝑤𝑖, a equação é simplificada para: 

𝑁 =
𝑁𝑝[𝐵𝑡+(𝑅𝑝−𝑅𝑠𝑖)𝐵𝑔]+𝑊𝑝𝐵𝑤−𝑊𝑒−𝑊𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗−𝐺𝑖𝑛𝑗𝐵𝑔𝑖𝑛𝑗

 𝐵𝑡−𝐵𝑡𝑖+𝑚𝐵𝑡𝑖(
𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖𝑐
−1)+(1+𝑚)𝐵𝑡𝑖(

𝑐𝑤𝑆𝑤𝑖+𝑐𝑝

1−𝑆𝑤𝑖
) 𝛥𝑝

    (6) 

Reescrevendo a equação 6 em termos do fator de volume de formação 𝐵𝑜: 
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𝑁 =
𝑁𝑝[𝐵𝑜+(𝑅𝑝−𝑅𝑠𝑖)𝐵𝑔]+𝑊𝑝𝐵𝑤−𝑊𝑒−𝑊𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗−𝐺𝑖𝑛𝑗𝐵𝑔𝑖𝑛𝑗

 𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖+(𝑅𝑠𝑖−𝑅𝑠)𝐵𝑔+𝑚𝐵𝑜𝑖(
𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖𝑐
−1)+(1+𝑚)𝐵𝑜𝑖(

𝑐𝑤𝑆𝑤𝑖+𝑐𝑝

1−𝑆𝑤𝑖
) 𝛥𝑝

   (7) 

Como é possível verificar na equação acima, tem-se forte interdependência da 

equação com os dados PVT (fator volume formação óleo e gás, razão de solubilidade, 

etc...). Logo, é muito importante que a coleta e estimativa dos dados PVT seja feita da 

maneira mais adequada e cuidadosa possível, uma vez que os dados influenciarão 

diretamente no resultado da equação. Por serem números de pequena grandeza, seus 

erros podem ser facilmente propagados e gerar grandes erros significativos, por isto é 

essencial uma aplicação de teste de consistência de resultados para os dados PVT antes 

da utilização destes na EBM. 

Baseando-se em uma ideia original de Havlena & Odeh (1963) uma linearização 

da Equação do Balanço de Materiais é aqui apresentada, a fim de evidenciar um melhor 

entendimento e análise do assunto, assim como maior recurso para julgamentos no 

gerenciamento de reservatórios. Primeiramente, agrupam-se termos semelhantes: 

𝐹 = 𝑁𝑝[𝐵𝑡 + (𝑅𝑝 − 𝑅𝑠𝑖)𝐵𝑔] + 𝑊𝑝𝐵𝑤 − 𝑊𝑖𝑛𝑗𝐵𝑖𝑛𝑗 − 𝐺𝑖𝑛𝑗𝐵𝑔𝑖𝑛𝑗  (8) 

Originalmente em solução, as expansões do óleo e do gás podem ser expressas 

como: 

𝐸𝑜 = 𝐵𝑡 − 𝐵𝑡𝑖         (9) 

O termo que representa a expansão da capa de gás é dado por: 

𝐸𝑔 =
𝐵𝑡𝑖

𝐵𝑔𝑖𝑐
(𝐵𝑔𝑐 − 𝐵𝑔𝑖𝑐)       (10) 

A redução do volume poroso e a expansão da água conata podem ser definidos 

por: 

𝐸𝑓,𝑤 = (
𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑜

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
+

𝑚𝐵𝑡𝑖𝑆𝑤𝑖𝑔

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
) (

𝐵𝑡𝑤−𝐵𝑡𝑤𝑖

𝐵𝑡𝑤𝑖
) + (

𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑜
+

𝑚𝐵𝑡𝑖

1−𝑆𝑤𝑖𝑔
) 𝑐𝑓𝛥𝑝  (11) 
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Juntando as equações supracitadas, tem-se que: 

𝐹 = 𝑁(𝐸𝑜 + 𝑚𝐸𝑔 + 𝐸𝑓,𝑤) + 𝑊𝑒      (12) 

Em diversos casos esta equação se acaba em uma função linear. Como no caso 

deste estudo, por exemplo, onde é analisado um reservatório com compressibilidade de 

rocha e água conata desprezíveis (Ef,w = 0), sem capa de gás inicial (m = 0) e sem a 

presença de um reservatório de água atuante (We = 0), logo a equação se reduz a: 

𝐹 = 𝑁𝐸𝑜         (13) 

Assim, pode-se calcular os valores de F pelos dados de produção e de injeção de 

fluidos e os de Eo através da análise de dados PVT do fluido considerado, por exemplo. 

Portanto, é possível plotar os valores de F e Eo em um gráfico 2D, se o resultado for o de 

uma linha reta com o coeficiente N, estará como previsto, se o resultado não se 

apresentar como uma linha reta então tem-se um outro mecanismo de produção 

atuante além do considerado. Importante ressaltar que um reservatório pode atuar com 

mecanismos de produção combinados. 

Se fosse comprovado o influxo de água no reservatório, então concluir-se-ia que 

o volume original de óleo dependeria do influxo de água, a equação linear seguinte 

poderia ser expressa: 

𝐹

𝐸𝑜
= 𝑁 +

𝑊𝑒

𝐸𝑜
         (14) 

Um gráfico com coordenadas F/Eo e We/Eo poderia ser plotado e seria uma reta 

com coeficiente angular N. Para a aplicabilidade da equação e determinação do volume 

original de óleo (N) e do influxo de água (We) é necessário a avaliação e registro e F e Eo 

no decorrer da vida produtiva do reservatório (ROSA et al, 2006). 

Portanto, segundo Cossé (1993) o balanço de materiais equaciona o volume de 

fluido contido no reservatório e o volume de poros do reservatório a qualquer tempo 
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dado. O comportamento de um reservatório só pode ser observado através de medidas 

de produção, pressão e análises de fluido PVT. 

Deve ser observado que o balanço de matérias representa apenas a equação de 

continuidade total do reservatório, para um tempo finito, considerando uma variação 

finita de massa e pressão. Além disto, o balanço de massa é o modelo de simulação de 

reservatório mais simples que há, representando o reservatório como uma única célula, 

com dados de entrada e saída. O Equação de Balanço de Massa possui, em geral, duas 

funções mais usadas: 

 Previsão de produção de fluidos (Np, Gp e Wp), variação na pressão e na 

produção de gás e água (GOR e WOR); 

 Cálculo de volume in place (N, G e W), com produção já iniciada. 

Esses valores são obtidos e então comparados com os métodos volumétricos 

obtidos previamente. Importante ressaltar que todos os valores estão em condições 

padrão (standard conditions). 

2.1.4 Modelo de Muskat 

Considerando reservatórios de óleo com mecanismo de capa de gás, se destaca 

o Método de Muskat (1949), que se apresenta como um dos métodos analíticos mais 

eficientes para a previsão de comportamento de reservatórios de óleo, podendo 

também ser aplicado nos casos onde gás em solução age como principal mecanismo de 

produção. Para a capa de gás, algumas hipóteses são consideradas: 

 A expansão da capa de gás é o principal mecanismo de produção atuante; 

 Não há a presença de óleo nesta capa de gás, no decorrer de toda vida 

produtiva do reservatório; 

 O sistema se encontra em equilíbrio inicial, isto é, a capa de gás e o 

reservatório de óleo estão inicialmente em equilíbrio, fazendo com que 

assim a pressão inicial do sistema seja igual a pressão do ponto de bolha; 
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 Tanto na capa de gás quanto na zona de óleo, a saturação intersticial de 

água tem um valor médio de Swi irredutível. 

 

De acordo Rosa et al. (2006), o quociente entre o volume original da capa de gás 

(condições de reservatório) e o volume original de óleo (condições de reservatório), 

desprezando-se os efeitos de compressibilidade da rocha, é denotado por: 

𝑚 =
𝐺𝐵𝑔𝑖

𝑁𝐵𝑜𝑖
=

𝑉𝑝𝑔

𝑉𝑝𝑜
        (15) 

Sabendo-se que o volume de óleo existente no reservatório pode ser medido, 

em qualquer tempo arbitrário, em condições padrão por: 

𝑁 − 𝑁𝑝 =
𝑉𝑝𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
=

𝑉𝑝𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜

𝑉𝑝

𝑉𝑝
=

𝑆𝑜

𝐵𝑜

𝑉𝑝
𝑉𝑝𝑜+𝑉𝑝𝑔

𝑉𝑝𝑜

=
𝑆𝑜

𝐵𝑜
𝑉𝑝

1

1+𝑚
    (16) 

Onde, na equação acima: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑝𝑜 + 𝑉𝑝𝑔        (17) 

A quantidade total de gás presente no reservatório é dada pela soma das 

parcelas correspondentes ao gás em solução, a capa de gás, ao gás livre na zona de óleo 

e ao gás injetado (quando há), dado por: 

𝐺𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐺𝑡𝑖 + 𝐺𝑝𝑑 = 𝐺 + 𝑁𝑅𝑠𝑖 − 𝐺𝑝 + 𝐺𝑖𝑛𝑗 =
𝑉𝑝

1+𝑚
[

𝑚(1−𝑆𝑤𝑖)

𝐵𝑔
+

𝑆𝑜𝑅𝑠

𝐵𝑜
+

𝑚(1−𝑆𝑜−𝑆𝑤𝑖)

𝐵𝑔
]          (18) 

Diferenciando em relação ao volume de óleo acumulado produzido em 

condições padrão: 

𝑑𝐺𝑝𝑑

𝑑𝑁𝑝
=

𝑑𝐺𝑝

𝑑𝑁𝑝
−

𝑑𝐺𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑁𝑝
=

𝑑𝐺𝑝

𝑑𝑁𝑝
(1 −

𝑑𝐺𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑁𝑝
) = 𝑅(1 − 𝐶)    (19) 
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Onde, 
𝑑𝐺𝑝𝑑

𝑑𝑁𝑝
⁄  é a gás disponível/óleo instantânea, 

𝑑𝐺𝑝

𝑑𝑁𝑝
⁄  é a razão 

gás/óleo instantânea R, 
𝑑𝐺𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑝⁄  é a razão de ciclagem do gás C, isto é, o quanto do gás 

produzido foi reinjetado no reservatório. 

Atentando para o fato de que a variável independente é a pressão (P), e os 

termos Gp, Np e R são dependentes de P. Logo, reescrevendo a equação em função de 

P: 

𝑑𝐺𝑝𝑑

𝑑𝑝
= 𝑅(1 − 𝐶)

𝑑𝑁𝑝

𝑝
        (20) 

Derivando-se as equações N-Np e Grest a fim de encontrar 
𝑑𝐺𝑝𝑑

𝑑𝑝⁄  e 
𝑑𝑁𝑝

𝑑𝑝⁄  da 

equação acima, tem-se que: 

𝑅(1 − 𝐶) [(
1

1−𝑚
) ( 

1

𝐵𝑜

𝑑𝑆𝑜

𝑑𝑝
−

𝑆𝑜

𝐵𝑜
2

𝑑𝐵𝑜

𝑑𝑝
)] = (

1

1−𝑚
) [𝑚(1 − 𝑆𝑤𝑖)

𝑑

𝑑𝑝
(

1

𝐵𝑔
) +

𝑆𝑜

𝐵𝑜

𝑑𝑅𝑠

𝑑𝑝
+

𝑅𝑠

𝐵𝑜

𝑑𝑆𝑜

𝑑𝑝
−

𝑆𝑜𝑅𝑠

𝐵𝑜
2

𝑑𝐵𝑜

𝑑𝑝
−

1

𝐵𝑔

𝑑𝑆𝑜

𝑑𝑝
+ (1 − 𝑆𝑜 − 𝑆𝑤𝑖)

𝑑

𝑑𝑝
(

1

𝐵𝑔
)]     (21) 

Para maior clareza e entendimento da dedução matemática, simplifica-se: 

𝜂 =
1

𝐵𝑜
(

𝜇𝑜

𝜇𝑔
)

𝑑𝐵𝑜

𝑑𝑝
        (22) 

𝛼 =
𝐵𝑜

𝐵𝑔
(

𝜇𝑜

𝜇𝑔
)         (23) 

𝜆 =
𝐵𝑔

𝐵𝑜

𝑑𝑅𝑠

𝑑𝑝
         (24) 

𝜓 =  
𝑘𝑔

𝑘𝑜
         (25) 

𝜉 = 𝐵𝑔
𝑑

𝑑𝑝
(

1

𝐵𝑔
)         (26) 
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Lembrando ainda que a razão gás óleo é dada por: 

𝑅 = (
𝑘𝑔

𝑘𝑜
) (

𝜇𝑜

𝜇𝑔
) (

𝐵𝑜

𝐵𝑔
) + 𝑅𝑠       (27) 

Reagrupando e substituindo as equações acima na equação dSo/dP, tem-se que: 

𝑑𝑆𝑜

𝑑𝑝
=

𝑆𝑜𝜆+(1−𝑆𝑜−𝑆𝑤𝑖)𝜉+𝑆𝑜𝜂(𝜓−
𝐶𝑅

𝛼
)+𝑚(1−𝑆𝑤𝑖)𝜉

1+(
𝜇𝑜
𝜇𝑔

)(𝜓−
𝐶𝑅

𝛼
)

     (28) 

Esta é a chamada Equação de Muskat, que relaciona a saturação de óleo em 

função da pressão variante no tempo de vida de um campo. Como essas duas variáveis 

não podem ser separadas, isto implica que a solução deve ser obtida numericamente. 

Por se tratar de uma equação diferencial ordinária de primária ordem, a Equação de 

Muskat pode ser resolvida por diferentes métodos numéricos, tais como: Euller, Euller 

Modificado, Runge-Kutta, Adams e Milne. 

2.2 ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

Durante o período de produção, em um sistema petrolífero, refere-se ao 

escoamento de óleo, gás e água como fluxo multifásico, neste processo, porém, é 

possível observar um fluxo bifásico bem definido, contendo a fase líquida e a fase 

gasosa. O escoamento bifásico é comumente encontrado na coluna de produção dos 

poços e nos dutos de produção de petróleo, podendo ocorrer independentemente da 

orientação dos dutos, por isso é tão importante uma análise detalhada deste fluxo. 

Visando uma solução abrangente para estes casos, alguns métodos tiveram que ser 

desenvolvidos para que fosse possível a determinação da queda de pressão ao longo da 

tubulação, qualquer que fosse o ângulo de inclinação ao longo do caminho dos dutos. 

Para que este complexo estudo fosse realizado, era necessário saber o tipo de fluido que 

estava dentro dos dutos e sua condição de fluxo, além das especificações dos próprios 

oleodutos para maior eficiência do projeto no sistema de separação na planta de 

processo da plataforma. 



 

 

18 
 

Segundo Brill et al (1999), as diversas correlações empíricas que foram 

experimentadas podem ser divididas em três tipos de correlações, as do tipo: 

 A: correlações que não consideram o escorregamento entre as fases e 

não diferenciam os tipos de padrão de escoamento. Dentre as 

correlações que consideram apenas uma velocidade de mistura e uma 

única correlação necessária (para o cálculo do coeficiente de fricção), 

pode-se destacar: Poettmann & Carpenter, Baxendell & Tomas e Fecher 

& Brown. 

 B: correlações deste tipo já passam a considerar o holdup entre as fases, 

mas ainda não diferencia os diferentes tipos de padrão de escoamento. 

Estão entre as correlações onde são necessárias correlações para o 

holdup do líquido (para o cálculo das velocidades) e para o coeficiente de 

fricção: Hagedorn & Brown, Gray e Asheim. 

 C: correlações que finalmente consideram tanto o escorregamento entre 

as fases, quanto os padrões de escoamento. Correlações deste tipo 

necessitam calcular alguns parâmetros para sua realização, como: o 

holdup do líquido, o coeficiente de fricção de duas fases e também para 

diferenciar o tipo de padrão de escoamento. Alguns exemplos de 

correlações do tipo C são: Duns & Ros, Orkiszewski, Aziz et al., Mukherjee 

& Brill e Beggs & Brill. 

Vale ressaltar que das correlações supracitadas, apenas os métodos de Beggs & 

Brill e Mukherjee & Brill podem ser aplicados para fluxos inclinados e exclusivamente o 

método de Beggs & Brill para fluxos horizontais. 

Diversos experimentos foram feitos para melhor se entender o regime de fluxo 

dos fluidos em tubos. Após vários experimentos, foi possível identificar que o padrão de 

fluxo era intrinsicamente relacionado com as velocidades do gás e do líquido, assim 

como a própria relação gás/liquido. As primeiras correlações a serem elaboradas e 



 

 

19 
 

desenvolvidas, não levaram em consideração alguns fatores importantes no 

escoamento de duas ou mais fases, como o escorregamento entre as fases, o padrão de 

escoamento e ainda a utilização de apenas uma correlação para o cálculo do fator de 

fricção. Com o passar do tempo, porém, novas pesquisas e experimentos foram sendo 

realizados e com isto, novos avanços para compreensão de fluxo de maneira mais 

fidedigna com os fluxos. 

Para fluxo horizontal, observou-se diferentes padrões de escoamento, 

apresentados pela figura a seguir: 

 

    Figura 2: Tipos de Padrão de Escoamento, na Horizontal. 

Visto a figura acima, os regimes estão divididos nos seguintes escoamentos: 

1) Bolha: altas velocidades de líquido e baixa relação gás/liquido; 

2) Estratificado liso: baixas velocidades de líquido e gás; 
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3) Estratificado ondulado: baixas velocidades de líquido e gás; 

4) Ondas rolantes: velocidades intermediárias do líquido; 

5) Tampão: com o aumento da velocidade, as ondas rolantes crescem até o 

ponto de formarem um fluxo com tampões 

6) Golfadas: com aumento de velocidade, o fluxo de tampão torna-se fluxo 

de golfadas; 

7) Pseudo-golfadas: com aumento de velocidade, o fluxo de tampão torna-

se fluxo de golfadas; 

8) Anular: velocidades de gás muito altas, o fluxo anular é observado. 

A figura 3 ilustra os padrões de fluxos verticais bifásicos mais comumente 

encontrados: 

 

    Figura 3: Tipos de Padrão de Escoamento, na Vertical. 

Como visto pela figura acima, os padrões supracitados podem ser divididos nas 

seguintes categorias: 
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1) Padrão de Bolha:  o tubo é quase completamente cheio de líquido. A fase 

gasosa está presente em forma de pequenas bolhas espalhadas pelo 

tubo, que se movem em velocidades diferentes.  O gás tem pouca 

influência no gradiente de pressão, mas a presença de bolhas diminui a 

densidade total líquido; 

2) Padrão de Golfadas: As pequenas bolhas contidas no padrão bolha 

começam a se juntarem, a ponto de que a fase de gasosa se torne mais 

evidente. Apesar da fase líquida ainda ser contínua, as bolhas de gás que 

começaram a se juntar formam bolhas maiores, com formato de 

“projéteis” ou golfadas, que quase preenchem a seção transversal do 

tubo. A diferença de velocidade entre a fase líquida e gasosa é notória. 

Tanto o gás quanto o líquido têm influência significativa no gradiente de 

pressão; 

3) Padrão de Transição ou Caótico: Embora nenhuma das fases possuam 

fase contínua, tanto a fase líquida quanto a fase gasosa têm grande 

influência no gradiente de pressão; 

4) Padrão Anular: A fase gasosa se torna a fase contínua predominante 

neste padrão de fluxo. É possível observar a predominância do gás, 

embora ainda seja possível notar a presença da fase líquida nas paredes 

do tubo que são cobertas por um filme líquido, além de espalhadas na 

parte central do tubo como gotículas de líquido dispersas na fase gasosa. 

Para que haja o escoamento dos fluidos, a pressão disponível no fundo do poço 

deve ser suficiente para superar algumas barreiras, tais como: 

 Coluna hidrostática dos fluidos; 

 Perdas por fricção, e aceleração no interior da coluna de produção; 

 Perdas físicas nos equipamentos de produção, como em válvulas, por 

exemplo; 

 Perdas nas linhas de fluxo, flowlines e risers. 
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2.2.1 Elevação 

Ao processo de suplantar barreiras (gravitacionais, friccionais e de aceleração) e 

fazer com que o fluido no fundo do poço seja produzido para as facilidades de produção, 

passando pela cabeça de poço, é dado o nome de Elevação. Uma vez que a pressão do 

reservatório seja suficiente para deslocar o peso da coluna de fluidos no poço, este 

processo pode ocorrer de forma natural. Para este processo, dá-se o nome elevação 

natural, e que o poço é surgente. 

Com a crescente diferença de pressão entre o reservatório e a superfície, o poço 

atingirá um ponto em que não será possível a produção natural, fazendo-se necessária 

assim a utilização de elevação artificial. Pode-se utilizar métodos de elevação artificial 

para diversas situações, tais como: declínio da pressão de reservatório, produção 

excessiva de água, aceleração de produção, vencer excessivos efeitos de fricção, etc... 

Atualmente, mais da metade dos poços ao redor do globo fazem uso de algum método 

de elevação artificial. 

Com a evolução da indústria de Petróleo & Gás, o conceito de elevação vem 

perdendo seu sentido para caracterizar o processo de produção de fluidos (na vertical, 

dentro do poço), uma vez que agora é possível e utilizado em larga escala o escoamento 

horizontal em poços horizontais, e escoamentos verticais e horizontais fora do poço. 

Fundamentalmente, o processo de elevação e escoamento pode ser divido em 

três partes distintas (Santana, 2012) bem definidas: 

 Recovery – Recuperação: referente ao fluxo inicial de fluidos do 

reservatório para o fundo do poço, a fim de serem produzidos; 

 Lift – Elevação: referente ao processo de produção destes fluidos, do 

fundo do poço à cabeça do poço; 

 Gathering – Escoamento: referente ao escoamento vertical e/ou 

horizontal, propriamente dito, dos fluidos produzidos, da cabeça do poço 

indo para o separador.  
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Visando a simplificação do presente estudo, não será utilizado nenhum processo 

de elevação artificial. Importante ressaltar, porém, que até os poços surgentes 

necessitam de métodos de elevação artificial, uma vez que com a queda de pressão do 

poço produtor, a produção se torno viável somente com o auxílio de algum artifício que 

supere a crescente diferença de pressão entre o reservatório e a cabeça de poço. 

2.2.2 BALANÇO DE MOMENTUM 

É muito importante fazer com que o fluido no fundo do poço alcance a unidade 

de produção, para que então possa ser tratado, transportado e futuramente 

comercializado. Porém, como já dito, o fluido produzido perde pressão ao longo do seu 

percurso, seja na parte de elevação e/ou transporte. É necessário então, um método de 

cálculo para dimensionar esta perda de carga. A Equação do Balanço de Energia 

Mecânica também conhecida como Equação do Gradiente de Pressão, é a equação 

utilizada para o cálculo da variação de pressão ao longo do caminho percorrido.  

Segundo Brill et al (1999), essa equação é resultado de uma solução das equações de 

conservação de massa, momento e energia. 

𝑑𝑝

𝑑𝐿
= (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑒𝑙
+ (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑓
+ (

𝑑𝑝

𝑑𝐿
)

𝑎𝑐
      (29) 

Onde:  

el – termo referente à perda de pressão por mudança de elevação, potencial 

gravitacional; 

f – termo referente à perda de pressão por fricção; 

ac – termo referente à perda de pressão por aceleração. 

 

Na equação acima, a parcela representando o fator de elevação usualmente 

representa cerca de 80-95% da perda de carga e poços verticais; a parcela 

representando o fator de fricção usualmente representa cerca de 20-25% da perda de 

carga; e a parcela representando o fator de aceleração é usualmente negligenciada, 
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tornando-se relevante apenas quando se trata de fluidos altamente compressíveis 

(BRILL et al, 1999).  

Após manipulação algébrica e maior detalhamento da equação 29, resulta-se na 

equação 30. Onde 
𝑑𝑝

𝑑𝐿
 é o gradiente de pressão total; 𝑓 é o fator de atrito; 𝜌𝑓 é a massa 

específica do fluido; 𝑣𝑓 é a velocidade do fluido; 𝐼𝐷 é o diâmetro interno da tubulação; 

𝑔 é a aceleração da gravidade; e θ é o ângulo de inclinação em relação a horizontal. 

𝑑𝑝

𝑑𝐿
=  

𝑓 𝜌𝑓𝑣𝑓
2

2 𝐼𝐷
+ 𝜌𝑓𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 +  𝜌𝑓𝑣𝑓 (

𝑑𝑣𝑓

𝑑𝐿
) (30) 

Ainda de acordo com Brill et al (1999), deve-se atentar para o fato de haverem 

dois tipos de fatores de atrito: o de Fanning (representado por f’) e de Moddy 

(representado por f), uma vez que o fator de atrito de Moody é cerca de quatro vezes 

maior que o de Fanning. 

2.2.3 PROPRIEDADES DOS FLUIDOS 

A maioria dos reservatórios de petróleo são constituídos por óleo de baixa 

volatilidade, por este motivo a modelagem black oil é a mais utilizada, já que se trata de 

um modelo composicional simplificado de três componentes: água, óleo e gás. Walsh & 

Lake (2003) afirmam que para reservatórios black oil, é possível notar duas fases 

distintas de hidrocarbonetos em condições de reservatório, além de considerar 

desprezível a produção de condensados. Este óleo ainda é caracterizado por possuir 

algumas especificações, tais como: peso molecular do fluido maior que 80; fator volume 

formação (Bo) inicial de 1,7 m³/m³; razão gás/óleo (RGO) menor que 213,73 m³/m³; grau 

API menor que 45; pressão de bolha entre 21,09 – 351,53 kgf/cm2; e temperatura de 

reservatório entre 37,8 – 121,11 °C. 

Segundo Trangenstein & Bell (1989), o modelo ainda considera os efeitos de 

compressibilidade e transferência de massa entre as fases, podendo ser aplicado tanto 

para a recuperação primária (depletação natural) quanto para recuperação avançada 
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(injeção de água). A formação composicional do óleo é admitida constante e as 

propriedades PVT dos fluidos podem ser calculadas por correlações no decorrer da vida 

produtiva do poço. 

Para o cálculo do gradiente de pressão, utiliza-se correlações black oil para 

calcular as propriedades PVT dos fluidos (água, óleo e gás), para que isto seja possível, 

são necessários valores de pressão e temperatura como dados de entrada. O cálculo da 

temperatura também utiliza as propriedades PVT calculadas pelas correlações black oil 

e o gradiente de pressão, ainda não definido. Por este motivo, para que seja possível 

conhecer o gradiente de pressão e temperatura do escoamento é necessário a 

realização de um processo iterativo. 

De acordo com Abou-Kassem et al. (2006), este modelo isotérmico designado 

black oil estabelece que na temperatura do reservatório e em qualquer pressão do 

próprio reservatório, pode-se assumir que as fases óleo e água são imiscíveis e que 

nenhuma delas se dissolve na fase gasosa, além da fase gasosa poder ser miscível no 

óleo, mas sua miscibilidade em água, é desprezível. 

Devido sua principal característica -de não haver trocas de componentes entre 

fases- este modelo tem a capacidade de simular quaisquer que sejam os mecanismos de 

produção. 

2.2.4 Análise Nodal 

Uma técnica bastante aplicada na indústria petrolífera, é a análise nodal. 

Frequentemente usada para analisar separadamente o desempenho de partes isoladas 

do sistema, assim como de sua interação como um todo (BEGGS, 2003). 
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Figura 4: Sistema de Produção. Fonte: (Clegg, 2007) 

Segundo Beggs (2003), a análise nodal se inicia com a escolha do nó onde se 

deseja fazer a análise, em seguida uma relação entre vazão de líquido e pressão estará 

disponível neste trecho. A figura 4 ilustra a possibilidade de escolha de pontos ou nós a 

serem analisados. 

Assegurando-se do balanço de massa para cada nó, ou seja, considerando a 

vazão de entrada igual a vazão de saída para um mesmo nó, e assumindo somente uma 

pressão para cada nó, é possível obter a vazão de líquido no ponto escolhido. 

Combinando-se os fluxos ao longo da cadeia produtiva do poço, ou seja, dos 

poros, do poço e da linha de produção, verifica-se que a pressão no fundo do poço se 

comporta de maneira contrária, já que: 

 Para o fluxo no reservatório, quanto menor a pressão no fundo do poço, 

maior a vazão que pode ser produzida; 

 Para o fluxo nos tubings, risers e flowlines quanto maior a vazão, maior a 

pressão requerida para produzir o fluido do fundo do poço até à cabeça 

ou para a unidade de produção.  
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Figura 5: IPR e TPR (Fonte: Notas de Aula, Prof. Vinicius Rosa). 

Observando a figura acima, é possível notar que há apenas um único ponto em 

comum entre a curva que representa o reservatório (Inflow Performance Relationship - 

IPR) e o fluxo na coluna de produção (Tubing Performance Relationship - TPR). A este 

ponto, dá-se o nome de “vazão de equilíbrio”, onde a pressão fornecida pelo 

reservatório é exatamente igual à pressão requerida para o fluido ser produzido. 

A IPR é a curva que representa a energia do reservatório, dando uma relação 

entre pressão e vazão. Ela pode ser calculada através de diversos métodos (que como 

não são escopo do presente trabalho, serão apenas citados), tais quais: 

 Método da linha reta; 

 Método de Fetkovich; 

 Método de Vogel. 

A TPR é a curva de saída do sistema, isto é, a pressão requerida pelo sistema que 

compreende o cálculo das perdas de carga do fluxo multifásico. Assim como a IPR, a TPR 

possui diversas formas de cálculo do gradiente de pressão para fluxo multifásico, por 

exemplo: 
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 Beggs & Brill (escolhida para este estudo); 

 Hagedorn & Brown; 

 Gray; 

 Petalas & Aziz. 

2.2.5 Beggs & Brill 

Das correlações citadas, destaca-se a desenvolvida por Beggs & Brill, visto que 

esta pode ser utilizada para o escoamento de óleo em quaisquer que sejam a orientação 

e inclinação do fluxo em dutos.  

Colocando em primeiro plano, especificamente, o experimento para a correlação 

de Beggs & Brill, de acordo com Brill et al (1991), o método empírico foi um experimento 

de pequena escala, que posteriormente fora extrapolado para experimentos de média 

e grande escala. O experimento constitui-se em um tubo de acrílico de 90ft de 

comprimento, variando sua angulação desde a horizontal até a vertical, com diâmetros 

variáveis entre 1 a 1,5 polegadas. Para simular o fluxo o escoamento bifásico nos dutos, 

foram utilizados água e ar. A medida em que se variam os diâmetros dos tubos, se 

variam também as vazões de líquido e gás visando uma melhor observação dos 

diferentes padrões de escoamento em 0°, isto é, na direção horizontal. Em seguida, se 

varia a angulação da tubulação entre -90° a +90°, de modo a se explicitar o efeito da 

inclinação do tubo no holdup do líquido e no gradiente de pressão. Então, os diferentes 

valores de holdup do líquido e de gradiente de pressão foram coletados para os 

seguintes ângulos: 0, ±5, ±10, ±15, ±20, ±35, ±55, ±75 e ±90 graus, e mudando a direção 

de fluxo, ora de cima para baixo, ora de baixo para cima. De modo que se totalizaram 

584 medições experimentais. Os parâmetros e seus referentes intervalos utilizados 

foram: 
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 Ângulo de inclinação, desde a horizontal até a vertical (-90° a +90°); 

 Diferentes direções de fluxo; 

 Pressão média do sistema de 35 a 95 psia; 

 Vazão de água de 0 a 30 gal/min; 

 Vazão de gás de 0 a 300 Mscf/d; 

 Holdup do líquido de 0 a 0,87; 

 Gradiente de pressão de 0 a 0,8 psi/ft 

 Todos os padrões de escoamento horizontal. 

A metodologia completa para o cálculo do gradiente de pressão de acordo com 

a correlação de Beggs & Brill e que foi usada para o presente estudo, está explicitada 

passo a passo a seguir. 

Como já dito, usualmente a parcela referente a perda de carga por aceleração é 

negligenciada. Porém, foi desenvolvida uma equação para a perda de carga total 

levando em consideração o fator de expansão do gás (Ek). Serão consideradas aqui 

equações com o Sistema de Unidades Inglesa. 

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎çã𝑜
+ (

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐çã𝑜

1− 𝐸𝑘
      (31) 

Expandindo as parcelas da soma no numerador e do fator de expansão do gás: 

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

1

144∗32.174
(𝑔𝑐∗𝑠𝑖𝑛𝜃∗𝜌𝑠+ 

𝑓𝑡𝑝∗𝜌𝑛∗𝜈𝑚
2

2∗𝐼𝐷
)

1− 
𝜌𝑠∗𝜈𝑚∗𝜈𝑠𝑔

𝑔𝑐∗𝑝
∗

1

144∗32.174

     (32) 

Sabendo-se que: 

𝜌𝑠 =  𝜌𝐿𝐻𝐿 +  𝜌𝑔(1 − 𝐻𝐿)       (33) 

 𝜌𝑛 =  𝜌𝐿𝜆𝐿 +  𝜌𝑔(1 − 𝜆𝐿)       (34) 
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Onde, nas equações acima: 

 𝐻𝐿: holdup do líquido; 

 𝜆𝐿: holdup do líquido sem escorregamento; 

 𝑔𝑐: uma constante gravitacional; 

θ: ângulo de inclinação do sistema; 

𝑓𝑡𝑝:  coeficiente de fricção bifásico; 

𝜈𝑚: velocidade da mistura; 

 𝐼𝐷: diâmetro interno da tubulação; 

𝜈𝑠𝑔: velocidade superficial do gás; 

𝑝: pressão no intervalo considerado;  

𝜌𝑠: densidade da mistura, considerando o escorregamento entre as fases; 

𝜌𝑛: densidade da mistura, desconsiderando o escorregamento entre fases. 

 

Para poder aplicar as equações acima, existem alguns passos que devem ser 

feitos, a fim de que se obtenha todos os fatores para a utilização da equação para o 

gradiente de pressão. Dada uma certa vazão standard de óleo e gás, junto com grau API 

do óleo produzido e o peso específico do gás standard, é possível calcular propriedades 

PVT que serão essenciais para a realização deste método. Tais como: 

ϒgdo: peso específico do gás dissolvido no óleo, encontrado pelo gráfico de Katz 

representado pela figura 6; 
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     Figura 6: Gráfico de Katz. 

 

Razão de solubilidade (Rs): 

𝑅𝑠 = ϒg [(
𝑃

18,2
+ 1,4) 100.0125𝐴𝑃𝐼−0.00091𝑇]     (35) 

 

Fator volume formação do óleo (Bo): 

𝐵𝑜 = 0.9759 + 0.000120 [𝑅𝑠 (
ϒg

ϒo
)

0.5

+ 1.25 𝑇]
1.2

    (36) 
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Pressão e temperatura pseudo-crítica (Ppc e Tpc), para gases úmidos: 

𝑃𝑝𝑐 = 706 − (51.7 ϒg) − (11.1 ∗ ϒg2)     (37) 

𝑇𝑝𝑐 = 187 + (330 ϒg) − (71.5 ∗ ϒg2)     (38) 

 

Pressão e temperatura reduzida (Pr e Tr), com as quais será possível extrair da 

figura 7 o fator de compressibilidade (Z); 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑚é𝑑

𝑃𝑝𝑐
         (39) 

𝑇𝑟 =
𝑇𝑚é𝑑

𝑇𝑝𝑐
         (40) 

            

     Figura 7: Fator de Compressibilidade Z 
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Fator volume formação do gás (Bg): 

𝐵𝑔 = 0.0282793
𝑍 𝑇

𝑃
        (41) 

 

Massa específica do óleo (ρo): 

𝜌𝑜 =
62.4 ϒ𝑜+0.0136 𝑅𝑠 ϒ𝑔

0.972+0.000147[𝑅𝑠(
ϒg

ϒo
)

0.5
+1.25 𝑇]

1.175     (42) 

 

Massa específica do gás (ρg): 

𝜌𝑔 = 2.7
𝑃 ϒ𝑔

𝑍 𝑇
         (43) 

 

Vazões in-situ do óleo e do gás (qo e qg): 

𝑞𝑜 =
𝑞𝑜𝑠𝑡𝑑

𝐵𝑜
         (44) 

𝑞𝑔 = (𝑞𝑔𝑠𝑡𝑑 − 𝑞𝑜𝑠𝑡𝑑 ∗ 𝑅𝑠)𝐵𝑔      (45) 

 

Velocidades superficiais do líquido (igual ao do óleo para este estudo) e do gás: 

𝑉𝑠𝑙 = 𝑉𝑠𝑜 =
𝑞𝑜𝑠𝑡𝑑

𝐴
        (46) 

𝑉𝑠𝑔 =
𝑞𝑔𝑠𝑡𝑑

𝐴
         (47) 

 

E finalmente, a velocidade da mistura (Vm): 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑠𝑜 + 𝑉𝑠𝑔        (48) 
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Para o cálculo da perda de carga ao longo do escoamento ainda se faz presente 

a utilização de outras importantes propriedades. Entretanto, estas serão modeladas 

através de correlações. A Tabela 1 descreve para cada parâmetro necessário à sua 

correspondente correlação utilizada. 

TABELA 1 

Propriedades  Correlação 

Fator Volume Formação  Standing 

Razão de Solubilidade  Standing 

Fator de Compressibilidade  Standing 

Viscosidade do óleo  Kartoatmodjo 

Viscosidade do gás  Lee et al 

Tensão Superficial  Baker & Swerdloff 

 

Visando a solução das Equações (33) e (34), notou-se que era necessário um 

método para a determinação do holdup do líquido (𝐻𝐿) e para o coeficiente de fricção 

de duas fases (𝑓𝑡𝑝). Então, considerando os diferentes padrões de escoamentos 

horizontais (posteriormente corrigidos para respectiva inclinação do sistema), foram 

criadas novas correlações do holdup do líquido. Variável esta, que será utilizada para a 

determinação do coeficiente de fricção de duas fases, que independe dos padrões de 

escoamento.  

Pode-se determinar o padrão de escoamento de duas maneiras: a partir da 

Figura 8, que é função do Número de Froude (𝑁𝐹𝑅) e o holdup do líquido sem 

escorregamento (𝜆𝐿); ou através da equação abaixo: 

𝑁𝐹𝑅 =  
𝜈𝑚

2

𝑔 𝐼𝐷
         (49) 

Onde, 𝜈𝑚: velocidade da mistura; 

            g: aceleração da gravidade; 

            ID: diâmetro interno da tubulação. 



 

 

35 
 

 

Figura 8: Limites para Padrões de Escoamento horizontal da correlação de 

Beggs & Brill. Fonte: Brill e Beggs, 1991. 

Para confirmar o padrão de escoamento de maneira mais acurada, as linhas L1, 

L2, L3 e L4 que delimitam a transição de padrão de escoamento foram formuladas e 

expostas pelas equações a seguir: 

𝐿1 = 316 𝜆𝐿
0,302        (50) 

𝐿2 = 0,0009252 𝜆𝐿
−2,4684       (51) 

𝐿3 = 0,10 𝜆𝐿
−1,4516        (52) 

𝐿4 = 0,5 𝜆𝐿
−6,738        (53) 

Os limites dos padrões de fluxo horizontal, porém, são apresentados pela tabela 

a seguir: 
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TABELA 2 

Padrões de Fluxo Equações 

Segregado 
𝜆𝐿  < 0,01  e  𝑁𝐹𝑅  <  𝐿1  

  𝜆𝐿  ≥ 0,01 e 𝑁𝐹𝑅 <  𝐿2 

Transição 𝜆𝐿  ≥ 0,01 e 𝐿2  ≤  𝑁𝐹𝑅 ≤  𝐿3 

Intermitente 
0,01 ≤  𝜆𝐿  < 0,4 e 𝐿3  <  𝑁𝐹𝑅 ≤  𝐿1 

  𝜆𝐿  ≥ 0,4 e 𝐿3  <  𝑁𝐹𝑅 ≤  𝐿4 

Distribuído 
𝜆𝐿  < 0,4  e  𝑁𝐹𝑅  ≥  𝐿1 

 𝜆𝐿  ≥ 0,4  e  𝑁𝐹𝑅  >  𝐿4 

 

Em seguida, usando o valor do Número de Froude e o holdup do líquido sem 

escorregamento, foi determinado o valor do holdup do líquido para o escoamento 

horizontal (𝐻𝐿 (0)), isto é, com ϴ = 0°. Ele pode ser tirado pela figura 9, ou pela equação 

54: 

 

Figura 9: Relação entre o Holdup do líquido sem considerar inclinação, Número 

de Froude e Holdup do líquido sem escorregamento. Fonte: Brill & Beggs, 1973, 

modificada. 
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 𝐻𝐿 (0) =  
𝑎 𝜆𝐿

𝑏

𝑁𝐹𝑅
𝑐          (54) 

Onde a, b e c são constantes para cada diferente tipo de padrão de escoamento, 

que variam de acordo com a tabela de constantes para o cálculo de Holdup de acordo 

com o padrão de escoamento abaixo:  

TABELA 3 

Padrão de Escoamento a b c 

Segregado 0,98 0,4846 0,0868 

Intermitente 0,845 0,5351 0,0173 

Distribuído 1,065 0,5824 0,0609 

 

Vale ressaltar que o valor de 𝐻𝐿 (0) deve ser maior ou igual ao valor do holdup do 

líquido sem considerar o escoamento (𝜆𝐿), uma vez que o 𝜆𝐿 é calculado pelas vazões, e 

considerando, ainda, a diferença de velocidades entre as fases, a velocidade superficial 

do gás é maior do que a velocidade superficial do líquido, assim o holdup do líquido 

considerando o escorregamento entre fases não pode ser menor do que o calculado 

pelas vazões. Logo, se o valor encontrado pela Equação 54 for inferior ao valor de 𝜆𝐿, 

deve-se assumir 𝐻𝐿 (0) =  𝜆𝐿.  

A inclinação do sistema pode ter um grande impacto relativo no resultado final 

da análise de perda de carga. Logo, é muito importante atentar-se para o 

desenvolvimento do fator de correção para a inclinação do duto, que pode ser dado 

tanto pela figura 10, quanto pela equação 55: 
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Figura 10: Relação entre o ângulo, Holdup horizontal e o fator de inclinação. 

Fonte: Brill & Beggs, 1973, Modificado. 

𝐻𝐿 (𝜃) =  𝐻𝐿 (0)  ∙  𝛹        (55) 

Onde, 

𝐻𝐿 (𝜃): holdup já ajustado para a inclinação do duto; 

𝛹: fator de correção de inclinação, definido pela Equação 56 a seguir. 

 

𝛹 = 1 + 𝐶 [ 𝑠𝑒𝑛(1,8 ∙  𝜃) − 0,333 𝑠𝑒𝑛3(1,8 ∙  𝜃)]    (56) 

Considerando, 

𝜃: ângulo da tubulação a partir da horizontal; 

C: fator dado pela equação abaixo. 

 

𝐶 = (1 −  𝜆𝐿) ∙  ln  (𝑑 ∙  𝜆𝐿
𝑒 ∙  𝑁𝐿𝑉

𝑓
∙ 𝑁𝐹𝑅

𝑔
)     (57)  
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Onde, 

d, e, f, g: constantes para cada tipo de regime, apresentados na tabela 4; 

𝑁𝐿𝑉: número da velocidade do líquido, representado pela equação abaixo. 

 

𝑁𝐿𝑉 =  1,938 ∙  𝜈𝑠𝐿 √
𝜌𝐿

𝜎𝐿

4
       (58) 

Considerando, 

𝜈𝑠𝐿: velocidade superficial do líquido; 

𝜌𝐿: massa específica do líquido; 

𝜎𝐿: tensão superficial. 

TABELA 4 

Inclinação Regime d e f g 

θ > 0 

Segregado 0,011 -3,768 3,539 -1,614 

Intermitente 2,96 0,305 -0,4473 0,0978 

Distibuído Sem correção: C=0 e 𝛹=1 

θ < 0 Todos 4,70 -0,3692 0,1244 -0,5056 

 

Ao se considerar fluxo vertical ascendente, o valor de 𝜃 é 90°, assim, a Equação 

56 se torna a Equação 59. 

𝛹 = 1 + 0,3 ∙ 𝐶        (59) 

𝐶 = (1 −  𝜆𝐿) ∙  ln  (𝑑′ ∙  𝜆𝐿
𝑒 ∙  𝑁𝐿𝑉

𝑓
∙ 𝑁𝐹𝑅

𝑔
)     (60) 

 

Para valores transicionais, usa-se uma interpolação dos valores do holdup do 

líquido para o fluxo segregado e intermitente. Quando se identifica o fluxo de transição, 

o holdup do líquido deve ser calculado a partir de uma interpolação dos valores. 
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𝐻𝐿(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜) = 𝐴 ∙ 𝐻𝐿(𝑠𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜) + (1 − 𝐴) ∙ 𝐻𝐿(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒) (61) 

𝐴 =  
𝐿3− 𝑁𝐹𝑅

𝐿3− 𝐿2
         (62) 

 Em seguida, utilizando as equações e tabelas supracitadas, calcula-se o fator de 

fricção de duas fases (𝑓𝑡𝑝). A relação entre 𝑓𝑡𝑝 e os valores de holdup do líquido foi 

desenvolvida, podendo ser retirada da Figura 11, ou pelas equações subsequentes: 

 

Figura 11: Relação entre o fator de fricção de duas fases e os valores de Holdup 

do líquido. Fonte: Brill & Beggs, 1973 modificado. 

𝑓𝑡𝑝 =  𝑓𝑛
𝑓𝑡𝑝

𝑓𝑛
         (63) 

Onde, 

𝑓𝑡𝑝: fator de fricção de duas fases; 

𝑓𝑛: fator de fricção sem considerar o escorregamento entre as fases. 

 

O fator de fricção sem escorregamento (𝑓𝑛) pode ser verificado pelo diagrama 

de Moody, pela curva de tubulações lisas ou pela Equação 64: 
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𝑓𝑛 =  
1

[2 ∙log(
𝑁𝑅𝑒

4,5223 ∙ log 𝑁𝑅𝑒− 3,8215
)]

2      (64) 

 Onde 𝑁𝑅𝑒 é o número de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =  
𝜌𝑛 𝜈𝑚 𝐼𝐷

𝜇𝑛
        (65) 

Onde, 

𝜌𝑛: densidade sem escorregamento; 

𝜈𝑚: velocidade da mistura; 

𝐼𝐷: diâmetro interno da tubulação; 

𝜇𝑛: viscosidade sem escorregamento, definida pela Equação 66. 

𝜇𝑛 =  𝜇𝐿  ∙  𝜆𝐿 +  𝜇𝐺  ∙  𝜆𝐺       (66) 

  

A razão entre o fator de fricção de duas fases e sem escorregamento é calculado 

por: 

𝑓𝑡𝑝

𝑓𝑛
=  𝑒𝑠         (67) 

Onde S é igual a: 

𝑆 =  
ln(𝑦)

−0,0523+3,182∙ln(𝑦)−0,8725 ∙[ln(𝑦)]−2+ [ln(𝑦)]−4
    (68) 

Se 1 < y < 1,2 e 

 

𝑆 = ln(2,2 ∙  𝑦 − 1,2)        (69) 

Se  𝑦 ≤ 1  ou 𝑦 ≥ 1,2. 

 

Visto que: 
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𝑦 =  
𝜆𝐿

[𝐻𝐿 (𝜃)]
2         (70) 

 

Com as equações apresentadas acima, é possível calcular o fator de fricção de 

duas fases. Portanto, todos os parâmetros necessários para o cálculo da perda de carga 

podem ser definidos e com isso, a perda de carga estimada. Para maior detalhamento 

do procedimento supracitado, consultar além da bibliografia anteriormente 

mencionada, o artigo Beggs et al (1973). 
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3 METODOLOGIA 

Primeiramente, uma simulação numérica é realizada por um programa de 

simulação que ofereça tal suporte. Dentre as opções disponíveis para a execução deste 

estudo, o Wolfram Mathematica 8 foi escolhido para exercer as seguintes funções: 

reproduzir e comparar as curvas de produção, curvas de pressão, produção acumulada, 

entre outros importantes fatores. Um poço alocado em um campo de dados reais e o 

conjunto amostral de dados retirados da plataforma UNISIM, detalhada na subseção 

2.1.2. Esta simulação numérica será comparada com um simulador computacional e 

seus resultados serão discutidos posteriormente. 

Finalizada a etapa de simulação e comparação das curvas do reservatório, outra 

análise comparativa será realizada, porém na perda de carga do fluxo multifásico 

baseada na correlação de Beggs & Brill, que será detalhada mais adiante. 

Semelhantemente a etapa anterior, uma análise numérica é feita a partir de um 

software que forneça o suporte necessário, dentre as opções, o MS Excel 2013 foi o 

escolhido. Esta simulação numérica é feita a fim de ser comparada a uma análise 

computacional de um programa amplamente utilizado na indústria, e semelhantemente 

ao reservatório, seus resultados serão posteriormente discutidos. 

3.1 RESERVATÓRIO 

Para a realização da simulação numérica, foi utilizado o modelo teórico baseado 

na Equação de Balanço de Materiais, adotando o Modelo de Muskat de acordo com Rosa 

et al. (2006), como detalhado nas seções 2.1.3 e 2.1.4 para simular o reservatório. Uma 

vez feita a simulação, (ANEXO I) para um único poço, através da análise e produção 

numérica, o passo seguinte é utilizar os dados de produção da plataforma UNISIM para 

uma análise comparativa do comportamento do reservatório entre o modelo numérico 

simplificado e um programa de simulação computacional amplamente aplicado na 

indústria. 
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Para tal análise, foi usado em uma primeira etapa, o BUILDER (programa da 

empresa canadense Computer Modelling Group Ltda - CMG) para fazer os ajustes 

necessários para o melhor entendimento na comparação entre os modelos, como o 

fechamento dos poços previamente alocados, por exemplo. Posteriormente, o IMEX 

(Implicit-Explicit Black Oil Simulator) foi usado para rodar a simulação, e por fim, o 

RESULTS GRAPH foi usado a fim de coletar as curvas de produção e pressão da 

simulação, para uma posterior comparação entre os modelos.  

Como os dados da plataforma UNISIM fornecem informações prévias de 4 poços 

produtores, um ajuste de histórico foi feito até 31/05/2017 para melhor precisão do 

comportamento do reservatório, para que então se tenha somente um poço produtor 

no campo, para melhor análise de comparação com o modelo numérico, que representa 

apenas um único poço. 

3.2 ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

Nesta etapa, um processo iterativo é realizado em planilhas do MS Excel 2013, a 

fim de modelar a perda de carga do fluido de acordo com seu trajeto. Com informações 

coletadas da simulação numérica anteriormente feita no Wolfram Mathematica 8, foi 

possível utilizar diferentes vazões de óleo e gás e razões de gás-óleo para diferentes 

tempos (13000, 17000, 21000 e 25000 dias), aliados aos dados do reservatório 

fornecidos plataforma UNISIM. Vale ressaltar que para este processo iterativo, foi 

utilizado um gradiente de temperatura constante ao longo da variação dos segmentos 

de 10°F por segmento, para simplificação do estudo; enquanto que no PipeSim, uma 

análise mais elaborada considerando a variação de temperatura é embutida no 

software, que é usado especificamente para este tipo de análise.  

Com este pacote de dados, foi desenvolvido o método de pressão iterativa, que 

consiste no desmembrando da tubulação (tubing e riser) em vários pequenos pedaços. 

Definindo as vazões de óleo e gás e razões de gás-óleo e aplicando a correlação 

supracitada de Beggs & Brill, é possível chegar ao gradiente de pressão por uma 
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distância, sabendo a pressão média de cada intervalo é possível encontrar a distância 

referente a cada diferencial de pressão. Este processo é iterativamente feito até que se 

chegue na profundidade do poço, retornando então a pressão e temperatura de 

entrada, isto é, de fundo do poço, além da Inflow Performance Relationship (IPR) do 

modelo numérico para cada tempo, pelo MS Excel 2013. A IPR é uma importante 

ferramenta para maximizar o retorno financeiro futuro. Do estudo feito por Kilns & Clark 

(1993), foram analisadas dez propriedades e suas influências para um futuro Absolute 

Open Flow (AOF) potencial, dessas variáveis, somente a pressão de depletação afetou 

significantemente a vazão de fluxo, motivo pelo qual é essencial prever o 

comportamento de pressão no reservatório. 

Para a modelagem do escoamento e da elevação dos fluidos, o programa 

escolhido foi o Pipesim, inicialmente desenvolvido pela empresa Baker Jardine, que 

posteriormente foi adquirida e hoje faz parte da Schlumberger. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

Como se sabe, os simuladores podem ser robustos o suficiente para resolver e 

atender às necessidades da indústria. Isto, porém, requer bastante tempo hábil dos 

programadores e engenheiros. O principal objetivo deste estudo é a realização de uma 

análise comparativa entre simuladores numéricos simplificados e simuladores mais 

robustos aplicados à indústria. Normalmente, as grandes empresas do setor petrolífero 

desenvolvem seus próprios softwares de simulações, adequando-os para melhor 

atender suas demandas e necessidades, mas esta prática requer um grande capital 

financeiro, além de profissionais muito qualificados. Um escopo deste estudo, é a 

utilização de modelos mais simplórios para aplicação em casos de pouco tempo hábil, 

ou para estudantes e pesquisadores aplicarem seus conhecimentos para uma 

modelagem mais simples e rápida. 

Para o presente estudo, foi utilizado como reservatório base o Campo de 

Namorado. A opção para a escolha deste campo está intrinsicamente ligada ao fato da 

disponibilidade de dados reais, visando uma maior relevância e fidelidade aos fatos 

reais. Todas as análises comparativas que serão demostradas posteriormente, terão 

como base o campo supracitado. Uma breve exposição do Campo de Namorado é 

apresentada a seguir. 

4.1 CAMPO DE NAMORADO 

O Campo de Namorado é um dos mais antigos campos descobertos na costa 

brasileira e foi cedido pela Petrobras para funcionar como um “campo-escola”, isto é, 

os dados do reservatório, de pressão e produção foram todos unificados e 

disponibilizados em uma plataforma chamada UNISIM. 
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4.1.1 Geografia 

O Campo de Namorado está localizado no litoral do Estado do Rio de Janeiro, 

cerca de 80 km da costa fluminense, mais especificamente entre as cotas batimétricas 

de 140 a 250 m na porção Central/Norte da Bacia de Campos na margem continental 

brasileira, entre as latitudes 21° e 23°S, entre a plataforma continental (Campo de 

Garoupa) e o talude oceânico (Campo de Marlim), como ilustrado na figura 12. 

 

Figura 12: Localização do Campo de Namorado, Bacia de Campos, modificado 
de (GUARDADO et al, 2000). 

A prática exploratória do campo começa a ser desenvolvida com o poço pioneiro 

1-RJS-19 em lâmina d’água entre 140 m e 250 m (RANGEL & MARTINS, 1998), em 

novembro de 1975. Expondo uma área aproximada de 20 km2 e estimando um volume 

de rocha reservatório com hidrocarbonetos de carca de 702,100*106 m3, volume de óleo 

provado de 106*106 m3 STD, onde o fator de recuperação gira em torno de 40% 

(MENEZES, 1986). 
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4.1.2 Geologia 

Geologia da Bacia de Campos 

Como já dito, a Bacia de Campos está situada na porção sudeste do Brasil, ao 

longo da costa do Estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, possui uma área de 

100.000 km², que podem alcançar até uma lâmina d’água de 3.000 m (RANGEL & 

MARTINS, 1998). Considerada uma área de muita importância na indústria e história do 

petróleo, por muito tempo representou a maior parte das reservas totais de 

hidrocarbonetos do país, é separada da Bacia de Santos, ao sul, pelo Alto de Cabo Frio e 

da Bacia do Espírito Santo, ao norte, pelo Alto de Vitória. 

A Bacia de Campos é típica de margem continental divergente. Em termos 

geológicos, ela teve sua origem no início da ruptura do supercontinente Gondwana, na 

separação das placas tectônicas sul-americana e africana. Observa-se que sua sequência 

evolutiva apresenta os estágios de rift, drift e margem passiva.  

Analisando a carta estratigráfica da Bacia de Campos (figura 13), é possível notar 

que o pacote sedimentar total é composto por três supersequências distintas: Grupo 

Lagoa Feia, Grupo Macaé e o Grupo Campos. 

Na Supersequência Rift é possível notar a presença de rochas geradoras do 

sistema petrolífero da Bacia de Campos, constituída por depósitos geológicos do Grupo 

Lagoa Feia que engloba a Formação Coqueiro, Itabalapoana e Atafona. Sendo este 

depósito geológico composto por conglomerados, arenitos finos a grossos, siltito, 

folhelhos, calcários e no topo por evaporitos. 

A Supersequência Drift é marcada pela presença de sedimentos marinhos 

depositados sob um regime de subsidência térmica associada à tectônica adiastrófica. 

Ela se inicia com as Formações Goitacás e Quissamã do Grupo Macaé, terminando nas 

Formações Ubatuba, Carapebus e Emboré do Grupo Campos. 
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Pertencente à Formação Macaé, formada pela deposição de sedimentos no 

Albiano inferior e Santoniano, a Bacia de Campos tem como os primeiros registros 

sedimentares oceânicos, rochas da Formação Macaé que foram depositadas em leques 

aluviais, plataforma carbonática, talude e correntes de turbidez. 

Litologicamente, é notória a distinção de cinco formações distintas, que estão 

em destaque na figura 13, são elas: 

 Formação Quissamã: constituído por espessos leitos de calcarenito e 

calcirrudito oolítico e detrítico de cor creme claro; 

 Formação Outeiro: constituído por material pelítico, um combinado de 

calcilutito creme, marga cinza clara e folhelhos cinza, com camadas 

isoladas de arenitos turbidíticos, informalmente denominado Arenito 

Namorado; 

 Formação Goitacás: composto por conglomerado polimítico, arenito mal 

selecionado, com ocorrência subordinada de marga cinza e calcilutito 

branco; 

 Formação Imbetiba: é caracterizada por sedimentos pelíticos com ampla 

predominância de margas, depositados no Andar Cenomaniano; 

 Formação Namorado é formada por arenitos que ocorrem intercalados 

aos sedimentos pelíticos da Formação Imbetiba. 
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Figura 13: Carta estratigráfica da bacia de Campos, modificada (Winter et al, 2007) 
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Geologia do Campo de Namorado 

Segundo Rangel & Martins (1998), o Campo de Namorado se encontra no 

compartimento exploratório intermediário da Bacia de Campos, mais especificamente 

entre a plataforma proximal e a região distal, como ilustrado na figura 14: 

 

Figura 14: Seção Geológica com Arcabouço Estratigráfico atuante na Bacia de 

Campos (Rangel & Martins, 1998). 

Folhelhos calcíferos do Grupo Lagoa Feia, depositados em ambiente lacustre 

salino, constituem as rochas geradoras deste sistema petrolífero. Além de possuírem 

elevado potencial gerador, os folhelhos possuem alto teor de carbono orgânico que 

pode chegar a cerca de 10% e querogênio dos tipos I e II, o que favorece ainda mais o 

seu potencial de rocha geradora. A matéria orgânica leva um certo tempo maturação, 

mas uma vez maturada, o hidrocarboneto é então expulso e impregna as rochas 

reservatórios de diversas litologias e horizontes estratigráficos (BIZZI ET AL., 2003). 

Em relação à esta migração matéria supracitada, cabe ressaltar que o sistema 

petrolífero como um todo possui migração primária: a qual gerou o petróleo 

biodegradado; e a migração secundária: através do diferencial de pressão e de falhas 
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lístricas que deram origem ao petróleo não biodegrado presente nos poros das rochas 

reservatórios. 

Na Formação Outeiro, do Grupo Macaé, encontra-se o reservatório produtor do 

Campo de Namorado. De idade Albiano-Cenomaniano, é formado por calcilutitos, 

margas e folhelhos que se encontram interpostos aos arenitos turbidíticos, está é a 

razão para o reservatório ser batizado como “Arenito Namorado” (WINTER et al. 2006). 

Ainda na Formação Outeiro, do Grupo Macaé, é possível observar a presença da 

rocha selante do sistema petrolífero. O selo é constituído pelas margas e folhelhos da 

sequência hemipelágica da própria Formação Outeiro. As trapas que aprisionam os 

hidrocarbonetos são de caráter misto estratigráfico/estrutural, sendo resultantes de 

movimentos subjacentes do sal através de almofadas e diápiros perfurantes 

(FIGUEIREDO & MOHRIAK, 1984). 

Nota-se que o reservatório de Namorado é estruturalmente dividido por quatro 

grandes blocos limitados por falhas normais: principal, secundário, marginal e adjacente 

(Figura 15).  Alguns fatores como: arenito maciço (com textura fina a grossa), baixa a 

moderada seleção de grãos, baixo grau de arredondamento, esfericidade, além de corpos 

turbidíticos se apresentam interconectados, fazem do bloco central o maior produtor 

de petróleo do campo. 



 

 

53 
 

 

Figura 15: Arcabouço estrutural e os limites dos reservatórios do Campo de 

Namorado (Guardado et al. 1990) 

4.1.3 Características do Reservatório 

Para representar as características petrofísicas do reservatório são necessários 

alguns parâmetros. Algum destes parâmetros foram retirados da plataforma UNISIM. 

Assim, os dados a seguir nada mais são do que dados do UNISIM que foram utilizados 

para as simulações, mas ao mesmo tempo caracterizam e possibilitam a compreensão 

do reservatório. 

A fim de um melhor entendimento e visualização das características do 

reservatório, foram retiradas imagens do reservatório do visualizador em momentos 

iniciais e finais da simulação. A seguir, algumas destas figuras que ilustram estas 

propriedades: 
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Figura 16: Distribuição de Porosidade no Reservatório. 

 

Figura 17: Permeabilidade I. 
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Figura 18: Permeabilidade J. 

 

Figura 19: Permeabilidade K. 
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Pelas figuras acima é possível ter uma boa noção da distribuição de porosidade 

pelo plano superior do reservatório; além da porosidade, é notório também que as 

permeabilidades I e J são idênticas e maiores do que a permeabilidade K, cerca de 10 

vezes maior, onde a vista do gráfico é perpendicular ao plano IJ, sendo o eixo I na 

horizontal e J na vertical. 

4.1.4 Propriedades dos Fluidos Produzidos 

Considerando a produção total do sistema sendo proveniente do mesmo e único 

reservatório, considera-se também as propriedades do fluido produzido como 

constantes no decorrer do reservatório, estas apresentadas na tabela a seguir.  

        TABELA 5: Propriedades do Fluido 

Propriedade Valor 

ºAPI 32 

Gravidade Específica 

do Óleo 
0,866 

Gravidade Específica 

do Gás 
0,745 

Densidade da Água 1.010 kg/ m³ 

BSW 0 % 

RGO 183,24 m³/m³ 

Nesta primeira tabela dos fluidos produzidos, é possível notar um óleo de grau 

API maior do que 30, que é considerado como um óleo leve ou de base parafínica. As 

densidades relativas do óleo e do gás também são fornecidas, assim como a densidade 

da água, o Basic Sediment and Water (BSW) e a razão gás/óleo (RGO) inicial. 

Alguns importantes parâmetros do reservatório foram fornecidos, como por 

exemplo, os dados PVT do reservatório, que correlaciona para uma dada pressão (P), 

sua razão de solubilidade (Rs), seu fator de formação de óleo (Bo), seu fator de formação 

de gás (Bg), além de suas viscosidades do óleo (μo) e do gás (μg), listados na tabela abaixo. 
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   TABELA 6: Dados PVT do reservatório 

P (kg/cm2) Rs (m
3/m3) Bo (m

3/m3STD) Bg (m
3/m3STD) μo (cp) μg (cp) 

34.804 31.80 1.20 0.0346 2.05E+00 0.01 

41.011 34.66 1.20 0.0291 1.99E+00 0.01 

48.249 38.02 1.21 0.0245 1.91E+00 0.01 

58.595 42.83 1.23 0.0199 1.81E+00 0.01 

67.215 46.85 1.24 0.0172 1.73E+00 0.01 

79.287 52.51 1.25 0.0144 1.62E+00 0.01 

92.045 58.51 1.27 0.0123 1.52E+00 0.01 

103.764 64.06 1.28 0.0108 1.43E+00 0.01 

119.622 71.60 1.30 0.0093 1.32E+00 0.02 

131.350 77.20 1.32 0.0084 1.25E+00 0.02 

145.138 83.83 1.33 0.0076 1.17E+00 0.02 

163.075 92.49 1.35 0.0067 1.09E+00 0.02 

189.621 105.42 1.39 0.0058 1.00E+00 0.02 

209.137 115.01 1.41 0.0053 9.60E-01 0.02 

215.138 117.64 1.42 0.0051 9.40E-01 0.02 

225.063 122.19 1.43 0.0049 9.10E-01 0.02 

243.205 130.84 1.45 0.0045 8.50E-01 0.02 

277.548 147.22 1.50 0.0040 7.50E-01 0.02 

310.783 163.08 1.54 0.0035 6.50E-01 0.03 

345.812 179.79 1.58 0.0032 5.40E-01 0.03 

353.039 183.24 1.59 0.0031 5.20E-01 0.03 

Para uma melhor interpretação dos dados da Tabela 6, foram feitos gráficos com 

os dados supracitados, até a pressão do ponto de bolha considerado para este estudo 

(245 bar), que são ilustrados pelas figuras a seguir: 
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    Figura 20: Razão de Solubilidade pela Pressão. 

 

    Figura 21: Fatores Volume de Formação pela Pressão. 

O fator volume formação do gás se comporta como era esperado, decrescendo 

com o aumento da pressão; e como já era previsto, a razão de solubilidade e o fator 

volume formação do óleo, por não atingirem o ponto de bolha, não chegam ao ponto 

de mudança gráfica. 
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     Figura 22: Viscosidades pela Pressão. 

Como era de se esperar, é possível observar que a viscosidade do gás é 

praticamente constante, enquanto a viscosidade do óleo cai com o aumento de pressão. 

A explicação do comportamento da viscosidade do óleo, reside no fato de que com a 

queda de pressão, os componentes mais leves vão sendo evaporados do óleo, restando 

apenas os componentes mais pesados, mais viscosos. 

          TABELA 7: Saturação e Permeabilidade Relativa 

Sl (%) Sg (%) krog krg 

1.00 0.00 0.580 0.000 

0.82 0.18 0.387 0.002 

0.80 0.20 0.309 0.003 

0.75 0.25 0.203 0.006 

0.70 0.30 0.143 0.010 

0.65 0.35 0.102 0.017 

0.60 0.40 0.072 0.026 

0.55 0.45 0.050 0.037 

0.50 0.50 0.034 0.052 

0.45 0.55 0.021 0.070 
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0.40 0.60 0.014 0.093 

0.35 0.65 0.006 0.119 

0.30 0.70 0.000 0.150 

A tabela 7 também é fornecida pelo banco de dados sobre a Bacia de Campos, 

onde pode-se verificar as permeabilidades relativas do gás e do gás-óleo (krg e krog), além 

das saturações de líquido e gás (Sl e Sg), que podem ser melhor visualizadas pelas figuras 

23 e 24: 

 

Figura 23: Permeabilidade Relativa do Líquido e do Gás. 
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Figura 24: Saturação Relativa do Líquido e do Gás. 

4.2 PREMISSAS 

Dado o objetivo do presente trabalho, para realizar as simulações propostas 

foram feitas algumas considerações, tomadas como premissas, tais como: 

 O estudo de caso é realizado com base no caso de quatro poços 

produtores, que foram fechados após o ajuste de histórico; 

 Após o fechamento dos quatro poços iniciais, um novo e único poço é 

posto para produzir na porção central do reservatório; 

 Com base nas curvas adquiridas pelas simulações, considerou-se um 

ponto de bolha para o sistema como 245 bar; 

 O modelo black oil será utilizado na simulação de fluxo, como 

especificado na seção 2.6.2; 

 A lâmina d’água será considerada constante (200 m) por todo o leito 

marinho, este uniforme ao longo do assoalho oceânico; 

 Os componentes de completação do poço não serão considerados, uma 

vez que o sistema foi simplificado. 
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4.3 MUSKAT & CMG 

Para a simulação do balanço de massa no Wolfram Mathematica, os dados de 

reservatório da plataforma UNISIM foram utilizados. A simulação numérica encontra-se 

completa e exposta no ANEXO I, onde é possível verificar a aplicação prática do balanço 

de massa pelo método de Muskat. 

Como não foi determinado limite de tempo para o simulador de balanço de 

massa, o próprio programa gerou um número de dias para a finalização – da simulação, 

baseada na produção de óleo e na pressão mínima do reservatório – de 26000 dias. Com 

base nesse número de dias, tem-se então sua data limite de simulação, a partir do dia 

em que se começa a coleta de dados (31/05/2013), contando desde o ajuste de 

histórico, para a simulação computacional. Determina-se então como momento final da 

simulação computacional a data de 31/07/2084. 

Como já citado na seção 3.4, para a simulação computacional, foi usado em uma 

primeira etapa, o BUILDER (programa da empresa canadense Computer Modelling 

Group Ltda - CMG) para fazer os ajustes necessários para o melhor entendimento na 

comparação entre os modelos, como o fechamento dos poços previamente alocados, 

por exemplo. Posteriormente, o IMEX (Implicit-Explicit Black Oil Simulator) foi usado 

para rodar a simulação, e por fim, o RESULTS GRAPH foi usado a fim de coletar as curvas 

de produção e pressão da simulação, para uma posterior comparação entre os modelos. 

Importante salientar que para ambas as simulações, foram consideradas uma 

vazão operacional máxima de 2000 m3/dia e uma pressão mínima de fundo de poço de 

150 bar. 

A fim de ilustrar o impacto de um simples poço produtor, no meio do 

reservatório, foram retiradas imagens, com vista superior, da primeira camada do 

reservatório do RESULTS3D, o visualizador em três dimensões do CMG: 
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Figura 25: Saturação de Óleo no Momento Inicial. 

 

Figura 26: Saturação de Óleo no Momento Final. 
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Figura 27: Saturação de Gás no Momento Inicial. 

 

Figura 28: Saturação de Gás no Momento Final. 
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Pelas figuras acima é possível verificar o impacto feito por um único poço 

produtor de vazão operacional máxima de 2000 m3/dia e pressão de fundo de poço 

mínima de 150 bar, no reservatório por 26000 dias. 

Ao mesmo tempo, uma análise sobre o gás associado pode ser feita. Uma vez 

que se assumiu o fato de não haver a presença de gás livre no reservatório, entretanto 

pelas figuras de saturação de gás é possível verificar o aumento da presença de gás, 

conclui-se então que todo o gás “gerado” do reservatório passa da fase líquida para a 

fase gasosa a medida em que a pressão do reservatório cai, ou seja, o aumento da 

saturação do gás se dá exclusivamente devido ao gás associado ao óleo. 

4.4 BEGGS & BRILL & PIPESIM 

O método de simulação numérica para a modelagem do escoamento foi dado 

com o auxílio do MS Excel 2013. Pela sua interface de planilhas interligadas, foi possível 

modelar a perda de carga utilizando Beggs & Brill para cada intervalo de tempo analisado 

(13000, 17000, 21000 e 25000 dias). A figura 29 ilustra a interface do programa com o 

usuário, sendo possível verificar as muitas planilhas em abas presentes no arquivo. 
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Figura 19: Interface do MS Excel 2013 com o usuário. 

Pela figura 29, é possível notar o esquema que foi adotado para o cálculo de 

perda de carga. Este, consistindo na fixação da pressão e temperaturas de superfície, 

das vazões standard de óleo e gás, além da razão gás-óleo (RGO); uma vez estas 

propriedades fixadas, calcula-se a pressão e temperatura média em cada segmento 

dada a variação de pressão e temperatura em cada segmento. A partir daí, dá-se o 

cálculo das propriedades PVT e o procedimento, já citado, de Beggs & Brill. 

O MS Excel 2013, oferece a possibilidade da realização do cálculo de forma 

organizada, mas bastante trabalhosa. Enquanto o PipeSim por sua vez, é um software 

mais robusto e completo para essa finalidade. 

O procedimento de obtenção da solução computacional baseia-se na análise 

nodal, que consiste em segmentar as linhas de fluxo em certo número de trechos (j), 

cada trecho deste é subdividido em vários outros pequenos trechos (i). A técnica trata 

de resolver as equações em cada intervalo de trecho, até se atingir o ponto de interesse. 
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A simulação computacional pelo PipeSim, realiza a integração numérica da de perda de 

carga (equação 31), ao longo do oleoduto L, resultando na equação a seguir: 

∆𝑃 = ∫
𝑑𝑃

𝑑𝐿
𝑑𝐿 = ∑ ∑ (

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 𝑑𝐿𝑖,𝑗

𝐿

0
     (71) 

A escolha do software foi baseada em alguns parâmetros, tais como: 

confiabilidade na indústria; facilidade na utilização; várias correlações oferecidas; etc. 

Simulador de regime permanente de fluxos multifásicos para sistemas petrolíferos, o 

Pipesim é um programa é capaz de modelar e simular sistemas de produção desde o 

fundo do poço até as instalações de superfície. 

Com a finalidade de se estudar e comparar (com um método de simulação 

numérica) a perda de carga no poço, o software será utilizado no presente trabalho. 

Visto que o programa se mostra uma excelente opção para a simulação computacional 

do escoamento e elevação dos fluidos no poço. 

O sistema simplificado adotado para a análise de perda de carga, seguindo a 

elevação de fluidos no poço é ilustrado pela figura 30, onde é possível observar o fundo 

do poço (onde determina-se características do reservatório), o tubing e o riser, ou seja, 

do percurso realizado pelo fluido para sua produção. 
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     Figura 20: Configuração do modelo PipeSim. 
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5 RESULTADOS 

Nesta seção serão discutidos os resultados, comparativamente, das simulações 

numérica e computacional. As curvas do balanço de massa pelo modelo de Muskat, 

simulado pelo software Mathematica é analisado frente ao simulador IMEX, da CMG; já 

a correlação de Beggs & Brill é simulada pelo MS Excel 2013 e comparada frente ao 

PipeSim. Através dos resultados devidamente extraídos e plotados de maneira 

uniforme, é possível analisar as curvas dos modelos e discorrer sobre os resultados 

expostos a seguir. 

5.1 RESERVATÓRIO 

A depletação do reservatório é um fator fundamental a ser analisado. Pela queda 

da pressão disponível no reservatório é que são decididas as principais decisões a 

respeito da produção do campo. A figura 31 ilustra as quedas de pressão no reservatório 

no decorrer do tempo:  

 

Figura 31: Pressão & Tempo. 
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Pela figura acima é possível notar um comportamento esperado de depletação 

clássica para curva de queda de pressão do CMG, quando há um aumento da derivada 

na curva de pressão ao atingir o ponto de bolha, fazendo assim com que se atenue a 

depletação, uma vez que o gás dissolvido no óleo é liberado pressurizando o 

reservatório, consequentemente diminuindo a queda de pressão no mesmo; a 

depletação pelo Mathematica, porém, apresenta uma queda de pressão não 

convencional, isto é, diferente do esperado. Para explicar o motivo deste 

comportamento, se faz necessária uma análise das outras curvas dos parâmetros do 

reservatório.  

Analisando as curvas seguintes, de produção acumulada e produção diária de 

óleo, além de atentar para o código no Mathematica no ANEXO 1, justifica-se a diferença 

de pressões da figura 31 e as próprias figuras 32 e 33, pelo Índice de Produtividade (IP). 

Uma vez que pelo simulador numérico não foi possível fazer com que o IP varia-se 

conforme o passar do tempo, como naturalmente ocorreria durante a depletação. A 

simulação numérica considera um IP inicial constante ao longo da produção, fato que 

não é verdadeiro, pois o IP decai com a produção já que é a razão da produção de óleo 

pela diferença de pressão entre o reservatório e o fundo do poço. Portanto, a não 

variação do IP exerce um grande impacto na análise comparativa entre as curvas de 

pressão e produção de óleo. 
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Figura 32: Produção de Óleo & Tempo. 

 

 

Figura 33: Produção Acumulada de Óleo. 
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queda de pressão deste é mais acentuada e rápida. Pode-se corroborar ainda este fato 

pela saturação de gás (figura 35). 

 

Figura 34: Razão Gás/Óleo & Tempo. 

Por fim, analisando a saturação de fluidos pelas figuras a seguir: 

 

Figura 35: Saturação de Gás & Tempo. 
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Figura 36: Saturação de Óleo & Tempo. 

A saturação de gás no reservatório é representação pela figura 35, é possível 

notar um comportamento semelhante para as curvas, um começo nulo seguido de um 

aumento acentuado. A curva da saturação de gás do CMG tem seu gatilho acionado 

devido à pressão do ponto de bolha; enquanto apesar da curva do Mathematica 

também possuir pressão de ponto de bolha idêntico, pelo fato supracitado da limitação 

do IP, a pressão no reservatório cai de forma mais branda, logo seu gatilho é de liberação 

de gás é acionado posteriormente, justificando a demora para liberação de gás no 

Mathematica. 

As curvas de saturação de óleo pelo tempo, entre os dois métodos comparativos, 

são semelhantes e também vale uma análise. Para a curva de saturação de óleo pelo 

CMG, tem-se uma curva decrescente a todo momento com o passar da produção, como 

era de se esperar. Já para o caso do Mathematica, nota-se que a saturação de óleo inicial 

se mantém constante por um certo (e até longo) período, isto acontece devido à 

produção do reservatório e sua quantidade grande de reservatório. Em outras palavras, 

o reservatório está com tanto óleo, que pouco sente a variação de saturação de óleo 

com a produção, dado certo período de tempo. Este fato é imputado ao fato da 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80

Tempo (anos)

So & t

Muskat

CMG



 

 

74 
 

realização desta análise comparativa estar sendo feita com dados reais de campo e não 

dados idealizados, além do método computacional ter muito mais robustez para realizar 

este tipo de análise. 

5.2 ELEVAÇÃO 

A análise de perda de carga é um fator essencial para qualquer estudo de fluxo 

de fluido em dutos. Ao escoar pelas tubulações, o fluido sofre perdas gravitacionais, 

friccionais e de aceleração, estas podendo ser suficientemente relevantes para 

determinar haverá ou não o escoamento do fluido. Como já mencionado, os poços onde 

a perda de carga não é suficiente para impedir que o fluido seja produzido, são 

chamados de poços surgentes; porém, quando há perda de carga suficiente para fazer 

com que o fluido não seja produzido, um método de elevação artificial se faz necessário 

para a produção. Portanto, é de extrema importância uma análise mais detalhada para 

a perda de carga ao longo da distância dos tubos e equipamentos. 

 Sendo assim, são expostas a seguir figuras que ilustram comparativamente as 

perdas de carga relacionadas para os diferentes métodos em diferentes momentos da 

simulação, quando se tem o início da liberação de gás (t=13000 dias), dois momentos 

intermediários (t=17000 e 21000 dias) e um momento mais para o final da simulação 

(25000 dias). 
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Figura 37: Perda de Carga em t= 13000 dias. 

 

 

Figura 38: Perda de Carga em t= 17000 dias. 
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Figura 39: Perda de Carga em t= 21000 dias. 

 

 

Figura 6: Perda de Carga em t= 25000 dias. 

 

Pela observação dos resultados obtidos pelos softwares usados, apesar de não 

se alcançar uma igualdade exata para os resultados, é possível notar uma boa 

equiparação em relação à tendência das curvas de perda de carga. 
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É inegável que para as curvas mais recentes (com menor tempo), a aproximação 

da simulação numérica é claramente mais acurada do que as curvas mais tardias (com 

maior tempo), quando comparado ao PipeSim. Esta desigualdade referente aos 

resultados, pode ser atribuída ao constante aumento da produção de gás; vale lembrar 

que o modelo Black Oil funciona com maior exatidão para pontos de pressão acima ou 

perto do ponto de bolha. Como para a simulação no MS Excel foram utilizadas equações 

considerando o modelo Black Oil, imputa-se a este fator principal a diferença de 

equiparação dos resultados, para os tempos considerados (abaixo do ponto de bolha). 

Além disso, podem contribuir para discrepância dos resultados: o método de cálculo 

bem mais complexo realizado pelo PipeSim, já que este faz uso de integração numérica 

da equação (31), como descrito na seção 4.4; e a limitação do entendimento físico do 

MS Excel 2013, o que gera uma melhor adaptação ao programa especificamente 

utilizado na indústria petrolífera. 

Importante ressaltar, que para todos os gráficos resultantes da simulação 

computacional (PipeSim) é possível notar que com o passar do tempo e depletação do 

reservatório, a distância entre a pressão estática inicial (353 bar) e a pressão de fundo 

de poço vai aumentando, o que é perfeitamente normal uma vez que o diferencial de 

pressão cresce com a queda de pressão do reservatório. 
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6 CONCLUSÃO 

Analisado e comparado os resultados do presente trabalho, pode-se concluir que 

para princípio de análise de tendência e visualização de curvas, os modelos numéricos 

atendem à essa demanda. 

O balanço de materiais na previsão do comportamento de reservatórios por 

simulação numérica, em primeiro momento, apresenta resultados de tendência 

aceitável quando comparado à simulação computacional no referente a depletação do 

reservatório, saturações de fluidos, razão gás-óleo e vazão de óleo. Ao se analisar a 

comparação dos modelos apresentados, nota-se a diferença de equiparação de curvas 

características, estas sendo esperadas uma vez que pelo fato do simulador comercial ser 

possível a utilização de dados característicos do reservatório, tais como: índice de 

produtividade variável, geometria do reservatório, variação espacial de porosidade e 

permeabilidades, etc, além da utilização de dados reais, o que evidencia ainda mais a 

discrepância dos resultados. Logo, para uma avaliação de tomada de decisão no 

reservatório, não é aconselhável o uso de um software simplório, já que quanto mais 

detalhamento do reservatório e do poço houver, melhor e mais embasada será a 

tomada de decisão. 

O cálculo da perda de carga na tubulação pela simulação numérica, apresenta 

resultados mais coincididos ao método de simulação computacional, a análise de 

resultados, porém, é semelhante a primeira parte do trabalho. No modelo de simulação 

numérica foram empregadas as equações desenvolvidas por Beggs & Brill, 

simplesmente; já para o modelo de simulação computacional, emprega-se a integração 

da fórmula da perda de carga atrelado com conceitos físicos específicos para o setor 

petrolífero, sendo desse modo justificadas as diferenças das curvas comparativas 
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apresentadas. Assim, para uma estimativa ponderada ou para análise de tendência de 

uma curva de perda de carga, o uso do método numérico é perfeitamente aceitável; ao 

se considerar a utilização de equipamentos ou medidas que interfiram no arranjo do 

poço, porém, é aconselhável que se use o programa específico para tal. 

Para ambas análises (balanço de massa e perda de carga), a utilização de 

métodos numéricos para a presciência de tendência ou previsão do comportamento das 

curvas que caracterizam os processos são aceitáveis. Quando analisados a fim de 

tomada de decisão ou alteração do sistema, para casos reais, não é indicado o uso destes 

modelos pelos métodos computacionais. 

Como sugestões futuras para este trabalho, podemos citar: 

 Balanço de massa: Primeiramente, encontrar um modo de se variar o 

índice de produtividade (IP) com o tempo; ou até mesmo analisar cada 

tempo simulado no CMG, calcular e aplicar o IP manualmente no 

simulador numérico. Divisão do reservatório em pequenas partes e 

realização do balanço de massa de modo iterativo, certamente irá 

acarretar em resultados mais fidedignos com o método de simulação 

computacional; desse modo, pode-se adicionar outras condições iniciais 

e de contorno para cada segmento, ou uma análise de transmissibilidade 

entre os mesmos; 

 Perda de carga: aplicação de equações complexas que representem mais 

fidedignamente o processo de perda de carga. Como o intervalo já é 

bastante dividido, a utilização de integração da equação da perda de 

carga certamente direcionará para uma análise mais exata das curvas 

resultantes. 
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Método de Muskat

Off@General::spellD
Off@General::spell1D
de Método Muskat

SetDirectory@"�Users�Kalil�Desktop�PG�k"D
C:\Users\Kalil\Desktop\PG\k

EqDiff = ¶P So@PD ==

So@PD * Λ + H1 - So@PD - SwiL * Ξ + So@PD * Η * Ψ -
C * RGO@PD

Α
+ m * H1 - SwiL * Ξ �

1 +
Μo@PD
Μg@PD * Ψ -

C * RGO@PD
Α

So
¢@PD �

m Ξ H1 - SwiL + Ξ H1 - Swi - So@PDL + Λ So@PD + Η IΨ -
C RGO@PD

Α
M So@PD

1 +
JΨ-

C RGO@PD
Α

N Μo@PD
Μg@PD

Η =
1

Bo@PD *
Μo@PD
Μg@PD * ¶P Bo@PD

Μo@PD Bo
¢@PD

Bo@PD Μg@PD

Α =
Bo@PD
Bg@PD *

Μo@PD
Μg@PD

Bo@PD Μo@PD
Bg@PD Μg@PD

Λ =

Bg@PD
Bo@PD * ¶P Rs@PD

Bg@PD Rs
¢@PD

Bo@PD
Bg@PD Rs

¢@PD
Bo@PD

Bg@PD Rs
¢@PD

Bo@PD

Ψ =

kg@PD
ko

kg@PD
ko



Ξ = Bg@PD * ¶P

1

Bg@PD
-

Bg
¢@PD

Bg@PD

m =

G * Bgi

N * Boi

G = N * Rsi

m = 0

G Bgi

N Boi

N Rsi

0

RGO@P_D =

kg@PD
ko

*
Μo@PD
Μg@PD *

Bo@PD
Bg@PD + Rs@PD

Rs@PD +
Bo@PD kg@PD Μo@PD

ko Bg@PD Μg@PD

kg@P_D = ExpA17.345 * H1 - Swi - So@PDL0.4694
- 9.481E * ko

ko = 1

ã-9.481+17.345 H1-Swi-So@PDL0.4694
ko

1

EqDiff

So
¢@PD �

-
H1 - Swi - So@PDL Bg

¢@PD
Bg@PD

+ 1 � IBo@PD Μg@PDMSo@PD Μo@PD ã-9.481+17.345 H1-Swi-So@PDL0.4694
-

1 � HBo@PD Μo@PDLC Bg@PD Μg@PD Rs@PD +
ã-9.481+17.345 H1-Swi-So@PDL0.4694

Bo@PD Μo@PD
Bg@PD Μg@PD

Bo
¢@PD +

Bg@PD So@PD Rs
¢@PD

Bo@PD
� 1 + 1 � Μg@PDΜo@PD ã-9.481+17.345 H1-Swi-So@PDL0.4694

-

1 � HBo@PD Μo@PDLC Bg@PD Μg@PD Rs@PD +
ã-9.481+17.345 H1-Swi-So@PDL0.4694

Bo@PD Μo@PD
Bg@PD Μg@PD

2   Modelo de Muskat.nb



Data = 9
Pi ® 353.0394,

Pb ® 243.20492,

Pb ® 243.20492,

ºAPI ® 32,

N ® 1.3 * 108,

T ® 212.,

j ® 0.21,

Swi ® 0.4,

k ® 400,

cw ® 4.05406 * 10-5,

cf ® 5.4045 * 10-5,

C ® 0.,

Qoplim ® 2000,

Qab ® 10,

Pwf,min ® 150,

nw ® 1,

IPi ® 13.86

=

9Pi ® 353.039, Pb ® 243.205, Pb ® 243.205, ºAPI ® 32, N ® 1.3 ´ 108,

T ® 212., j ® 0.21, Swi ® 0.4, k ® 400, cw ® 0.0000405406, cf ® 0.000054045,

C ® 0., Qoplim ® 2000, Qab ® 10, Pwf,min ® 150, nw ® 1, IPi ® 13.86=

TableForm@TabInD
P Hkg�cm2L Rs Hm3�m3L Bo Hm3�m3STDL Bg Hm3�m3STDL 1�Bg mo HcpL mg

34.8038 31.8 1.198 0.0346 28.9017 2.05 0.01
41.0114 34.66 1.2 0.0291 34.3643 1.99 0.01
48.2487 38.02 1.21 0.0245 40.8163 1.91 0.01
58.5947 42.83 1.23 0.0199 50.2513 1.81 0.01
67.2148 46.85 1.24 0.0172 58.1395 1.73 0.01
79.2868 52.51 1.25 0.0144 69.4444 1.62 0.01
92.0452 58.51 1.27 0.0123 81.3008 1.52 0.01
103.764 64.06 1.28 0.0108 92.5926 1.43 0.01
119.622 71.6 1.3 0.0093 107.527 1.32 0.02
131.35 77.2 1.32 0.0084 119.048 1.25 0.02
145.138 83.83 1.33 0.0076 131.579 1.17 0.02
163.075 92.49 1.35 0.0067 149.254 1.09 0.02
189.621 105.42 1.39 0.0058 172.414 1. 0.02
209.137 115.01 1.41 0.0053 188.679 0.96 0.02
215.138 117.64 1.42 0.0051 196.078 0.94 0.02
225.063 122.19 1.43 0.0049 204.082 0.91 0.02
243.205 130.84 1.45 0.0045 222.222 0.85 0.02
277.548 147.22 1.5 0.004 250. 0.75 0.02
310.783 163.08 1.54 0.0035 285.714 0.65 0.03
345.812 179.79 1.58 0.0032 312.5 0.54 0.03
353.039 183.24 1.59 0.0031 322.581 0.52 0.03
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Num = Length@TabInD - 1

21

Do@Press@iD = TabIn@@i + 1, 1DD, 8i, 1, Num<D
Do@RS@iD = TabIn@@i + 1, 2DD, 8i, 1, Num<D
Do@BO@iD = TabIn@@i + 1, 3DD, 8i, 1, Num<D
Do@BG@iD = TabIn@@i + 1, 4DD, 8i, 1, Num<D
Do@mo@iD = TabIn@@i + 1, 6DD, 8i, 1, Num<D
Do@mg@iD = TabIn@@i + 1, 7DD, 8i, 1, Num<D
Pfinal = Press@NumD
Pini = Press@1D
353.039

34.8038

TabPxBo = Table@8Press@iD, BO@iD<, 8i, 1, Num<D;

TabPxRS = Table@8Press@iD, RS@iD<, 8i, 1, Num<D;

TabPxBg = Table@8Press@iD, BG@iD<, 8i, 1, Num<D;

TabPxmo = Table@8Press@iD, mo@iD<, 8i, 1, Num<D;

TabPxmg = Table@8Press@iD, mg@iD<, 8i, 1, Num<D;

Bo = Interpolation@TabPxBoD;

Rs = Interpolation@TabPxRSD;

Bg = Interpolation@TabPxBgD;

Μo = Interpolation@TabPxmoD;

Μg = Interpolation@TabPxmgD;

TableForm@TabInD
Sg Sl Krg Krog
0. 1. 0. 0.58
0.18 0.82 0.002 0.387
0.2 0.8 0.003 0.309
0.25 0.75 0.006 0.203
0.3 0.7 0.01 0.143
0.35 0.65 0.017 0.102
0.4 0.6 0.026 0.072
0.45 0.55 0.037 0.05
0.5 0.5 0.052 0.034
0.55 0.45 0.07 0.021
0.6 0.4 0.093 0.014
0.65 0.35 0.119 0.006
0.7 0.3 0.15 0.

Num2 = Length@TabInD - 1

13
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Do@Sl@iD = TabIn@@i + 1, 2DD, 8i, 1, Num2<D
Do@KRO@iD = TabIn@@i + 1, 4DD, 8i, 1, Num2<D
TabSlxKRO = Table@8Sl@iD, KRO@iD<, 8i, 1, Num2<D
kro = Interpolation@TabSlxKROD
881., 0.58<, 80.82, 0.387<, 80.8, 0.309<, 80.75, 0.203<,

80.7, 0.143<, 80.65, 0.102<, 80.6, 0.072<, 80.55, 0.05<,

80.5, 0.034<, 80.45, 0.021<, 80.4, 0.014<, 80.35, 0.006<, 80.3, 0.<<
InterpolatingFunction@880.3, 1.<<, <>D

Bob = Bo@PbD �. Data

Boi = Bo@PiniD �. Data

Rsi = Rs@PbD �. Data

Soi = 1 - Swi �. Data

Swb = Swi �. Data

1.45

1.198

130.84

0.6

0.4

co =
Bob - Boi

Boi * HPfinal - PbL �. Data

0.00191516

ceo =
co * Soi + cw * Swi + cf

H1 - SwiL �. Data

0.00203226

Npb = N * Boi * ceo * HPfinal - PbL � Bob �. Data

2.39746 ´ 107

Nb = N - Npb �. Data

1.06025 ´ 108

RGO@P_D =
J kg@PD

ko
N * J Μo@PD

Μg@PD N * J Bo@PD
Bg@PD N + Rs@PD �. Data P < Pb �. Data

Rsi P ³ Pb �. Data

Iã-9.481+17.345 H0.6-So@PDL0.4694

InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PD
InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PDM �

HInterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PD
InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PDL +

InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PD

P < 243.205

130.84 P ³ 243.205
0 True
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CI = So@PbD � 1 - Swi �. Data

So@243.205D � 0.6

Sol = NDSolve@8EqDiff, CI< �. Data, So, 8P, Pb �. Data, Pwf,min �. Data<D
88So ® InterpolatingFunction@88150., 243.205<<, <>D<<

Sob = So �. Sol@@1DD
InterpolatingFunction@88150., 243.205<<, <>D

So@P_D = ¶ H1 - SwiL �. Data P ³ Pb �. Data
Sob@PD �. Data P < Pb �. Data

0.6 P ³ 243.205
InterpolatingFunction@88150., 243.205<<, <>D@PD P < 243.205
0 True

Sg@P_D = 1 - So@PD - Swi �. Data

0.6 -

0.6 P ³ 243.205
InterpolatingFunction@88150., 243.205<<, <>D@PD P < 243.205
0 True

So@Pb �. DataD
So@Pwf,min �. DataD
0.6

0.498723

P0 = Pb �. Data

Pf = Pwf,min �. Data

DP = 1

Num3 = Round@HP0 - PfL � DPD
243.205

150

1

93
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Np@P_D =
Nb * J1 -

So@PD
H1-SwbL * J Bob

Bo@PD NN + Npb �. Data P < Pb �. Data

N * Boi * ceo * HPfinal - PL � Bo@PD �. Data P ³ Pb �. Data

2.39746 ´ 107 + 1.06025 ´ 108 1 - 2.41667
0.6
InterpolatingFunction@88150., 243.205<<
0

316 504. H353.039-PL
InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD
0

Np@Pwf,min �. DataD
3.41544 ´ 107

FR@P_D = Np@PD � N �. Data

7.69231 ´ 10-9

2.39746 ´ 107 + 1.06025 ´ 108 1 - 2.41667
0.6
InterpolatingFunction@88150.
0

�

InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PD

316 504. H353.039-PL
InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD
0

Gp@P_D =

0 P > Pb �. Data

N * JJ Bo@PD
Bg@PD - Rs@PDN * I1 -

Np@PD-Npb

N
M - J Boi

Bg@PD - RsiNN P < Pb �. Data

0

N 130.84 -
1.198

InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD +
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N 130.84 - +

1 -
1

N
-2.39746 ´ 107 +

2.39746 ´ 107 + 1.06025 ´ 108

1 - 2.41667

0.6

InterpolatingFunction@
88150., 243.205<<, <>D@PD

0

@

8834.8038, 353.039<<, <>D@PD

316 504. H353.039-PL
InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD
0

J InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD
InterpolatingFunction@8834.8038,353.039<<,<>D@PD -

InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@PDN

0

Press@0D = Pfinal �. Data

Do@8
Press@iD = P0 - Hi - 1L * DP

<, 8i, 1, Num3 + 1<D
353.039

Press@Num3D
151.205

OutMuskat = TableFormATableA9Press@iD, Np@Press@iDD � 106, So@Press@iDD * 100,

Gp@Press@iDD � 106 �. Data, RGO@Press@iDD �. Data=, 8i, 0, Num3<E, TableHeadings ®

8None, 8"P@kgf�cm2D", "Np@MMm3stdD", "So@%D", "Gp@MMm3stdD", "RGO"<<E
P@kgf�cm2D Np@MMm3stdD So@%D Gp@MMm3stdD RGO

353.039 0. 60. 0 130.84
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243.205 23.9746 60. 0 130.84
242.205 24.0041 59.9101 7229.24 132.342
241.205 24.0447 59.819 7185.38 132.417
240.205 24.0955 59.7267 7147.8 132.459
239.205 24.1557 59.6336 7115.92 132.5
238.205 24.2245 59.5397 7089.22 132.551
237.205 24.3009 59.4452 7067.16 132.618
236.205 24.3844 59.3502 7049.28 132.705
235.205 24.474 59.2548 7035.11 132.814
234.205 24.569 59.1592 7024.21 132.947
233.205 24.6687 59.0633 7016.15 133.107
232.205 24.7723 58.9673 7010.54 133.293
231.205 24.8793 58.8713 7006.98 133.507
230.205 24.989 58.7752 7005.09 133.751
229.205 25.1006 58.679 7004.51 134.025
228.205 25.2137 58.5829 7004.9 134.329
227.205 25.3277 58.4868 7005.89 134.665
226.205 25.442 58.3906 7007.16 135.035
225.205 25.5561 58.2944 7008.4 135.437
224.205 25.6695 58.1981 7009.28 135.874
223.205 25.7817 58.1017 7009.5 136.347
222.205 25.8923 58.005 7008.78 136.857
221.205 26.0009 57.908 7006.82 137.404
220.205 26.107 57.8106 7003.35 137.991
219.205 26.2104 57.7127 6998.11 138.619
218.205 26.3106 57.6141 6990.85 139.29
217.205 26.4073 57.5148 6981.32 140.006
216.205 26.5003 57.4145 6969.3 140.768
215.205 26.5892 57.3132 6954.57 141.581
214.205 26.6635 57.2097 6930.95 142.45
213.205 26.7354 57.1048 6905.44 143.375
212.205 26.8064 56.9986 6879.01 144.358
211.205 26.8774 56.8911 6852.1 145.402
210.205 26.9493 56.7823 6825.15 146.508
209.205 27.0227 56.6722 6798.57 147.678
208.205 27.0983 56.561 6772.79 148.915
207.205 27.177 56.4486 6748.18 150.221
206.205 27.2593 56.3351 6725.13 151.598
205.205 27.3459 56.2208 6703.99 153.046
204.205 27.4373 56.1056 6685.1 154.568
203.205 27.5341 55.9898 6668.81 156.163
202.205 27.6369 55.8735 6655.43 157.832
201.205 27.7461 55.757 6645.26 159.574
200.205 27.8621 55.6404 6638.62 161.39
199.205 27.9853 55.524 6635.79 163.276
198.205 28.1161 55.408 6637.05 165.232
197.205 28.2548 55.2927 6642.67 167.253
196.205 28.4017 55.1783 6652.93 169.336
195.205 28.557 55.0653 6668.08 171.475
194.205 28.7209 54.9538 6688.39 173.666
193.205 28.8936 54.8443 6714.12 175.9
192.205 29.0752 54.737 6745.53 178.169
191.205 29.2659 54.6324 6782.86 180.465
190.205 29.4655 54.5308 6826.39 182.777

Modelo de Muskat.nb  9



189.205 29.6343 54.4242 6855.42 185.284
188.205 29.7491 54.3069 6857.04 188.132
187.205 29.863 54.1893 6858.73 191.087
186.205 29.9763 54.0714 6860.51 194.152
185.205 30.0888 53.9533 6862.42 197.328
184.205 30.2009 53.8348 6864.47 200.618
183.205 30.3125 53.7162 6866.69 204.023
182.205 30.4238 53.5973 6869.12 207.546
181.205 30.5348 53.4783 6871.79 211.187
180.205 30.6456 53.3591 6874.71 214.949
179.205 30.7563 53.2398 6877.94 218.833
178.205 30.867 53.1203 6881.49 222.839
177.205 30.9778 53.0008 6885.39 226.969
176.205 31.0886 52.8813 6889.69 231.222
175.205 31.1996 52.7618 6894.4 235.601
174.205 31.3108 52.6423 6899.57 240.104
173.205 31.4224 52.523 6905.22 244.731
172.205 31.5342 52.4038 6911.39 249.482
171.205 31.6464 52.2847 6918.11 254.356
170.205 31.759 52.1659 6925.41 259.351
169.205 31.872 52.0474 6933.33 264.467
168.205 31.9855 51.9292 6941.89 269.701
167.205 32.0995 51.8114 6951.13 275.051
166.205 32.2141 51.694 6961.08 280.513
165.205 32.3292 51.5771 6971.77 286.085
164.205 32.4449 51.4608 6983.23 291.764
163.205 32.5611 51.345 6995.49 297.544
162.205 32.6711 51.216 6999.44 303.839
161.205 32.7829 51.0884 7005.01 310.212
160.205 32.8974 50.9643 7013.51 316.589
159.205 33.0144 50.8436 7024.77 322.966
158.205 33.1334 50.7263 7038.61 329.336
157.205 33.2542 50.6122 7054.87 335.698
156.205 33.3765 50.5012 7073.38 342.047
155.205 33.5 50.3932 7093.98 348.383
154.205 33.6246 50.2879 7116.51 354.703
153.205 33.7499 50.1853 7140.83 361.009
152.205 33.8758 50.0852 7166.79 367.302
151.205 34.002 49.9873 7194.25 373.582

PlotANp@PD, 8P, Pwf,min �. Data, Pfinal �. Data<,

PlotLabel -> "Produção de Óleo", AxesLabel -> 9"P@kgf�cm2D", "Np@MMm3stdD"=E
PlotASo@PD * 100, 8P, Pwf,min �. Data, Pfinal �. Data<, PlotRange ® 80, 100.<,

PlotLabel -> "Saturação de Óleo", AxesLabel -> 8"P@kgf�cm2D", "So@%D"<E
PlotARGO@PD �. Data, 8P, Pwf,min �. Data, Pfinal �. Data<,

PlotLabel -> "RGO", AxesLabel -> 9"P@kgf�cm2D", "RGO@m3std�m3stdD"=E
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Export@"OutMuskat.xlsx", OutMuskatD
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Μoi = Μo@PiniD �. Data

Boi = Bo@PiniD �. Data

kroi = kro@.95D �. Data

Rsi = Rs@PiniD �. Data

2.05

1.198

0.772605

31.8

IP@t_D = IPi * HHkro@So@Px@tDD + SwiD � HBo@Px@tDD * Μo@Px@tDDLL � Hkroi � HBoi * ΜoiLLL �. Data

44.0572 InterpolatingFunction@880.3, 1.<<, <>DA0.4 +

0.6 Px@tD ³ 243.205
InterpolatingFunction@88150., 243.205<<, <>D@Px@tDD Px@tD < 243.205
0 True

E �

HInterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@Px@tDD
InterpolatingFunction@8834.8038, 353.039<<, <>D@Px@tDDL

Qo,max@t_D = IPi * HPx@tD - Pwf,minL �. Data

13.86 H-150 + Px@tDL

Qo@t_D =
Qoplim �. Data IQo,max@tD ³ Qoplim �. DataM
Qo,max@tD IQo,max@tD < Qoplim �. DataM H* m3�day*L

2000 13.86 H-150 + Px@tDL ³ 2000
13.86 H-150 + Px@tDL 13.86 H-150 + Px@tDL < 2000
0 True

Qtotal@t_D = nw * Qo@tD;

Qtotal@t_D = â
i=1

nw�.Data

Qo@tD
2000 13.86 H-150 + Px@tDL ³ 2000
13.86 H-150 + Px@tDL 13.86 H-150 + Px@tDL < 2000
0 True
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EqPxt = Qtotal@tD == ¶t Np@Px@tDD �. Data

2000 13.86 H-150 + Px@tDL ³ 2000
13.86 H-150 + Px@tDL 13.86 H-150 + Px@tDL < 2000
0 True

�

-
316 504. Px¢@tD

InterpolatingFunction@8834.8038,353.039
-

II1.11739 ´ 108 - 316 504. Px@t @
8834.8038, 353.039<<, <> �

InterpolatingFunction@8834.8038 2

-IInterpolatingFunction@8834.8038

I1.3 ´ 108 InterpolatingFunction @
Px@tDD - 2.56228 ´ 108 @

88150., 243.205<<, �
InterpolatingFunction@8834.8038 2 +

I1.3 ´ 108 InterpolatingFunction

Px¢@tD - 2.56228 ´ 108

InterpolatingFunction@8 �
InterpolatingFunction@8834.8038 D

Qtotal@1D �. Data

2000 13.86 H-150 + Px@1DL ³ 2000
13.86 H-150 + Px@1DL 13.86 H-150 + Px@1DL < 2000
0 True

CIP = Px@0D == Pfinal �. Data

Px@0D � 353.039

Sol2 = NDSolve@8EqPxt, CIP<, 8Px<, 8t, 0, 15 * 365<, SolveDelayed ® TrueD
88Px ® InterpolatingFunction@880., 5475.<<, <>D<<

Px = Px �. Sol2@@1DD
InterpolatingFunction@880., 5475.<<, <>D

Px@15 * 365D
300.184
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Plot@Px@tD, 8t, 0, 26 000<, PlotRange ® 80, 450.<,

PlotLabel -> "Pressão & Tempo", AxesLabel -> 8"tHdiasL", "PxHkg�cm2L"<D

0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000
tHdiasL

100

200

300

400

PxHkg�cm2L
Pressão & Tempo

tfinal = FindRoot@Px@txD � Pwf,min * 1.001 �. Data, 8tx, 10 * 365<D@@1, 2DD
26 076.3

Qo@tfinalD
2.079

PlotAQo@txD, 8tx, 0, tfinal<, PlotLabel -> "Vazão & Tempo",

PlotRange ® 80, 2000.<, AxesLabel -> 9"tHdiasL", "QoHm3�dayL"=E

0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000
tHdiasL

500

1000

1500

2000

QoHm3�dayL
Vazão & Tempo

Px@tfinalD
150.15

Dt = 1000

1000
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Num4 = Round@tfinal � DtD
26

OutMuskatfinalk = TableFormATableA9
Hi - 1L * Dt,

Px@Hi - 1L * DtD,

Np@Px@Hi - 1L * DtDD � 106,

Gp@Px@Hi - 1L * DtDD � 106 �. Data,

RGO@Px@Hi - 1L * DtDD,

FR@Px@Hi - 1L * DtDD * 100,

Sg@Px@Hi - 1L * DtDD * 100,

So@Px@Hi - 1L * DtDD * 100,

HSo@Px@Hi - 1L * DtDD + SwiL * 100 �. Data,

kro@So@Px@Hi - 1L * DtDD + SwiD �. Data,

Qo@Hi - 1L * DtD,

nw * Qo@Hi - 1L * DtD �. Data

=, 8i, 1, Num4 + 1<E, TableHeadings ® 9None,

9"t", "P", "Np", "Gp", "RGO", "FR", "Sg", "So", "Sl", "kro", "Qo", "Qototal"==E
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t P Np Gp RGO FR Sg So

0 353.039 0.
4.134´109

p@353.039D
1 000 000

130.84 0. 0. 60.

1000 343.078 2.
4.134´109

p@343.078D
1 000 000

130.84 1.53846 0. 60.

2000 333.267 4.
4.134´109

p@333.267D
1 000 000

130.84 3.07692 0. 60.

3000 323.585 6.
4.134´109

p@323.585D
1 000 000

130.84 4.61539 0. 60.

4000 314.027 8.
4.134´109

p@314.027D
1 000 000

130.84 6.15385 0. 60.

5000 304.607 10.
4.134´109

p@304.607D
1 000 000

130.84 7.69231 0. 60.

6000 295.333 12.
4.134´109

p@295.333D
1 000 000

130.84 9.23077 0. 60.

7000 286.205 14.
4.134´109

p@286.205D
1 000 000

130.84 10.7692 0. 60.

8000 277.231 16.0019
4.134´109

p@277.231D
1 000 000

130.84 12.3091 0. 60.

9000 268.418 18.0404
4.134´109

p@268.418D
1 000 000

130.84 13.8772 0. 60.

10 000 259.774 20.0592
4.134´109

p@259.774D
1 000 000

130.84 15.4302 0. 60.

11 000 251.306 22.0532
4.134´109

p@251.306D
1 000 000

130.84 16.964 0. 60.

12 000 243.022 23.9791
4.134´109

p@243.022D
1 000 000

132.147 18.4455 0.0163522 59.9836

13 000 234.929 24.4997
4.134´109

p@234.929D
1 000 000

132.848 18.8459 0.771528 59.2285

14 000 227.035 25.3472
4.134´109

p@227.035D
1 000 000

134.726 19.4978 1.52959 58.4704

15 000 219.346 26.1959
4.134´109

p@219.346D
1 000 000

138.528 20.1507 2.27344 57.7266

16 000 211.872 26.83
4.134´109

p@211.872D
1 000 000

144.699 20.6385 3.03705 56.9629

17 000 204.618 27.3989
4.134´109

p@204.618D
1 000 000

153.93 21.0761 3.84675 56.1532

18 000 197.593 28.2001
4.134´109

p@197.593D
1 000 000

166.461 21.6924 4.6627 55.3373

19 000 190.804 29.3449
4.134´109

p@190.804D
1 000 000

181.392 22.573 5.40877 54.5912

20 000 184.258 30.195
4.134´109

p@184.258D
1 000 000

200.441 23.2269 6.15888 53.8411

21 000 177.963 30.8938
4.134´109

p@177.963D
1 000 000

223.827 23.7645 6.90858 53.0914

22 000 171.926 31.5654
4.134´109

p@171.926D
1 000 000

250.827 24.2811 7.62941 52.3706

23 000 166.156 32.2197
4.134´109

p@166.156D
1 000 000

280.784 24.7844 8.31177 51.6882

24 000 160.659 32.8451
4.134´109

p@160.659D
1 000 000

313.696 25.2655 8.97986 51.0201

25 000 155.442 33.4707
4.134´109

p@155.442D
1 000 000

346.882 25.7467 9.58149 50.4185

26 000 150.514 34.0894
4.134´109

p@150.514D
1 000 000

377.918 26.2226 10.079 49.921

Export@"OutMuskatfinalk.xlsx", OutMuskatfinalkD
OutMuskatfinalk.xlsx

16   Modelo de Muskat.nb


	Projeto de Graduação- Kalil
	Modelo de Muskat

