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 A aquisição e integração de dados geológicos e de produção em campos de petróleo são 

informações obtidas em escalas de diferentes ordens de grandeza e resultam na necessidade de 

ajustes no modelo geológico ao longo do tempo de desenvolvimento do campo. Tais ajustes 

implicam diretamente no modelo de simulação e no ajuste do histórico de produção. Geólogos e 

geofísicos tendem a criar modelos muitos refinados, que são caros computacionalmente, e por 

esse motivo engenheiros de reservatório precisam alterar a dimensão das células unitárias, 

processo conhecido como upscaling, antes de proceder a simulação de fluxo. Dessa forma, o 

principal objetivo desse projeto consiste em avaliar os efeitos de técnicas alternativas de 

construção de modelos geológicos na eficiência dos modelos de simulação de fluxo em 

reservatórios de petróleo, na qualidade do processo de upscaling e no ajuste de histórico de 

produção de campos petrolíferos. O projeto consiste na utilização de códigos específicos para a 

modelagem e simulação de fluxo em reservatórios de petróleo e envolve conhecimentos das áreas 

de modelagem e programação matemática, análise e estudo da física envolvida no fluxo 

multifásico em meios porosos e em reservatórios deformáveis, geração de malhas, avaliação de 

estimadores de erro para a análise adaptativa, métodos adaptativos, otimização, etc. Cada um 

destes temas isoladamente se constitui em uma área de conhecimento bastante vasta, tanto no 

aspecto teórico como computacional. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de modelagem 

geológica de reservatório, especialmente no que tange à estruturação de modelos em ambiente 

computacional. O fluxo de trabalho vem sendo desenvolvido por meio da manipulação digital dos 

horizontes estratigráficos de interesse (p.ex. superfícies de topo e de base dos reservatórios), no 

aplicativo OpendTect©, que possui licença educacional livre. Enquanto que no software 

MatLab©, complementado com o MRST (MatLab Reservoir Simulation Toolbox), que consiste 

em um conjunto de rotinas gratuitas específicas para a modelagem e simulação de fluxo em 

reservatórios, estão sendo testadas técnicas de estruturação de grid, e de importação de dados. O 

formato de importação de modelos geológicos de reservatório no MRST é baseado no software 

comercial Eclipse Reservoir Simulator© e, portanto, o grande desafio no momento é a geração de 

um arquivo neste formato com base em uma plataforma diferente (MRST). O próximo passo 

consiste em realizar a estruturação dos modelos geológicos, adotando blocos tridimensionais 

(voxels) representativos da rocha no interior do campo petrolífero, que resultará em três modelos 

de reservatório sendo um com número fixo de níveis de voxels, e dois com voxels de espessura 

constante, o primeiro com níveis partindo do topo do reservatório (follow top) e o segundo 

partindo da base do reservatório (follow base). 

  


