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RESUMO 

A solução do problema de fluxo de fluidos em reservatórios limitados por barreiras é um tópico de grande 

importância, pois fornece subsídios para a avaliação de campos de petróleo e para a previsão da produção e da 

receita que será extraída. Uma das estratégias mais utilizadas para este problema é o Método das Imagens que 

modela as barreiras através da inserção de poços imagem no reservatório, porém, requer excessivo poder de 

processamento devido à dependência da convergência de somas de séries infinitas. Buscando uma alternativa ao 

Método das Imagens, esta dissertação apresenta um simulador semianalítico de fluxo monofásico e laminar em 

reservatórios fechados, homogêneos e isotrópicos cuja construção se baseia na aplicação do método de elementos 

de contorno (Boundary Element Method – BEM) associado à função de Green de uma fonte pontual em 

reservatório infinito como equação fonte. Este método provê vantagens sobre outros métodos de discretização de 

domínios, como a redução no esforço de discretização. A implementação foi feita na linguagem de programação 

Python associada a bibliotecas amplamente testadas e utilizadas em aplicações científicas. O simulador foi testado 

em 5 cenários distintos (poço em reservatório infinito, em reservatório de pequena e grande extensão e 

descentralizado em 1 e 2 eixos) e os resultados foram validados através de um outro simulador semianalítico cujos 

resultados já foram extensamente comprovados. Em todos os cenários, o simulador apresentou valores de 

correlação superiores a 95%. 

 

Palavras-chave: simulação, funções de Green, equações fonte. 

  



ABSTRACT 

Solving the problem of fluid flow inside closed reservoirs holds great importance for the oil industry as 

it allows field managers to evaluate oil producing fields and supplies data to infer production and income. One of 

the most common ways to solve this problem is by using the Images Method, which models closed barriers as 

image wells, but requires excessive processing power as it depends on the convergence of sums of infinite series. 

As an alternative to the Images Method, this work presents a semi-analytical simulator for monophasic and 

laminar fluid flow on closed, homogeneous and isotropic reservoirs based on the Boundary Element Method 

(BEM) associated with the Green’s function for a point source in an infinite reservoir as the fundamental solution. 

This method has known advantages over other numerical methods including, mainly, the reduction on 

discretization efforts. This work applies the Python programming language associated to scientific libraries, 

thoroughly tested and applied on this area. The simulator was tested on 5 different scenarios (well on infinite 

reservoir, well on small and large reservoir, and well decentralized on 1 and 2 axis) and was validated through 

another semi-analytical simulator whose results were already thoroughly tested. On all scenarios, the simulator 

achieved correlation values of more than 95%. 

 

Keywords: simulation, Green functions, source equation. 
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INTRODUÇÃO 

A solução do problema de fluxo de fluidos em reservatórios limitados por barreiras é 

um tópico de grande importância, pois fornece subsídios para a avaliação de campos de petró-

leo e para a previsão da produção e da receita que será extraída.  

Uma das estratégias mais utilizadas para este problema é o Método das Imagens que 

modela as barreiras através da inserção de poços imagem no reservatório, porém, requer ex-

cessivo poder de processamento devido à dependência da convergência de somas de séries 

infinitas. Buscando uma alternativa ao Método das Imagens, esta dissertação apresenta um si-

mulador semianalítico de fluxo monofásico e laminar em reservatórios fechados, homogêneos 

e isotrópicos cuja construção se baseia na aplicação do método de elementos de contorno 

(Boundary Element Method – BEM) associado à função de Green de uma fonte pontual em 

reservatório infinito como equação fonte.  

As demais seções desta introdução apresentam o cenário, a metodologia utilizada bem 

como a organização das demais seções deste documento. 

1.1. Cenário 
O problema do fluxo de fluidos afetado por barreiras selantes costuma ser resolvido 

com o método das imagens, através do qual são inseridas cópias do poço equidistantes das 

barreiras (Figura 1.1). Esse método, porém, pode exigir muito esforço computacional quando 

múltiplas barreiras estão presentes, como no caso de reservatórios fechados. Nesses casos, são 

necessárias infinitas imagens para que a influência das barreiras possa ser simulada, o que ter-

mina por exigir uma capacidade de processamento muito grande.  
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Figura 1.1 – Uso do método das imagens para substituir uma barreira mantendo as mesmas linhas de fluxo no poço. 

 
Uma alternativa para a solução do problema em reservatórios fechados é utilizar o mé-

todo de equações fonte, introduzido por Gringarten e Ramey (1973) e usado extensivamente 

para resolver o problema do fluxo transiente em reservatórios. Este método baseia-se na iden-

tificação de funções unidimensionais para cada um dos eixos (x, y e z), levando em conta as 

barreiras presentes em cada um deles e, com o método de Newman (1936), na obtenção de uma 

solução tridimensional através do produto entre essas funções unidimensionais. 

Utilizando-se esse método, uma fonte linear infinita em um dos eixos poderia ser obtida 

através da multiplicação das funções de planos infinitos ortogonais entre si, visto que a inter-

secção de dois planos é uma reta. 

Para a construção de um cenário mais realista em que a extensão da fonte é limitada no 

eixo z, seria necessário multiplicar a equação da fonte linear infinita pela equação de uma fonte 

de dimensões limitadas em um dos eixos e infinita nos demais. O resultado dessa multiplicação 

seria uma fonte linear de altura definida. 

As equações definidas por esse método, apesar de serem de fácil aplicação, restringem-

se apenas ao domínio para o qual foram definidas. Caso as condições de contorno sejam mo-

dificadas, novas equações serão necessárias, e a dificuldade de obtenção dessas equações 

cresce com o aumento da complexidade do contorno. 

Para contornar essa dificuldade de obtenção de soluções em contornos mais complexos, 

são aplicados métodos numéricos de discretização, tais como o Método de Elementos Finitos 

e o Método de Elementos de Contorno (KATSIKADELIS, 2002). O primeiro deles sofre de 

problemas como os efeitos de orientação do grid, a necessidade de discretização no interior do 

domínio e a utilização de shape functions para satisfazer as condições de contorno no interior 

dos elementos. O método de elementos de contorno (Boundary Element Method, ou BEM), 

desenvolvido no campo da teoria de potenciais, também é capaz de tratar o problema e já foi 
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aplicado diversas vezes (GRINGARTEN e RAMEY, 1973; KIKANI e HORNE, 1992; 

KIKANI e HORNE, 1993; XIE CHUNHONG e ZHU XUEYU, 1988; KOH e TIAB, 1993) no 

âmbito da Engenharia de Petróleo. Além disso, o BEM reduz a dimensão do problema visto 

que requisita apenas a discretização das fronteiras do domínio e garante que as condições de 

contorno são respeitadas em toda a extensão dos elementos. 

1.2. Objetivos 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da solução da fonte pontual proposta 

inicialmente por Gringarten e Ramey (1973) associada ao Método de Elementos de Contorno 

para a construção de um simulador semianalítico de fluxo em reservatórios homogêneos limi-

tados por barreiras selantes. 

Além disso, a análise do uso da linguagem de programação Python (2016) em aplica-

ções científicas é um objetivo secundário desta dissertação, verificando suas vantagens e des-

vantagens neste campo. 

1.3. Organização da dissertação 
Esta dissertação encontra-se dividida em 6 outros capítulos além desta introdução. 

O capítulo 2 apresenta a modelagem matemática utilizada através da descrição do mé-

todo de elementos de contorno e das principais etapas ao longo da construção do problema e 

aplicação do método. Ao final, são detalhadas as equações fonte do poço, das barreiras externas 

ao meio poroso e sua conversão para o domínio de Laplace. 

O capítulo 3 contém uma análise dos principais artigos e publicações sobre o uso de 

soluções baseadas em termos fontes e funções de Green com aplicação ao fluxo de fluidos em 

meios porosos, bem como na construção de simuladores utilizando o método de elementos de 

contorno. 

No capítulo 4, são descritos os aspectos computacionais para implementação do simu-

lador e as estratégias usadas para aceleração do processamento. 

O capítulo 5 mostra os resultados obtidos na aplicação do simulador em diversos cená-

rios distintos, apresentando várias informações sobre cada um deles, além de validá-los contra 

resultados publicados na literatura da indústria de petróleo (MEDEIROS JR, 2007). 

Por fim, no capítulo 6, são descritas as conclusões e definidas recomendações para tra-

balhos futuros.
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ASPECTOS TEÓRICOS 

O fluxo de fluidos em meios porosos pode ser modelado pela equação da difusividade 

(ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006) apresentada abaixo na equação 2.1 

()*

(+)
,
()*

(-)
,
()*

(.)
/
0123

4

(*

(5
 2.1 

Onde * representa a pressão em qualquer ponto no interior do meio poroso em função 

do tempo, 0 e 4, a porosidade e a permeabilidade da rocha respectivamente, 1, a viscosidade 

do fluido e 23 a compressibilidade total do sistema fluido-rocha. 

Esta equação considera o fluxo laminar e monofásico de fluidos de viscosidade e com-

pressibilidade constantes, bem como reservatório homogêneo e isotrópico. Além disso, são 

desprezados os efeitos gravitacionais e os produtos entre a compressibilidade do fluido e os 

gradientes de pressão ao longo dos eixos. 

Por fim, o termo 4/701238 é conhecido como a constante de difusividade hidráulica, 

ou 9, conforme equação 2.2. 

9 /
4

0123
 2.2 

Substituindo o valor de 9 na equação 2.1, obtém-se a forma mais compacta e conhecida 

da equação da difusividade hidráulica (equação 2.3). 

()*

(+)
,
()*

(-)
,
()*

(.)
/
1

9

(*

(5
 2.3 

Para os fins que serão explorados neste capítulo, é importante que a equação da difusi-

vidade seja expressa em função da variação da pressão (;* / *<3=<> ? * !"#"$<>) e não do 

valor da pressão em si (*). Essa modificação de variáveis pode ser feita facilmente na equação 

2.3, levando à equação 2.4. 

();*

(+)
,
();*

(-)
,
();*

(.)
/
1

9

(;*

(5
 2.4 
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A solução dessa equação diferencial leva à definição dos valores de pressão no reser-

vatório em qualquer instante com base apenas nas condições de produção e nas características 

dos fluidos produzidos e da rocha reservatório. A construção dessas soluções, porém, depende 

da definição de condições de contorno espaciais e temporais que podem dificultar a obtenção 

destas soluções para sistemas complexos, ensejando a busca por métodos alternativos de solu-

ção. Dentre estes, encontra-se o método dos elementos de contorno (Boundary Element Method 

ou BEM em inglês). 

2.1. Método de elementos de contorno 
O BEM é uma técnica consagrada na análise de sistemas físicos submetidos a carrega-

mentos externos e baseia-se na discretização do contorno do domínio em elementos distintos e 

na posterior solução de um sistema linear construído a partir da avaliação dos efeitos gerados 

por cada um dos elementos nos demais. 

O domínio analisado pelo problema é simbolizado pela letra grega %, e o seu contorno, 

pela letra grega &. Por envolver uma etapa de modelagem e discretização, é comum que o 

método seja comparado com o método de elementos finitos (Finite Element Method – FEM), 

mas há diversas diferenças entre os dois métodos, das quais, as mais importantes são descritas 

abaixo (KATSIKADELIS, 2002). 

a) Para a utilização de elementos finitos, a discretização precisa ser realizada sobre 

todo o domínio (%) que está sendo analisado, já com elementos de contorno, é ne-

cessário discretizar apenas as bordas do domínio (&) conforme apresentado na Fi-

gura 2.1. A dimensão do problema é, portanto, reduzida em uma unidade, facili-

tando sua solução; 

Figura 2.1 – Comparação entre as malhas para elementos finitos(à esquerda) e elementos de contorno (à direita) 

 
Fonte: baseado em Katsikadelis (2002), cap. 1, p. 3. 

b) Visto que não existe discretização no interior do domínio, os problemas existentes 

no FEM devido à orientação do grid não surgem no BEM; 
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c) Os resultados produzidos pelo BEM possuem maior precisão que aqueles gerados 

pelo FEM, pois as funções matemáticas utilizadas no primeiro são soluções analí-

ticas das equações que descrevem o problema; 

d) Devido à forma como os problemas são implementados, as matrizes construídas 

pelos dois métodos possuem tamanhos e características diferentes. O FEM gera ma-

trizes maiores, mas simétricas e preenchidas somente em torno da diagonal princi-

pal, já o BEM gera matrizes menores, mas completamente preenchidas (Figura 2.2); 

Figura 2.2 – Comparação entre as matrizes geradas para os métodos FEM (esquerda) e BEM (direita) 

 
Fonte: Katsikadelis (2002), cap. 1, p. 5. 

e) O BEM calcula os resultados sobre o contorno do domínio propriamente dito, ou 

seja, para o problema de fluxo em meios porosos, a vazão é calculada no contorno 

interno do domínio que é a parede do poço. Para obter o mesmo resultado no FEM, 

é necessário um grid de alta resolução. Graças a isso, o BEM é capaz de lidar com 

geometrias complexas com uma granularidade menos fina do que a necessária no 

FEM. 

Após a seleção do método, a primeira etapa consiste na discretização do domínio se-

guindo estratégias adequadas ao problema. A Figura 2.3 apresenta duas estratégias utilizadas 

nesta dissertação para discretização de um domínio quadrado cujas vantagens e desvantagens 

serão tratadas em capítulos posteriores. 
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Figura 2.3 – Discretização linear (esquerda) ou logarítmica (direita) 

 
Após a discretização da fronteira do domínio (&), é necessário definir as condições de 

contorno para cada um dos elementos, com base no que se sabe sobre o comportamento da 

variável de interesse (representada pela letra u nas equações abaixo). Katsikadelis (2002) apre-

senta quatro condições principais, das quais apenas três são mostradas abaixo face à relevância 

para o problema em questão. 

a) Condição de Dirichlet: o valor da variável de interesse é conhecido em todo o con-

torno do domínio; 

' / '(	)*	& 2.5 

b) Condição de Neumann: a derivada da variável de interesse em relação à normal ao 

contorno é conhecida em todo o domínio; 
('

(+
/ '($	)*	& 2.6 

c) Condição mista: o domínio possui + regiões (&,, &), …) submetidas a uma combina-

ção das condições de Dirichlet e Neumann. 

' / '(	)*	&, 2.7 
('

(+
/ '($	)*	&) 2.8 

Os valores '(  e '($ são conhecidos. 

A solução apresentada nessa dissertação baseia-se na solução com funções de Green 

para a equação da difusividade tridimensional (GRINGARTEN e RAMEY, 1973) apresentada 

abaixo na equação 2.9. 

;*7/, 58 / ?90 0 127/,/′, 5 ? 48
(;*7/′, 48

(+55

3

6

? ;*7/′, 48
(27/,/′, 5 ? 48

(+5
7

89∈5

;/′ ;4 
2.9 
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Nessa modelagem, / é o ponto de observação, /′ é o ponto fonte, e a função 

27/,/′, 58 é conhecida como função de Green ou solução fundamental. A solução fundamen-

tal é matematicamente definida como a resposta de uma equação diferencial ordinária à função 

delta de Dirac em um dado domínio sob condições de contorno definidas. A função <=78,89,38

<$>
 

é a sua derivada na direção normal à fronteira do domínio. 

Nesta dissertação, a solução fundamental utilizada foi a da fonte pontual em um reser-

vatório infinito, extraída de Gringarten e Ramey (1973) e enunciada na equação 2.10. 

27/,/′, 58 /

exp B?
C)

495
E

87G958H/)
 2.10 

Onde C é a distância entre os pontos / e /′ e C) / 7+ ? +′8) , 7- ? -′8) , 7. ? .′8). 

2.2. Variáveis adimensionais 
Na Engenharia de Petróleo, é usual utilizar variáveis adimensionais na solução de pro-

blemas de fluxo para tornar as equações independentes dos sistemas de unidades utilizados, 

assim as variáveis espaciais (+, - e .) e temporais (5) são convertidas para valores adimensio-

nais (+', -', .' e 5') usando as definições apresentadas nas equações 2.11 e 2.12. 

$' /
I

ℓ
 para $ / +, - ou . 2.11 

5' / 2,6374 × 10PQ
4

0123ℓ
)
5 2.12 

O valor da constante na equação 2.12 representa o fator de conversão utilizado com o 

sistema de unidades oilfield (apresentado na Tabela 2.1), tipicamente utilizado na indústria do 

petróleo. 

Tabela 2.1 – Sistema de unidades oilfield 

Nas equações, ℓ é um valor arbitrário com dimensão de comprimento no sistema de 

unidades escolhido. Após a substituição das variáveis, a equação 2.9 se torna: 

Parâmetro Unidade 
Comprimento ft 

Permeabilidade md 
Pressão psi 

Viscosidade cp 
Volume de líquido bbl 
Vazão de líquido bbl/d 
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;*7/', 5'8 / ?0 0 12'7/',/′', 5' ? 4'8
(;*7/′', 4'8

(+89R5

3R

6

? ;*7/′', 4'8
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R
7

89R∈5

;/′' ;4' 
2.13 

E a equação 2.10 se torna: 

2'7/',/′', 5'8 /

exp B?
C'
)

45'
E

8ℓH7G5'8
H/)

 2.14 

2.3. Definição do domínio 
Supondo um poço vertical perfurado em um reservatório homogêneo, o contorno do 

domínio (Γ) pode ser dividido em duas regiões: o contorno do poço (&T) e o contorno da rocha 

reservatório (&!) como pode ser visto na Figura 2.4. Ajustando a equação 2.13 com base nessa 

divisão, obtém-se a equação 2.15 com duas integrais no lado direito da igualdade. 

Figura 2.4 –Separação do contorno entre poço e reservatório 

 
 



 16

;*7/', 5'8

/ ?0 0

U
V
V
V
W 2'7/',/′', 5' ? 4'8

(;*7/′', 4'8

(+89R

?;*7/′', 4'8
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R X
Y
Y
Y
Z

89R∈5[R

;/′'
5[R

3R

6

;4'

?0 0

U
V
V
V
W 2'7/',/′', 5' ? 4'8

(;*7/′', 4'8

(+89R

?;*7/′', 4'8
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R X
Y
Y
Y
Z

89R∈5\R

;/′'
5\R

3R

6

;4' 

2.15 

Com base na lei de Darcy para fluxos de fluidos em meios porosos em uma direção 

(2.16) e na definição geométrica do fluxo em uma direção (2.17), é possível expressar o valor 

da derivada da variação de pressão com base nos valores da vazão " e do fluxo ] conforme 

apresentado na equação 2.18. 

]^ /
4

1

(_

(+
 2.16 

]^ /
"

`ab
 2.17 

" /
4`

1

(_

(+
∴
(_

(+
/
"1

4`
 2.18 

Utilizando o valor do quociente entre a vazão de um elemento de poço e seu compri-

mento d"# / e

f
g na equação 2.18 e sabendo que A representa a área em torno do poço 

7` / 2GCh8, obtém-se: 

(_

(+
/
"1

4`
/

"#1

42GC
 2.19 

Sabendo que a vazão através das fronteiras impermeáveis do reservatório é nula, o 

termo 2'7/',/′', 5' ? 4'8
<ij789R,kR8

<$lmR

 das fronteiras do reservatório na equação 2.15 é nulo 

e esta equação pode ser reescrita conforme apresentado abaixo1: 

                                                 
1 Para fins de simplificação das equações seguintes, o produto n

o)p!
 foi omitido na equação 2.20 e nas 

demais equações sem maiores problemas para a dedução em questão. Essa dedução encontra-se disponível na 
íntegra no Apêndice A. 
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;*7/', 5'8

/ ?0 0 q

2'7/',/′', 5' ? 4'8"#T7/′', 4'8

?;*7/′', 4'8
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R

r

jsR∈5[R

;/′'
5[R

3R

6

;4'

? 0 0 1?;*7/′', 4'8
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R
7

89R∈5\R

;/′'
5\R

3R

6

;4' 

2.20 

Em seguida, é possível dividir o poço em n segmentos de reta com vazões de produção 

constantes ao longo do tempo (equação 2.21). 

&T /t&T"

$

"u,

 2.21 

A fronteira do reservatório é dividida em m planos retangulares (equação 2.22) com 

valores de pressões constantes e impermeáveis ao fluxo. 

&! /t&!v

w

vu,

 2.22 

Assim, com base nas equações 2.21 e 2.22, é possível reescrever a equação 2.20. 

;*7/', 5'8

/ ?0

U
V
V
V
V
W t"#T"74'8

$

"u,

0 2'7/',/′', 5' ? 4'8;/′'
5[x

?t;*T"74'8

$

"u,

0
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R
;/′'

5[x X
Y
Y
Y
Y
Z

3R

6

;4'

? 0 q?t;*!v74'8

w

vu,

0
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R
;/′'

5\y

r

3R

6

;4' 

2.23 

2.4. Domínio da frequência 
Visando remover as duas integrais de convolução na variável tempo presentes na equa-

ção 2.23, aplica-se a transformada de Laplace ao sistema, convertendo as convoluções em sim-

ples operações de multiplicação (equação 2.24). Assim, o problema será resolvido no domínio 

de Laplace e, em seguida, os resultados serão trazidos para o domínio do tempo através do 

algoritmo de Stehfest (STEHFEST, 1970). 
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;*zzzz7/', {8 / ?t"#zT"7{8

$

"u,

0 2'7/',/
9
', {8;/

9
'

5[x

,t;*zzzzT"7{8

$

"u,

0
(2'7/',/

9
', {8

(+8m
R

;/9
'

5[x

,t;*zzzz!v7{8

w

vu,

0
(2'7/',/′', {8

(+89R
;/′'

5\y

 

2.24 

2.5. Equações fonte 
As integrais sobre os elementos de contorno presentes na equação 2.24 são integrais de 

funções de Green conhecidas como equações fonte e podem ser resolvidas numericamente para 

os dois tipos de elementos. 

Assim, cada um dos termos integrais sobre os elementos pode ser substituído por uma 

equação fonte ou sua derivada, conforme descrito nas equações 2.25, 2.26 e 2.27. 

0 2'7/',/′', {8;/′'
5[x

/ |T̅" 2.25 

0
(2'7/',/′', {8

(+89R
;/′'

5[x

/
(|T"

(+89R
/ ~zT" 

2.26 

0
(2'7/',/′', {8

(+89R
;/′'

5\y

/
(|!v

(+89R
/ ~z!v 

2.27 

A equação 2.24 então se torna a equação 2.28. 

;*zzzz7/', {8 / ?t"#zT"7{8

$

"u,

|T̅" ,t;*zzzzT"7{8

$

"u,

~zT" ,t;*zzzz!v7{8

w

vu,

~z!v 
2.28 

2.6. O método de colocalização 
De posse da equação 2.28, são definidos * , + pontos de colocalização nos centros de 

cada um dos elementos de contorno conforme apresentado na Figura 2.5 para uma discretização 

do poço em 5 segmentos e das fronteiras do reservatório em 24 planos. 
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Figura 2.5 – pontos de colocalização no centro de cada um dos elementos de contorno 

 
O método de colocalização consiste em selecionar um ponto de observação e aplicar a 

equação 2.28 considerando os demais pontos como fontes. Para efeitos de simplificação, o 

método será exemplificado com uma discretização de 2 segmentos no poço e 6 planos no re-

servatório, conforme Figura 2.6. 

Figura 2.6 – Discretização simplificada 

 
Selecionando o primeiro ponto do poço como ponto de observação (*ü / *T,), obtém-

se que: 

;*zzzz7*T,, {8 / ?t"#zT"7{8

)

"u,

|T̅" ?t;*zzzzT"7{8

)

"u,

~zT" ?t;*zzzz!v7{8

Ä

vu,

~z!v 
2.29 

O problema em questão possui 10 incógnitas sendo 2 fluxos lineares no poço ("#zT, e 

"#zT)), 2 variações de pressão no poço (;*zzzzT, e ;*zzzzT)) e 6 variações de pressão no reservatório 

(;*zzzz!,, ;*zzzz!), ;*zzzz!H, ;*zzzz!Q, ;*zzzz!Å e ;*zzzz!Ä). A aplicação da equação 2.28 a todos os pontos, porém, 

gera apenas 8 equações. 

Inserem-se então a condição de que a vazão total do poço é igual a soma das vazões de 

cada um de seus segmentos, conforme apresentado na equação 2.30, em que hT" representa o 

comprimento do i-ésimo segmento. 

"7{8 /t"#T"7{8hT"

$

"u,

 2.30 
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Além desta, são adicionadas + ? 1 equações com base na premissa de ausência de perda 

de carga no interior do poço, conforme apresentado na equação 2.31. 

;*zzzzT" / ;*zzzzT"P, 2.31 

Com essas condições, a quantidade de equações se iguala àquela de incógnitas, e é 

possível construir um sistema no formato Ç`ÉÑ+Ö / ÑÜÖ, sendo a matriz Ç`É e os vetores Ñ+Ö e 

ÑÜÖ formados conforme Figura 2.7. As matrizes Ç`,É, Ç`)É, Ç`HÉ, Ç`QÉ, Ç`ÅÉ e Ç`ÄÉ que com-

põem a matriz `, são formadas conforme equações 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37. Os ve-

tores Ñ+,Ö, Ñ+)Ö, ÑÜ,Ö e ÑÜ)Ö, conforme equações 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41. 

Figura 2.7 – Construção da matriz A e dos vetores x e b 

 
 

Ç`,É /

U

V

V

V

V

V

V

V

W
|T̅,T, |T̅,T)

|T̅)T, |T̅)T)

|!̅,T, |!̅,T)

|!̅)T, |!̅)T)

|!̅HT, |!̅HT)

|!̅QT, |!̅QT)

|!̅ÅT, |!̅ÅT)

|!̅ÅT, |!̅ÅT) X

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Z

 2.32 

 

Ç`)É /

U

V
V
V
V
V
V
V

W
?1 0

0 ?1

~z!,T, ~z!,T)

~z!)T, ~z!)T)

~z!HT, ~z!HT)

~z!QT, ~z!QT)

~z!ÅT, ~z!ÅT)

~z!ÅT, ~z!ÅT)X

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Z

 2.33 
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Ç`HÉ /

U

V

V

V

V

V

V

V

W
~zT,!, ~zT,!) ~zT,!H ~zT,!Q ~zT,!Å ~zT,!Ä

~zT)!, ~zT)!) ~zT)!H ~zT)!Q ~zT)!Å ~zT)!Ä

?0,5 ~z!,!) ~z!,!H ~z!,!Q ~z!,!Å ~z!,!Ä

~z!)!, ?0,5 ~z!)!H ~z!)!Q ~z!)!Å ~z!)!Ä

~z!H!, ~z!H!) ?0,5 ~z!H!Q ~z!H!Å ~z!H!Ä

~z!Q!, ~z!Q!) ~z!Q!H ?0,5 ~z!Q!Å ~z!Q!Ä

~z!Å!, ~z!Å!) ~z!Å!H ~z!Å!Q ?0,5 ~z!Å!Ä

~z!Ä!, ~z!Ä!) ~z!Ä!H ~z!Ä!Q ~z!Ä!Å ?0,5 X

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Z

 2.34 

 

Ç`QÉ / à
hT, hT)
0 0

â 2.35 

 

Ç`ÅÉ / à
0 0

1 ?1
â 2.36 

 

Ç`ÄÉ / à
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0	
â 2.37 

 

Ñ+,Ö / Ç"zT, "zT) ;*zzzzT, ;*zzzzT)É 2.38 

 

Ñ+)Ö / Ç;*zzzz!, ;*zzzz!) ;*zzzz!H ;*zzzz!Q ;*zzzz!Å ;*zzzz!ÄÉ 2.39 

 

ÑÜ,Ö / Ç0 0 0 0 0 0 0 0É 2.40 

 

ÑÜ)Ö / à
"

{
0â 2.41 

A partir dessas equações, o algoritmo inversor de matrizes da biblioteca SciPy (2016) 

foi utilizado para resolver o problema, gerando o vetor de soluções Ñ+Ö no domínio de Laplace. 

O algoritmo de Stehfest, amplamente utilizado na indústria do petróleo em problemas de fluxo 

em meio poroso, pode ser então utilizado para levar os resultados ao domínio do tempo, pro-

duzindo assim os valores de vazão e variação de pressão no poço e os valores de variação de 

pressão nos limites do reservatório. 

Com esses resultados, para um determinado instante no tempo, o método de elementos 

de contorno pode ser novamente aplicado para qualquer ponto no interior do reservatório, per-

mitindo calcular, por exemplo, a evolução da pressão em uma seção transversal do reservatório. 
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2.7. Cálculo das equações fonte 
Para obtenção dos resultados com a solução apresentada na seção anterior, faz-se ne-

cessário conhecer as equações dos termos fonte dos segmentos de poço (fronteira interna) e 

dos planos de reservatório (fronteira externa) em suas formas adimensionais e no domínio da 

frequência. 

Essas equações são obtidas a partir da equação da fonte pontual instantânea em reser-

vatório infinito (Equação 2.42). Esta solução é conhecida como solução fundamental para apli-

cação do BEM ao fluxo de fluidos em meio poroso. 

Para o poço, utiliza-se a aproximação da fonte linear, cujo termo fonte é obtido através 

da integral em uma dimensão da solução da fonte pontual instantânea. Para as fronteiras do 

reservatório, discretizadas em sub-planos, a solução é obtida a partir da integral bidimensional 

da solução da fonte pontual instantânea ao longo dos sub-planos. 

27/,/′, 58 /

exp B?
C)

495
E

87G958H/)
 2.42 

A seguir, serão apresentadas as três equações fonte que compõem o problema: a equa-

ção fonte do poço (equação 2.25), a derivada da equação fonte do poço (equação 2.26) e a 

derivada da equação fonte dos planos que formam o reservatório (equação 2.27). Uma descri-

ção detalhada da dedução de cada uma delas encontra-se disponível no Apêndice A. 

Como visto anteriormente, é necessário transformar as equações fonte para o domínio 

de Laplace para remover as integrais de convolução existentes na solução do problema. Além 

disso, e para simplificar a solução do problema, as equações devem ser adimensionalizadas. 

Dessa forma, a variação de pressão será descrita com base nos termos definidos na equação 

2.43, cujas definições são apresentadas nas equações 2.44, 2.45 e 2.46. 

;* / ;*, , ;*) , ;*H 2.43 

 

;*,7/, 58 / ?90 0 127/,/′, 5 ? 48
(;*7/′, 48

(+5[
7

89∈5[

;/′
5[

3

6

;4 
2.44 

;*)7/, 58 / ?90 0 1?;*7/′, 48
(27/,/′, 5 ? 48

(+5[
7

89∈5[

;/′
5[

3

6

;4 
2.45 

;*H7/, 58 / ?90 0 1?;*7/′, 48
(27/,/′, 5 ? 48

(+5\
7

89∈5\

;/′
5\

3

6

;4 
2.46 
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2.7.1. Equação fonte do poço 
Partindo da equação 2.44, após a adimensionalização das variáveis e da aplicação da 

transformada de Laplace (apresentadas no Apêndice A), obteve-se a equação 2.47 que repre-

senta a equação fonte de cada um dos segmentos de poço. 

;*,zzzzz7/', 5'8 / ?
1

4G4
"#z7/'′, 4'80

expä?C'√{å

C'
;h'′

5[R

 
2.47 

Para tal, foram assumidas vazões constantes ao longo dos segmentos de poço. 

2.7.2. Derivada da equação fonte do poço 
Partindo da equação 2.45, chega-se à derivada da equação fonte do poço na forma apre-

sentada na equação 2.48 (dedução apresentada no Apêndice A). 

;*)zzzzz7/', {8 / ?
CT

2ℓ
;*zzzz7/'′, {80

;ç'

C'
)
é
1

C'
)
, √{è e

P!R√ê;h'′
5[R

 
2.48 

Para tal, foi considerada uma variação de pressão (;*zzzz) constante ao longo do segmento 

de poço e utilizou-se a derivada da equação da fonte pontual, conforme apresentado na equação 

2.49. 

(27/,/′, 5 ? 48

(+5[
/

(

(+5[
ë

exp B?
C)

495
E

87G958H/)
í / ?

2;ç

495

exp B?
C)

495
E

87G958H/)
 

2.49 

Onde ;ç representa a distância normal entre o ponto fonte e o ponto de observação. 

Esse valor pode ser obtido a partir da decomposição do vetor r em duas componentes ortogo-

nais conforme apresentado na Figura 2.8: os pontos /′,, /′) e /′H possuem a mesma distância 

normal ;ç,PH, já o ponto /′Q possui uma distância normal maior, ;çQ. 

Figura 2.8 – Distâncias normais 
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2.7.3. Derivada da equação fonte no plano do reservatório 
Por fim, seguindo os mesmos procedimentos das equações anteriores, foi obtida a de-

rivada da equação no plano do reservatório na forma apresentada na equação 2.50 (dedução 

apresentada no Apêndice A). 

;*Hzzzzz7/', {8 / ?
;*zzzz7/'′, {8

4G
0

;ç'

C'
)
é
1

C'
)
, √{è e

P!R√ê;*'′;4'′
5\R

 
2.50 

Para a sua obtenção, considerou-se a integral (ao longo de toda a extensão dos sub-

planos do reservatório) da derivada da equação da fonte pontual (equação 2.49) assumindo 

pressão constante ao longo de todo o sub-plano. 

As integrais presentes nas equações 2.47, 2.48 e 2.50 não tem solução analítica e, por-

tanto, foram resolvidas numericamente através de quadraturas de Gauss. 
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ESTADO DA ARTE 

A utilização de funções de Green é um dos métodos analíticos aplicados para solução 

de problemas de escoamento transiente tridimensionais em meios porosos. No entanto, a apli-

cação deste método é limitada a certas configurações geométricas do sistema poço-reservató-

rio. Um método com maior abrangência para solução desse tipo de problema é o método de 

elementos de contorno (Boundary Element Method ou BEM em inglês) que combina a solução 

analítica para fluxo transiente tridimensional em um meio poroso infinito com condições de 

contorno que são discretizadas nas fronteiras do sistema poço-reservatório. A seguir são des-

critos artigos e livros que apresentam contribuições de diversos autores na aplicação do BEM 

aos problemas de fluxo em meio poroso. 

O trabalho original de Carslaw e Jaeger (1959) contém diversas soluções analíticas para 

a solução do problema de fluxo de calor em sistemas tridimensionais. Essas soluções serviram 

de base para a construção de inúmeros estudos de fluxo de fluidos em rochas reservatório. 

Gringarten e Ramey (1973) introduziram o uso de funções de Green ou equações fonte 

para a solução do problema de fluxo de fluidos em meios porosos. Em seu artigo, apresentam 

diversas equações para fontes pontuais, lineares e planares, de extensão infinita ou limitadas e 

em reservatórios infinitos ou limitados. 

Os autores apontam que o uso isolado das funções de Green, apesar de ser uma poderosa 

ferramenta analítica, apresenta limitações devido à sua difícil obtenção e introduzem o método 

de Newman (1936), mostrando que para certos tipos de domínios e condições iniciais, a solução 

para duas ou três dimensões de um sistema pode ser obtida através do produto entre duas ou 

três soluções unidimensionais, respectivamente.  

Dessa forma, as diversas funções podem ser unificadas para a construção de equações 

fonte aplicáveis em todo o domínio. A integral dessas equações ao longo do tempo, conforme 

a equação 3.1, leva à obtenção da variação de pressão causada pelas fontes produtoras em um 

ponto / em um instante 5. 
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3.1 

Xie Chunhong e Zhu Xueyu (1988) construíram um simulador com solução no domínio 

do tempo utilizando o método de elementos de contorno e aplicando quadraturas de Gauss para 

resolver as integrais numéricas. 

Kikani e Horne (1992) discutiram o uso do método de elementos de contorno para a 

solução do problema de fluxo transiente em reservatórios homogêneos e anisotrópicos. 

Em seu trabalho, avaliaram implementações no domínio do tempo (usando convolu-

ções) e de Laplace, e ambos os métodos levaram a resultados muito próximos das soluções 

analíticas para a produção de poços e a injeção de água em reservatórios fechados. Além disso, 

os autores ainda exploraram uma configuração de 4 poços produtores em um reservatório fa-

lhado, atingindo bons resultados na análise de cartas de pressão. 

Segundo os autores, porém, o método no domínio do tempo envolve múltiplas opera-

ções de convolução a cada intervalo de tempo, impactando negativamente o desempenho do 

sistema. Já no domínio de Laplace, as soluções são atingidas com menos dificuldade devido à 

disponibilidade de métodos robustos de inversão numérica. 

Posteriormente, Kikani e Horne (1993) utilizaram o BEM novamente para avaliar o 

impacto da existência de lentes com diferentes características permoporosas no reservatório e 

dos contrastes gerados pela injeção de fluidos no reservatório, ambos problemas que haviam 

recebido pouca atenção devido à dificuldade de analisá-los analiticamente. 

A discretização por elementos de contorno permitiu reduzir a dimensionalidade do pro-

blema, reduzindo as matrizes e acelerando o processamento. Além disso, percebeu-se que a 

representação das lentes ou bolsões de fluido no modelo impactavam sobremaneira nos resul-

tados calculados.  

O simulador foi então comparado com versões simplificadas do problema para as quais 

havia soluções analíticas e apresentou bons resultados. 

Devido às limitações técnicas da época, ambos os artigos de Kikani e Horne (1992 e 

1993) citam dificuldades causadas devido aos pequenos espaços de armazenamento disponí-

veis nos computadores da década de 1990. 
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Koh e Tiab (1993) construíram um simulador tridimensional utilizando elementos de 

contorno e funções de Green no domínio de Laplace. Diferentemente dos demais autores, estes 

modelaram o poço como uma malha triangular em três dimensões (Figura 3.1), modelando 

todos os elementos como fontes planares ao invés de utilizar a solução da linha fonte para o 

poço. 

Figura 3.1 – Malhas triangulares para discretização do reservatório e do poço 

 
Fonte: Koh e Tiab, 1993 

O simulador foi testado e comparado com resultados teóricos para um poço horizontal 

centralizado em um reservatório fechado e apresentou ótimos resultados. Em seguida, o simu-

lador foi aplicado a um poço horizontal com perfil tortuoso e comparado com a solução analí-

tica aproximada, mostrando que ocorrem divergências entre os valores principalmente próximo 

ao poço, indicando que a utilização indiscriminada da solução aproximada pode levar a erros 

de previsão das pressões no poço. 

No simulador desenvolvido por Pecher e Stanislav (1997), foi introduzida a possibili-

dade de definir seções com diferentes características permoporosas no interior do domínio (Fi-

gura 3.2), permitindo a simulação de heterogeneidades na rocha reservatório bem como de 

fraturas verticais. 
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Figura 3.2 – Reservatório dividido em três seções 

 

 
Fonte: Pecher e Stanislav (1997) 

Jongkittinarukom e Tiab (1998) estenderam o simulador construído por Koh e Tiab 

(1993), permitindo a definição de múltiplas camadas com diferentes valores de permeabilidade 

e porosidade. O simulador foi testado para poços horizontais sob ação de um aquífero linear 

finito e para poços horizontais produtores em reservatórios fechados, apresentando bons resul-

tados. Por último, foi definido um poço horizontal em um reservatório de duas camadas, com 

valores de permeabilidade e porosidade de 1 md e 20% em uma das camadas e de 0,1 md e 

10% na outra. 

Ding (1999) comparou os métodos de colocalização e de Galerkin para a solução do 

BEM, concluindo que o método de Galerkin apresenta maior eficiência. 

John T. Katsikadelis (2002) descreveu os conceitos matemáticos que fundamentam o 

método como o teorema de Gauss-Green, o teorema da divergência de Gauss, a função delta 

de Dirac, dentre outros. Em seguida, explica o método através da sua aplicação às equações de 

Laplace (Equação 3.2) e de Poisson (Equação 3.3). Em capítulos posteriores, detalha a imple-

mentação numérica e computacional do método, bem como algumas aplicações práticas. 

ö)7õ, *8 / 0	)*	% 3.2 

 

ö)7õ, *8 / ú	)*	% 3.3 

 



 29

Cheng, McVay e Lee (2005) também implementaram um simulador utilizando o mé-

todo de elementos de contorno capaz de contabilizar os aspectos hidráulicos da produção de 

fluidos no interior do poço horizontal através da modelagem hidráulica do poço. 

Este artigo teve fundamental importância para o trabalho realizado porque apresenta 

uma forma modificada da equação 3.1, conforme apresentado na equação 3.4. Esta equação 

difere da equação original em 3 fatores principais: a inserção do fator ù, o sinal do segundo 

termo e o uso da variação da pressão ao invés da pressão propriamente dita no interior da 

segunda integral. 

O fator ù refere-se à posição em que o valor de ;* está sendo calculado: para pontos 

no interior do domínio, ù = 1, já para pontos no contorno, ù = 0,5. 
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3.4 

O simulador foi testado para um poço vertical de condutividade infinita em um reser-

vatório fechado, e comparado com uma solução analítica e com um simulador implementado 

com o método de diferenças finitas. Os resultados obtidos foram muito próximos da solução 

analítica e claramente superiores àqueles obtidos através de diferenças finitas (Figura 3.3). Em 

seguida, um poço horizontal foi simulado e comparado com a solução analítica disponível para 

os autores, também produzindo bons resultados. 

Figura 3.3 – Comparação entre solução analítica, método de elementos de contorno e método de diferenças finitas 

 
Fonte: traduzido de Cheng, McVay e Lee (2005) 
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Após a validação para casos de condutividade infinita, o simulador foi utilizado para 

avaliar um poço horizontal de condutividade finita, e gerou resultados intermediários entre as 

soluções analíticas de condutividade infinita (resposta de pressão idêntica em todos os pontos 

do poço) e de fluxo uniforme (fluxo constante em todos os pontos do poço), como era esperado 

pelos autores. 

Em sua tese, Medeiros Jr. (2007), construiu um simulador semianalítico utilizando mé-

todo de elementos de contorno e uma função de Green predefinida para reservatórios fechados, 

baseada no método das imagens. 

Além das funcionalidades disponíveis nos demais simuladores, o autor implementou 

uma nova forma de discretização do domínio, permitindo a simulação de heterogeneidades no 

interior do reservatório como a existência de fraturas naturais, de lentes com diferentes carac-

terísticas permoporosas ou de fraturas verticais. E adicionou a modelagem matemática neces-

sária a inclusão da estocagem nos resultados simulados. 

Além destes trabalhos, Mansur et. al. (2009) usaram o método de elementos de contorno 

e funções de Green para a solução do problema de condução linear e transiente de calor, assim 

como Sutradhar e Paulino (2004). 

Com base nos diversos artigos citados, esta dissertação apresenta um simulador semia-

nalítico de fluxo em reservatórios homogêneos fechados utilizando a solução para o ponto fonte 

que poderá ser utilizado para comparações qualitativas de estratégias de desenvolvimento de 

campos, bem como para o estudo da disciplina de avaliação de formações visto que fornece 

um mecanismo prático de exploração do impacto de diversas variáveis no âmbito da disciplina 

de testes em poços. 

Além disso, como produto secundário, este trabalho apresenta um mapa detalhado das 

dificuldades e soluções encontradas durante a aplicação do BEM ao problema de fluxo em 

meios porosos, fornecendo um ponto de partida para a elaboração de outros trabalhos na área. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os estudos conduzidos durante esta dissertação partiram da compreensão do Método 

de Elementos de Contorno, da modelagem matemática das equações para a linha fonte e para 

os planos fonte e da análise de diversos artigos conforme apresentado nos capítulos 2 e 3. 

Neste capítulo, serão descritas as estratégias utilizadas para a construção do simulador 

semianalítico de fluxo em reservatórios homogêneos limitados por barreiras selantes com base 

no método de elementos de contorno (BEM). Esta etapa iniciou-se com a implementação com-

putacional do método para reservatórios infinitos e, em seguida, para reservatórios fechados. 

Durante ambas as fases, foram realizados diversos esforços de otimização do algoritmo e de 

busca de maior precisão através, por exemplo, da aceleração do algoritmo de integração e da 

definição de novas estratégias para discretização do domínio. 

A seguir, será apresentada a modelagem do problema ressaltando como os diferentes 

elementos foram construídos, e então, serão apresentadas as linguagens de programação usa-

das, suas vantagens e desvantagens e o arquivo de configuração do simulador usado para defi-

nir todas as variáveis de entrada. Por fim, serão mostradas as estratégias computacionais utili-

zadas para solucionar as singularidades que surgiram durante a integração numérica das equa-

ções. 

4.1. Modelagem do problema 
Conforme descrito no capítulo 2, é necessário discretizar o poço e os limites do reser-

vatório em segmentos e planos, respectivamente, para que as condições de contorno de vazão 

e pressão constantes sejam aplicáveis. 

Dessa forma, computacionalmente, tais subdivisões foram implementadas através do 

conceito de programação orientada a objetos em que o programa é construído em torno de 

classes de objetos ao invés de ações. Assim, serão definidas uma classe para o poço (Poço) e 
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outra para o reservatório (Reservatório), segundo as quais serão construídos objetos para re-

presentar os poços e reservatórios que serão simulados. 

Para o simulador desenvolvido, o poço foi modelado como um objeto Poço que contém 

1 ou mais objetos Segmentos de Poço (Figura 4.1), representando os diversos segmentos que 

o compõem. O objeto Poço possui variáveis internas representando as coordenadas do centro 

do poço (center), suas dimensões (dimensions) e orientação (orientation) e o raio (radius), a 

pressão interna (pressure) e a vazão de produção (flow_rate) do poço. 

Figura 4.1 – Diagramas das classes Well e Reservoir 

 
Em se tratando de um sistema tridimensional, todos os arrays (vetores de dados) utili-

zados possuem 3 elementos. Como o poço é uma fonte linear, apenas um dos três elementos 

do vetor de dimensões é diferente de zero. Assim, para um poço vertical (paralelo ao eixo z) 

com extensão aberta ao fluxo de 10 m, o vetor de dimensões teria a configuração apresentada 

na Figura 4.2. 

A variável orientation funciona da mesma forma, mas ao invés de armazenar compri-

mentos, armazena valores binário (0 ou 1), sendo 1 apenas na direção paralela ao poço. No 

exemplo citado, o único valor 1 seria referente ao eixo z (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Vetores de dimensão e orientação para um poço 

 
Os objetos Segmentos de Poço, por sua vez, tem características diferentes daquelas do 

poço que os contém, assim, possuem variáveis para armazenar seu ponto central (center), o 

ponto de observação (observation), seu comprimento (length) e sua orientação (orientation). 

Os valores das variáveis dos segmentos de poço são calculados durante a execução do 

simulador, com base na quantidade de subdivisões do poço passada pelo usuário no arquivo de 

configuração. A variável ponto de observação é um artifício matemático para solução das in-

tegrais com singularidade e será explicada em uma seção específica. 

O reservatório foi modelado através da classe Reservatório (Figura 4.1) como um pa-

ralelepípedo com 6 ou mais objetos Sub-planos de Reservatório (no mínimo um plano para 

cada face). O objeto Reservatório possui variáveis para armazenar o ponto central do reserva-

tório e suas dimensões tridimensionais (center e dimensions, respectivamente), a distância de 

observação (obs_dist) com função semelhante ao valor de observation no poço, o número de 

subdivisões (subdivisions) e o modo de construção das subdivisões (subd_mode) e o ponto 

central do poço inserido no bloco (well_center). Além dessas, são descritas todas as caracterís-

ticas físicas do reservatório através das variáveis pressure, perm, por, visc, comp e eta que 

representam a pressão original da formação, sua permeabilidade e porosidade, a viscosidade 

do fluido, a compressibilidade total do sistema rocha-fluido e, por fim, a constante de difusivi-

dade hidráulica respectivamente. 

Assim como no poço, os objetos Sub-planos de Reservatório são construídos em 

tempo de execução com base nas subdivisões e no modo de subdivisão definido pelo usuário, 

contendo informações do centro, ponto de observação, dimensões e orientação nas variáveis 

center, observation, dimensions e orientation. 

Por se tratar de um elemento bidimensional, as dimensões e a orientação do plano pos-

suem dois valores preenchidos. Assim, um plano de 100 x 100 m perpendicular ao x possui as 

variáveis dimensions e orientation preenchidas conforme a Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Valores de dimensão e orientação para um plano do reservatório 
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4.2. Linguagem de programação 
A linguagem de programação escolhida para construção do simulador foi a linguagem 

Python devido à simplicidade e eficiência obtidos através dela. 

Python é uma linguagem de programação interpretada, orientada a objetos 

e de alto nível com semântica dinâmica. Suas estruturas de dados de alto nível, com-

binadas à tipagem e ligação dinâmicas, tornam-na muito atrativa às estratégias de 

Desenvolvimento Rápido de Aplicações, assim como uma linguagem de script para 

conectar componentes já existentes. Python é simples e possui uma sintaxe fácil de 

aprender que promove a facilidade de leitura e, assim, reduz os custos de manuten-

ção de programas. A linguagem suporta módulos e pacotes, que encorajam a modu-

laridade dos sistemas e a reutilização de códigos. O interpretador Python e sua ex-

tensa biblioteca padrão estão disponíveis em formatos binário e fonte sem custos 

para todas as principais plataformas e pode ser gratuitamente distribuído. 

Tradução livre do resumo executivo disponível no site python.org. 

Além da biblioteca padrão da linguagem, foram usadas duas bibliotecas principais: 

NumPy (2016) e SciPy (2016). A primeira delas fornece uma extensão matemática para a lin-

guagem, trazendo estruturas de dados de alta performance para vetores e matrizes, bem como 

algoritmos para solução de sistemas lineares. A segunda possui algoritmos de alta performance 

para integração numérica de equações, necessários à solução do problema em questão. 

O algoritmo de integração utilizado (quadratura de Gauss n-dimensional) faz milhares 

de chamadas sucessivas às funções que precisam ser avaliadas. Nessas situações, porém, a 

linguagem Python não apresenta a eficiência necessária e torna o sistema lento. Para superar 

essa dificuldade, o código referente às equações fonte foi reescrito em linguagem C, de maior 

complexidade, mas capaz de resultados até 10 vezes mais rápidos. Essa modificação durante a 

construção do simulador permitiu que o ciclo de desenvolvimento fosse acelerado, dando mais 

velocidade na implementação das funcionalidades. 

4.3. Configuração do simulador 
O arquivo de configuração do simulador foi elaborado para facilitar a leitura e modifi-

cação dos parâmetros, sendo assim de fácil interpretação. Para tal, foi usado o formato JSON 

(JavaScript Object Notation) que é um padrão para construção de objetos e armazenamento de 

configurações amplamente utilizado na área da Engenharia de Computação. Um exemplo de 

configuração encontra-se ilustrado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Exemplo de arquivo de configuração 

 
O arquivo encontra-se estruturado em 3 grupos principais: reservatório (res), poço 

(well) e tempo (time). No primeiro grupo, concentram-se as informações relativas ao reser-

vatório como sua pressão inicial e condições permoporosas, e cada um desses valores vem 

acompanhado da unidade selecionada. Os valores tridimensionais como o ponto central do 

bloco (center) são descritos através de listas de três elementos: [50.0, 50.0, 20.0] no 

exemplo. 

Os três últimos valores do reservatório referem-se à estratégia de subdivisão dos blocos. 

No exemplo citado, as faces do reservatório perpendiculares aos eixos x e y tem apenas uma 

subdivisão (os dois primeiros valores de subdivisions), enquanto as faces perpendiculares 

ao eixo z serão discretizados em 16 planos cada (o último valor de subdivisions elevado ao 

quadrado). 

O modo de discretização (subd_mode) possui opções regulares e logarítmicas, que de-

finem como as subdivisões serão aplicadas aos planos. Divisões regulares geram planos de 
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dimensões idênticas, enquanto dimensões logarítmicas geram planos de diversos tamanhos. 

Caso se opte pela divisão logarítmica pura (“log”), os menores planos encontrar-se-ão em 

torno do centro da face, caso se opte pela divisão logarítmica centrada no poço (“logw”), a 

opção seguinte (first_block) será utilizada para definir as dimensões do primeiro elemento, 

em torno do poço, e os demais crescerão a partir dele. A Figura 4.5 apresenta uma ilustração 

de como seria construído o reservatório descrito no arquivo avaliado. 

Figura 4.5 – Exemplo de discretização de reservatório 

 
Na seção do poço (well), são definidas as características de produção como vazão e 

pressão de produção (flow_rate e pressure, respectivamente), além do seu ponto central 

e dimensões, cujo funcionamento é idêntico ao do reservatório. Por se tratar de uma linha fonte, 

o poço só possui subdivisões ao longo de um eixo (subdivisions). 

Por fim, na seção de configuração do tempo, constam informações sobre o tempo ini-

cial, o incremento temporal entre cada passo, a quantidade de iterações previstas e a unidade 

de tempo utilizada (initial_time, time_step, iterations e time_unit, respectiva-

mente). 

4.4. Fluxograma do simulador 
Uma vez selecionada a linguagem de programação e de posse dos modelos para poço e 

reservatório, o simulador foi construído com base no diagrama de fluxo apresentado na Figura 

4.6. 
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Figura 4.6 – Diagrama de fluxo do simulador 

 
A primeira etapa do fluxo envolve a inicialização dos diversos componentes através da 

leitura do arquivo de configuração e posterior construção dos objetos e preenchimento de seus 

atributos. 

O tempo é inicializado com os valores definidos no arquivo e em seguida, tem início o 

loop principal que contempla o uso do algoritmo de Stehfest para construir a solução referente 

ao intervalo de tempo desejado. 

No algoritmo de Stehfest, inicialmente são realizadas as integrais das diversas equações 

fontes (|T", ~T" e ~!v) e, em seguida, é construída a matriz Ç`É e o vetor ÑÜÖ e o sistema é 

resolvido em seguida. 

4.5. Paralelismo 
Os modelos de processadores mais modernos possuem múltiplos núcleos de processa-

mento para a execução de tarefas em paralelo. Com a conversão das equações para o domínio 

de Laplace, todos os cálculos tornaram-se independentes da variável temporal, tornando mais 

eficiente a divisão do simulador em múltiplos processos. Assim, o tempo necessário para a 

simulação pode ser dividido por um fator igual a quantidade de processadores disponíveis. 

Nos exemplos executados, os cenários foram simulados de um instante inicial igual a 

10-3 horas até um tempo final de 105 h em um computador de 8 núcleos. Assim, foram gerados 
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8 processos, cada um responsável por um ciclo logarítmico do tempo, ou seja, o primeiro pro-

cesso gerou os dados de 10-3 a 10-2 h, o segundo de 10-2 a 10-1 h e sucessivamente até o último, 

de 10.000 a 100.000h. 

4.6. Solução das integrais 
O uso das integrais das equações fonte em seu formato original nos algoritmos de inte-

gração geram singularidades (divisões por zero) em três situações diferentes: durante a avalia-

ção dos efeitos de um segmento de poço (equação 4.1) sobre ele mesmo (caso 1) e durante a 

avaliação dos efeitos derivativos de um plano de reservatório (equação 4.2) sobre um segmento 

de poço contíguo a ele (caso 2) conforme apresentado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Casos em que surgem singularidades na integração das equações fonte no poço (à esquerda) e entre o poço e o 
reservatório (à direita) 

 
Para a integração numérica das equações fonte, são avaliadas as distâncias entre todos 

os pontos da fonte e o centro do segmento ou plano de observação. Assim, no caso 1, quando 

o ponto de observação e o ponto fonte são iguais, a distância entre eles é zero, gerando uma 

divisão por zero na equação 4.1. Para resolver esse problema, os pontos de observação dos 

segmentos não são os seus centros, mas sim um ponto ligeiramente afastado dele, precisamente 

a uma distância de CT do centro conforme apresentado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Solução da singularidade no poço 

 
Já para o plano do reservatório, o problema ocorre quando o ponto de observação é a 

extremidade do poço que se encontra a uma distância zero do plano de reservatório fonte. Nesse 

caso, a mesma estratégia poderia ser aplicada, mas dessa vez o ponto seria afastado do plano 

de uma distância igual ao valor de obs_dist descrito no arquivo de configuração. Uma outra 

solução possível, seria configurar o reservatório para que tivesse uma espessura ligeiramente 

superior à altura do poço (da ordem de centímetros), fazendo com que não houvesse intersecção 

entre os segmentos de poço e os planos de reservatório. Ambas as soluções encontram-se ilus-

tradas na Figura 4.9 e estão disponíveis no simulador. 

Figura 4.9 – Soluções da singularidade entre reservatório e poço 

 
Além dessa, uma terceira solução foi implementada e utilizada nas simulações realiza-

das nesta dissertação e baseia-se na construção de grids de discretização que não permitem o 

alinhamento entre o centro dos sub-planos do reservatório e o centro dos segmentos do poço. 

Isso é facilmente obtido para poços centralizados no reservatório através da utilização de grids 

com dimensões pares (2x2, 4x4, 6x6, etc), visto que o poço centralizado se localiza na inter-

secção de planos e não sobre o centro de um deles, conforme apresentado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Solução da singularidade entre reservatório e poço com grids de dimensões pares 

 
Não há problemas com o efeito derivativo de um poço sobre ele mesmo pois esse valor 

é nulo devido à nulidade da distância normal entre um segmento e ele mesmo. A mesma expli-

cação é válida para o efeito derivativo de um plano de reservatório sobre ele próprio. 

4.7. Validação 
Uma vez concluída a implementação do simulador, foi iniciado o processo de teste e 

validação. A cada teste os resultados foram comparados com aqueles gerados pelo simulador 

semianalítico de fluxo de fluidos em geometrias complexas desenvolvido por Medeiros Jr. 

(2007), cujos resultados já foram extensamente comprovados (MEDEIROS JR., OZKAN, KA-

ZEMI, 2007; MEDEIROS JR. et al, 2007). Como visto no capítulo 3, esse simulador também 

utiliza o método de elementos de contorno, mas o faz utilizando uma solução fundamental 

específica para reservatórios fechados e, por isso, produz resultados idênticos às soluções ana-

líticas para os casos simulados. Já o simulador desenvolvido utiliza a solução para reservatórios 

infinitos e simula as barreiras do reservatório através da discretização das fronteiras em sub-

planos. 

Para o primeiro teste, o poço foi inserido em um reservatório infinito em todas as di-

mensões. Apesar de se tratar de um simulador para reservatórios fechados, esse teste foi con-

siderado importante por utilizar apenas um subconjunto da modelagem proposta e permitir 

avaliar a sua eficácia. Esse formato foi alcançado através da remoção dos efeitos gerados pelos 

sub-planos que representam as fronteiras do reservatório e foi possível graças ao método de 

elementos de contorno e à separação entre a fronteira do poço e a do reservatório durante a 

modelagem do problema (capítulo 2). Uma vez garantido o funcionamento do simulador no 

primeiro teste, os efeitos das fronteiras do reservatório foram novamente inseridos no código e 

o simulador pode ser inteiramente avaliado em quatro outros cenários: poço centralizado em 

reservatório de pequena e grande extensão e poço descentralizado em um e em dois eixos. Os 

resultados obtidos encontram-se apresentados no próximo capítulo. 
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RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos testes realizados em cinco 

cenários distintos: poço em reservatório infinito, poço centralizado em reservatório de pequena 

e grande extensão e poço descentralizado em um e em dois eixos. 

5.1. Poço em reservatório infinito 
O primeiro teste realizado consistiu em avaliar os resultados do simulador monofásico 

para um poço produzindo com vazão constante em reservatório infinito em todas as direções. 

As características do poço, apresentadas na Tabela 5.1, foram definidas com base em caracte-

rísticas comuns de poços produtores de petróleo. Nesse cenário, o poço apresenta fluxo radial 

seguido por fluxo esférico para intervalos de tempo maiores. 

Tabela 5.1 – Parâmetros de poço para a simulação em reservatório infinito 

Na Figura 5.1, são apresentadas quatro curvas em função do tempo: a evolução da va-

riação de pressão no poço (;*) obtida com o novo simulador (triângulos azuis) e aquela obtida 

no simulador de referência (curva cinza), além da evolução do produto entre o tempo e a deri-

vada da variação de pressão no poço (5 ¶ij
¶3

) obtida no novo simulador (triângulos laranjas) e 

do simulador de referência (curva amarela). 

Como se pode observar, os dois conjuntos de dados são praticamente idênticos e pos-

suem uma correlação de 100,0%, comprovando a eficácia do simulador desenvolvido nesta 

dissertação para o cenário de poço inserido em reservatório infinito. 

 

Parâmetro Valor 
Vazão 3 bpd 

Dimensões (0, 0, 40) m 
Diâmetro 7 pol 

Subdivisões 2 
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Figura 5.1 – Resultados obtidos para um poço em reservatório infinito 

 

5.2. Poço centralizado em reservatório de pequena extensão 
Em seguida, o simulador foi validado para reservatórios de pequena extensão, de 100 

x 100 x 40 m. Nesse cenário, esperava-se um curto trecho de fluxo radial seguido por um trecho 

de fluxo dominado pelas barreiras do reservatório. 

A configuração do poço (Tabela 5.2) foi mantida, modificando apenas o valor da vazão 

de produção para permitir a visualização dos regimes de fluxo. Já para o reservatório (Tabela 

5.3), foram definidos valores de permeabilidade, porosidade viscosidade e compressibilidade 

arbitrários para este teste. 

Tabela 5.2 – Parâmetros de poço para a simulação em reservatório de pequena extensão 

 

 

 

 

Parâmetro Valor 
Vazão 0,3 bpd 
Centro (50, 50, 20) m 

Dimensões (0, 0, 40) m 
Diâmetro 7 pol 

Subdivisões 2 
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Tabela 5.3 – Parâmetros de reservatório para a simulação em reservatório de pequena extensão 

Conforme visto no capítulo 4, para evitar a singularidade, a menor discretização possí-

vel nos planos perpendiculares ao eixo z é de 4 sub-planos com um grid 2x2. Para avaliar a 

correspondência entre os valores simulados e a referência, foram simulados cinco modelos2 

com níveis de discretização diferentes, ilustrados na Figura 5.2. 

Figura 5.2 – Níveis de discretização simulados 

 
Não foram inseridas discretizações nos planos perpendiculares aos eixos x e y porque, 

devido à simetria do problema, os efeitos se cancelam e não tem influência no resultado. 

                                                 
2 Os modelos foram nomeados com base na quantidade de sub-planos perpendiculares aos eixos x, y e z. 

Assim, o modelo 1x1x4 possui apenas um sub-plano em cada uma das paredes do reservatório, 4 sub-planos no 
topo e 4 na base. 

Parâmetro Valor 
Pressão estática inicial 10000 psi 

Dimensões (100, 100, 40) m 
Permeabilidade relativa ao óleo 0,1 md 

Porosidade média 10% 
Viscosidade do óleo nas condições de reservatório 5,5 cp 

Compressibilidade total do sistema 5,33E-6 psi-1 
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Os resultados obtidos com a simulação encontram-se apresentados na Figura 5.33. O 

modelo básico, com apenas 4 sub-planos nos limites superior e inferior do reservatório, apre-

senta grandes desvios em relação à curva de referência no intervalo de 10 a 1000 horas, quando 

os efeitos das barreiras do reservatório começam a se tornar mais evidentes, conforme apre-

sentado no gráfico. Os demais modelos aproximam-se mais da curva base. 

Cabe ressaltar que não foi implementada nenhuma restrição quanto ao crescimento do 

valor de Δ*, visto que o simulador não avalia se o valor calculado superou a pressão estática 

inicial. 

Figura 5.3 – Resultados obtidos para um poço centralizado em reservatório de 100x100x40 m 

 
O coeficiente estatístico R-quadrático foi utilizado para comparar os valores gerados 

em cada uma das curvas, mas uma primeira análise gerou valores de correlação superiores para 

o modelo mais simples conforme apresentado Tabela 5.4. 

 

 

 

 

                                                 
3 O sufixo reg ou log na legenda do gráfico representa o modo de discretização dos planos perpendicu-

lares ao eixo em questão. 
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Tabela 5.4 – Correlação entre os valores absolutos das curvas simuladas e os valores de referência na simulação de poço 
em reservatório de pequena extensão 

Essa incongruência ocorreu devido ao uso dos valores absolutos quando deveriam ter 

sido utilizados o logaritmo dos valores, visto que a análise dos dados é feita em um gráfico log-

log. Os valores de correlação calculados com base no logaritmo dos resultados encontram-se 

apresentados na Tabela 5.5, e adequam-se ao que está mostrado na Figura 5.3, em que o modelo 

mais simples apresenta valores mais afastados da curva de referência e, portanto, menor valor 

de R2. Com base nessa análise, os melhores resultados foram obtidos com os modelos de 64 

sub-planos nos planos superior e inferior, com uma ligeira superioridade do grid logarítmico. 

Tabela 5.5 – Correlação entre os valores logarítmicos das curvas simuladas e dos valores de referência na simulação de 
poço em reservatório de pequena extensão 

No entanto, para o grid de 16 sub-planos, o modelo logarítmico apresentou performance 

menor que o regular. Isso se deve às dimensões dos sub-planos gerados pelo simulador con-

forme Figura 5.4. O algoritmo gera 4 blocos de alta definição em torno do poço, mas a apenas 

alguns metros, encontram-se blocos de baixíssima definição, que acabam por reduzir a quali-

dade dos resultados. 

Figura 5.4 – Grid de 16 sub-planos regular (esquerda) e logarítmico (direita) 

 

 

Modelo Correlação (R2) 
1x1x4 regular 99,978% 

1x1x16 regular 99,978% 
1x1x16 logarítmico 99,977% 

1x1x64 regular 99,976% 
1x1x64 logarítmico 99,976% 

Modelo Correlação (R2) 
1x1x4 regular 99,647% 

1x1x16 regular 99,913% 
1x1x16 logarítmico 99,808% 

1x1x64 regular 99,978% 
1x1x64 logarítmico 99,983% 
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5.3. Poço centralizado em reservatório de grande extensão 
Em seguida, o simulador foi validado para reservatórios de grande extensão, de 1000 x 

1000 x 40 m. Nesse cenário, esperavam-se resultados muito parecidos com os obtidos no teste 

anterior, mas com um fluxo radial de maior duração. 

Os primeiros testes confirmaram essa hipótese: se os valores de permeabilidade e vazão 

utilizados nos exemplos anteriores (0,1 md e 0,3 bpd, respectivamente) fossem mantidos, o 

fluxo radial se estenderia por muito tempo, fazendo com que o tempo de conclusão das simu-

lações crescesse exageradamente. Visando evitar esse tipo de problema, os valores de perme-

abilidade e vazão foram aumentados em 100 vezes cada (10 md e 30 bpd, respectivamente), 

acelerando os resultados. 

Os resultados obtidos na simulação encontram-se apresentados na Figura 5.5. O gráfico 

apresentado mostra um impacto muito maior dos diferentes tipos de discretização nos resulta-

dos. Com poucos sub-planos nas porções superior e inferior do reservatório (1x1x4 o ou 

1x1x16 regular e logarítmico), o poço se encontra muito distante das fontes existentes nas pa-

redes do reservatório, e surge uma transição entre o fluxo radial e o fluxo dominado pelas 

barreiras do reservatório. Quando a discretização é incrementada, passam a existir sub-planos 

mais próximos do poço, que reduzem os efeitos dessa transição. 
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Figura 5.5 – Resultados obtidos para um poço centralizado em reservatório de 1000x1000x40 m 

 
Para ilustrar esse fenômeno, a Figura 5.6 apresenta os grids dos planos perpendiculares 

ao eixo z em dois dos modelos usados: 1x1x16 e 1x1x64, ambos regulares. No modo de menor 

discretização e com o poço centralizado no reservatório, as fontes nos sub-planos mais próxi-

mos estão a 125 m da projeção do poço. Já os planos mais próximos no segundo modelo, estão 

a 62,5 m. Essa redução de distância permite que haja um efeito mais gradativo dos sub-planos 

perpendiculares ao eixo z durante a simulação. 

Figura 5.6 – Sub-planos formando “anéis” em torno do poço 

 
Outro aspecto digno de nota é a diferença observada entre os modos regular e logarít-

mico com o aumento do número de sub-planos, apresentada de forma ampliada na Figura 5.7. 

No primeiro modo, o aumento da discretização faz com que a transição se inicie no mesmo 

instante, mas acabe prematuramente. No caso logarítmico, a transição passa a se desenvolver 
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em instantes mais tardios e a durar menos tempo. Essa diferença se deve ao tamanho dos sub-

planos que formam o reservatório: no modo logarítmico, os sub-planos mais próximos do poço 

tem dimensões menores e, portanto, a distância do poço aos seus centros é menor, fazendo com 

que os efeitos das barreiras sejam sentidos com mais antecedência, prorrogando o fluxo radial 

como deveria ser observado. Para os sub-planos mais afastados, porém, as dimensões crescem 

rapidamente e, com elas, a distância entre o poço e as fontes, fazendo com que seus efeitos 

demorem a impactar a pressão no poço, gerando um período de transição indesejado.  

No caso da discretização regular, todos os sub-planos tem as mesmas dimensões, então 

os sub-planos próximos ao poço são nesse caso maiores, e seu efeito demora mais a impactar 

a pressão no poço, assim a transição se mantém no mesmo instante inicial. O efeito inverso é 

observado para os sub-planos mais afastados, que são menores que no modo logarítmico e, 

portanto, impactam a produção mais cedo, concluindo a transição. 

Figura 5.7 – Variação de discretização regular (esquerda) e logarítmica (direita) 

  
Apesar das diferenças apresentadas, os valores ainda se encontram bem próximos da 

referência, chegando a atingir uma correlação de 98,6%, conforme pode ser observado na Ta-

bela 5.6. 
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Tabela 5.6 – Correlação entre os valores logarítmicos das curvas simuladas e dos valores de referência na simulação de 
poço em reservatório de grande extensão 

5.4. Poço descentralizado em um eixo 
Depois de avaliar os resultados do simulador em reservatórios pequenos, grandes e in-

finitos, o sistema foi testado para casos em que o poço se encontra descentralizado em relação 

ao reservatório. Neste exemplo, o poço está muito próximo de uma das barreiras do reservatório 

conforme informações de configuração apresentadas na Tabela 5.7. O reservatório foi confi-

gurado segundo a Tabela 5.3. 

Tabela 5.7 – Parâmetros de poço para a simulação de um poço descentralizado em um dos eixos 

Devido à posição do poço, foi necessário utilizar modos de discretização diferentes: os 

planos perpendiculares ao eixo z foram discretizados de forma logarítmica, mantendo os me-

nores blocos em torno do poço e não mais em torno do centro do reservatório. A mesma estra-

tégia foi aplicada às paredes do reservatório, que foram discretizadas apenas horizontalmente, 

visto que o poço penetra todo o reservatório. Os modelos construídos encontram-se ilustrados 

na Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Correlação (R2) 
1x1x4 regular 90,762% 

1x1x16 regular 94,782% 
1x1x16 logarítmico 93,351% 

1x1x64 regular 97,587% 
1x1x64 logarítmico 98,596% 

Parâmetro Valor 
Vazão 3 bpd 
Centro (1, 50, 20) m 

Dimensões (0, 0, 40) m 
Diâmetro 7 pol 

Subdivisões 2 
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Figura 5.8 – Níveis de discretização para a simulação de um poço descentralizado em um dos eixos 

 
Os 4 modelos foram testados e os resultados encontram-se apresentados na Figura 5.94. 

Os modelos que não incluíam discretização nas paredes do reservatório apresentaram resulta-

dos mais afastados da curva de referência, pois a maior proximidade entre o poço e a barreira 

faz com que seja necessária uma maior definição do grid na parede próxima a ele. Os demais 

modelos se aproximaram bastante da curva de referência, e a quantidade de sub-planos no topo 

e base do reservatório se manteve como um parâmetro importante para a adequação da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 O sufixo w, usando na legenda do gráfico significa que o grid foi construído a partir do poço e não do 

centro do reservatório, assim, os menores blocos encontram-se em torno do poço. 



 51

Figura 5.9 – Resultados obtidos para um poço em (1,50,20) em reservatório de 100x100x40 m 

 
A análise de correspondência mostrou resultados muito bons conforme apresentado na 

Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Correlação entre os valores logarítmicos das curvas simuladas e dos valores de referência na simulação com 
poço descentralizado em um dos eixos 

5.5. Poço descentralizado em dois eixos 
Visando avaliar os efeitos de múltiplas barreiras no entorno do poço, foi construído 

uma simulação em que o poço se encontra descentralizado em relação aos eixos x e y, muito 

próximo de um dos vértices do reservatório. 

De posse dos testes anteriores, apenas dois modelos foram utilizados nesse caso, vari-

ando apenas a discretização dos planos perpendiculares ao eixo z conforme descrito na Figura 

5.10. 

 

 

Modelo Correlação (R2) 
1x1x16 logarítmico 99,475% 
1x1x40 logarítmico 99,247% 
8x1x16 logarítmico 99,657% 
8x1x40 logarítmico 99,905% 
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Figura 5.10 – Níveis de discretização na simulação com poço descentralizado em dois eixos 

 
Os resultados obtidos encontram-se apresentados na Figura 5.11 abaixo. 

Figura 5.11 – Resultados obtidos para um poço em (1,1,20) em reservatório de 100x100x40 m 

 
A Figura 5.11 mostra uma grande similaridade entre as curvas geradas pelo simulador 

e aquelas de referência. Os valores de correlação das curvas desta figura encontram-se apre-

sentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Correlação entre os valores logarítmicos das curvas simuladas e dos valores de referência na simulação com 
poço descentralizado em dois eixos 

Modelo Correlação (R2) 
8x8x16 logarítmico 99,532% 
8x8x40 logarítmico 99,921% 
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5.6. Resumo dos testes 
Ao longo deste capítulo, foram apresentados 5 cenários distintos de aplicação do simu-

lador, bem como os resultados obtidos em cada um deles. A Tabela 5.10 apresenta um resumo 

do melhor valor de correlação obtido em cada um dos cenários simulados. 

Tabela 5.10 – Resumo dos melhores valores de correlação obtidos nos testes 

Nos exemplos apresentados em que o poço se encontra centralizado, obteve-se que a 

discretização dos planos perpendiculares ao eixo z é o parâmetro mais importante para os bons 

resultados. Nos exemplos em que há descentralização, a discretização de todos os planos é 

importante para a obtenção de bons resultados. 

Os resultados apresentados acima demonstram que o simulador desenvolvido é capaz 

de atingir resultados muito próximos daqueles apresentados por um simulador validado pela 

comunidade científica, sempre atingindo correlações superiores a 98,5%.  

 

Cenário Correlação (R2) 
Poço em reservatório infinito 100,000% 

Poço em reservatório de pequena extensão 99,983% 
Poço em reservatório de grande extensão 98,596% 

Poço descentralizado em um eixo 99,905% 
Poço descentralizado em dois eixo 99,921% 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo apresenta as principais conclusões e recomendações obtidas no desenvol-

vimento e teste do simulador semianalítico apresentado nessa dissertação. Além disso, são 

apresentadas oportunidades de melhoria e desenvolvimento de novas aplicações. 

6.1. Conclusões 

• Neste trabalho foi possível construir um simulador semianalítico de fluxo monofásico 

e laminar de fluidos em reservatórios fechados, isotrópicos, homogêneos e de baixa 

compressibilidade utilizando o método de elementos de contorno a partir da solução da 

fonte pontual instantânea em meio infinito; 

• O modelo apresentado foi validado para diversas geometrias do sistema poço-reserva-

tório, inclusive reservatórios fechados; 

• O método de elementos de contorno (BEM) apresenta grandes ganhos na construção 

dos grids de simulação ao passo que requer somente a discretização das fronteiras do 

domínio do problema, facilitando sobremaneira a construção dos grids. Além disso, 

devido ao posicionamento dos termos fonte diretamente nas fronteiras, os valores de 

vazão e variação de pressão são calculados imediatamente sobre as paredes do poço e 

não em pontos afastados dele; 

• A solução das equações no domínio de Laplace simplifica a dependência da variável 

temporal no cálculo da solução do problema. Desta forma, o cálculo de valores em um 

determinado instante independe dos valores calculados anteriormente e permite a ob-

tenção das soluções de forma rápida em qualquer instante de tempo. Essa independência 

entre os passos temporais permitiu a paralelização do simulador, fazendo com que o 

software explorasse toda a capacidade de processamento disponível nos computadores 

atuais de múltiplos núcleos; 
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• Percebeu-se que a construção dos grids e o grau de detalhamento inserido neles afeta 

seriamente os resultados obtidos. Assim, foram desenvolvidas soluções para construir 

grids capazes de melhor modelar situações comuns como a proximidade de barreiras 

ou a descentralização do poço no reservatório; 

• O uso da linguagem Python e das bibliotecas NumPy e SciPy permitiu a construção do 

simulador de forma estruturada, acelerando o desenvolvimento e gerando um código 

fonte claro e de fácil entendimento. Porém, na solução das integrais das equações fonte, 

ficou evidente a necessidade de uma linguagem de programação de execução mais rá-

pida. Essa necessidade foi suprida através da utilização da linguagem C em determina-

dos trechos do algoritmo do simulador, garantindo maior velocidade à execução. 

6.2. Recomendações 

• O simulador foi modelado para permitir a inclusão de múltiplos poços no reservatório, 

mas visando facilitar a implementação e acelerar sua validação, optou-se por permitir 

apenas um poço nesta versão. Recomenda-se que seja inserida a opção de incluir outros 

poços, permitindo a simulação de geometrias mais complexas como, por exemplo, a 

análise de produtividade de poços radiais (pequenos poços horizontais construídos a 

partir de um poço vertical com ferramentas de hidrojateamento) ou de múltiplos poços 

horizontais; 

• Um estudo mais aprofundado sobre os efeitos dos grids nos resultados obtidos pode ser 

realizado, buscando estratégias diferentes (grids com progressão geométrica ou com 

progressão mista entre os já existentes) e avaliando quais conduzem a melhores resul-

tados; 

• Outras áreas de melhoria podem ser encontradas na modelagem do sistema: através de 

modificações nas equações fonte, é possível incluir os efeitos causados pelo dano à 

formação e pela estocagem, permitindo a construção de simulações mais realistas. Além 

disso, as equações referentes ao cálculo da pressão no interior do poço podem ser mo-

dificadas para incluir perdas de carga no poço, valores importantes para o estudo de 

poços horizontais; 

• Por fim, o arquivo de configuração poderia ser estendido para permitir a definição de 

pontos de controle no interior do reservatório, permitindo avaliar o comportamento da 

pressão ao longo da simulação. 
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EQUAÇÕES FONTE 

No capítulo 2, foi apresentada a modelagem matemática do problema de fluxo de flui-

dos em meios porosos delimitados por barreiras selantes. Para obtenção dos resultados com a 

solução apresentada naquele capítulo, faz-se necessário conhecer as equações dos termos fonte 

dos segmentos de poço (fronteira interna) e dos planos de reservatório (fronteira externa) em 

suas formas adimensionais e no domínio da frequência. 

Essas equações são obtidas a partir da equação da fonte pontual instantânea em reser-

vatório infinito (equação A.1). Esta solução é conhecida como solução fundamental para apli-

cação do BEM ao fluxo de fluidos em meio poroso. 

Para o poço, utiliza-se a aproximação da fonte linear, cujo termo fonte é obtido através 

da integral em uma dimensão da solução da fonte pontual instantânea. Para as fronteiras do 

reservatório, discretizadas em planos, a solução é obtida a partir da integral bidimensional. 

27/,/′, 58 /

exp B?
C)

495
E

87G958H/)
 

A.1 

Neste capítulo, serão apresentadas as três equações fonte que compõem o problema: a 

equação fonte do poço (equação A.2), a derivada da equação fonte do poço (equação A.3) e a 

equação fonte dos planos que formam o reservatório (equação A.4). 

0 2'7/',/′', 5' ? 4'8;/′'
5[x

/ |T" A.2 

0
(2'7/',/′', 5' ? 4'8

(+89R
;*ü'

5[x

/
(|T"

(+89R
/ ~T" 

A.3 

0 2'7/',/′', 5' ? 4'8;/′'
5\y

/ |!v 
A.4 



 59

Porém, visto que também será necessário adimensionalizar as equações e transformar 

os valores para o domínio de Laplace, serão utilizados os termos definidos no capítulo 2 con-

forme equação A.5, e definições nas equações A.6, A.7 e A.8. 

;* / ;*, , ;*) , ;*H A.5 
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A.1. Equação fonte do poço 
Partindo da equação A.6, e substituindo a derivada da variação da pressão pelo termo 

da vazão segundo a Lei de Darcy, obtém-se a equação A.9. 
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A área referida pela Lei de Darcy é a área atravessada pelo fluxo em direção ao poço, 

conforme Figura A.1. 

Figura A.1 – Área transversal ao fluxo 

 
Além disso, o elemento ;/′ é um segmento infinitesimal do poço, cujo contorno pode 

ser escrito como 2GCT;h′. Fazendo C na Figura A.1 igual ao raio do poço e substituindo os 

valores na equação A.9, chega-se à equação A.10 e, em seguida, à equação A.11: 
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A versão adimensionalizada da equação A.1 foi apresentada anteriormente através das 

substituições de 5' /
®3

ℓ©
 e $' /

I

ℓ
 com $' ∈ Ñ+, -, .Ö e encontra-se transcrita abaixo. 
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Fazendo h' /
f

ℓ
, ;h / ℓ;h', 4' /

®k

ℓ©
 e  ;4 / ℓ©kR

®
 e expandindo o valor de 9, obtém-

se a equação A.13. 
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A.13 

Após as devidas substituições e cancelamentos, obtém-se a equação A.14. 
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Por fim, aplicando a transformada de Laplace, obter-se-á a versão final utilizada nesta 

dissertação. 
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A.2. Derivada da equação fonte do poço 
Partindo da equação A.7, é necessário obter a derivada da equação da fonte pontual, 

conforme apresentado na equação A.16. 
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A.16 

Onde ;ç representa a distância normal entre o ponto fonte e o ponto de observação. 

Esse valor pode ser obtido a partir da decomposição do vetor r em duas componentes ortogo-

nais conforme apresentado na Figura 2.8: os pontos /′,, /′) e /′H possuem a mesma distância 

normal ;ç,PH, e o ponto /′Q possui uma distância maior, ;çQ. 
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Figura A.2 – Distâncias normais 

 
Adimensionalizando a equação A.16, obtém-se a equação A.17: 
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Aplicando as substituições das variáveis adimensionais propostas na etapa anterior, é 

possível obter a equação A.18 e, reposicionando as variáveis, a equação A.19. 
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Aplicando a transformada de Laplace, chega-se à equação A.20 e em sua forma simpli-

ficada (equação A.21). 
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A.3. Derivada da equação fonte no plano do reservatório 
A partir da equação A.8, é importante definir que o valor de ;/′ é igual à área do plano 

de cada elemento de contorno, assim ;/′ / ;*′;4′, onde * e 4 são coordenadas paramétricas 
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ao longo do comprimento e altura do plano. Aplicando as transformações de variável definidas 

na seção anterior, é possível obter a equação A.22. 

;*H7/', 5'8

/ 90 0 ë?
;ç'

8ℓQ5'

exp B?
C'
)

45'
E

7G5'8
H

)

;*7/'′, 4'8í

8R9∈5\R

ℓ);*'′;4'′
5\R

3R

6

ℓ);4'

9
 

A.22 

Aplicando a transformada de Laplace, obtém-se a equação A.23 e, reposicionando as 

variáveis, a equação A.24. 
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As integrais presentes nas equações A.15, A.21 e A.24 não tem solução analítica e, 

portanto, foram resolvidas numericamente através de quadraturas de Gauss no simulador. 

 


