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INTRODUÇÃO 

Conforme (PEACEMAN, 1977), a simulação de fluxo em reservatório consiste em inferir 

seu comportamento real de acordo com a performance de um modelo desse reservatório. 

O problema de escoamento em meios porosos relaciona-se com vários fenômenos de 

interesse, tais como escoamento em rochas-reservatório de petróleo, diagênese de rochas e difusão 

em biomateriais porosos, de acordo com (KHALED, 2003). Além disso, requer-se ferramentas 

matemáticas para seu estudo rigoroso.  

Nesse contexto, a modelagem matemática assume um importante papel de prever o 

comportamento desse sistema, utilizando-se de equações diferenciais parciais para descrever 

matematicamente os fenômenos estudados. Segundo (PEACEMAN, 1977), o uso de simulações de 

fluxo em meios porosos tem ganhado grande aceitação na indústria de petróleo para uma grande 

variedade de estudos de reservatórios de óleo e gás. 

 

 

1. OBJETIVO 

 Entender o uso de equações para prever o comportamento de um reservatório. 

 Estudar os princípios básicos da mecânica de reservatórios e as equações diferenciais para 

fluxo em reservatórios. 

2. METODOLOGIA 

O projeto será executado por meio de estudos individuais do aluno utilizando a bibliografia 

citada tópico 4 no presente planejamento. Durante este período, serão realizadas apresentações 

semanais do aluno para o orientador sobre o (s) tópico (s) estudado (s).  

3. PROGRAMA DE ESTUDO 

1. Equações diferenciais para fluxo em reservatórios: 

 Fluxo monofásico 

Introdução; 

A lei de Darcy; 
Unidimensional, monofásico, fluxo compressível; 

Bidimensional, monofásico, fluxo compressível; 

Tridimensional, monofásico, fluxo compressível; 

Operadores diferenciais;  

Equação geral para o fluxo monofásico; 

Condições de contorno; 

Casos especiais de fluxo monofásico: Líquido ideal de compressão constante, líquidos de ligeira 

compressibilidade, gás ideal e escoamento incompressível. 

 Tipos de equações diferenciais de segunda ordem 

Equações parabólicas; 

Equações elípticas; 

Equações hiperbólicas; 

Classificação das equações; 



Equações hiperbólicas de primeira ordem. 

 Fluxo bifásico 

Introdução; 

A lei de Darcy; 

Conservação de cada fase: As equações diferenciais para o fluxo bifásico; 

Equações diferenciais alternativas para fluxo bifásico; 

Equação diferencial de pressão: Caracterização da equação diferencial de pressão e Velocidade total 

para caso incompressível; 

Equação diferencial de saturação: Caracterização da equação de saturação, Equação de difusão por 

convecção, Natureza da equação de saturação e Caso Unidimensional. 

 Fluxo trifásico 

Introdução; 

A lei de Darcy; 

Conservação de cada fase;  

Equações diferenciais; 

Forma alternativa de equações diferenciais. 

 Fluxo com mudança de fase 

O modelo de composição geral: Balanço de componentes, equação diferencial, relações auxiliares; 

O modelo Black-Oil: simplificado, de dois componentes, sistema de hidrocarbonetos e equações 

diferenciais para o modelo Black-Oil; 

Modelo composicional limitado: Sistema de hidrocarbonetos de dois componentes com volatilidade 

e equações diferenciais. 

2. Diferenças finitas elementares 

Introdução;  

Quocientes da primeira diferença; 
Quocientes da segunda diferença;  

Sistemas Grid: Bloco de grade centrado, ponto de grade centrado e comparação de duas grades; 

Erro de truncamento. 
 

3. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Projeto será executado no período entre março de 2015 e março de 2016, conforme o 

planejamento dos tópicos a serem estudados. 

ASSUNTO/MÊS Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fev Mar 

Fluxo monofásico X X X          

Tipos de equações 

diferenciais de segunda 

ordem 

  X X         

Fluxo bifásico    X X X       

Fluxo trifásico      X X X     

Fluxo com fase mutável        X X X   

Quocientes da primeira 

diferença 

         X   

Quocientes da segunda 

diferença 

          X  

Sistemas Grid e Erro de 

truncamento 

           X 
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