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Resumo 

 
 

O principal objetivo desta dissertação foi estimar a distribuição de 

permeabilidades em um modelo de reservatório através da solução do problema 

inverso, usando diferentes dados dinâmicos de produção. Foram analisados casos 

com dados de produção de água na forma de tempo de chegada nos poços 

produtores ou como produção acumulada, dados de pressão de fundo em todos os 

poços e também mapas de saturação. O problema inverso foi resolvido pelo método 

dos mínimos quadrados. Para o cálculo dos gradientes das respostas do modelo, foi 

considerado o método da perturbação. Como algoritmo de minimização o método 

utilizado foi o Steepest Descent. Os resultados apresentados mostram a importância 

de cada dado para obter uma melhor caracterização do reservatório. Como exemplo, 

um dado simples e fácil de ser obtido, que é o tempo de chegada da água ao poço 

produtor, permite obter um modelo melhor do que o inicial. Os mapas de saturações, 

considerados nessa tese como dados perfeitos, ou seja, sem erro associado, são os 

que permitem alcançar a melhor caracterização do reservatório. Exemplos com 

dados de pressão de fundo e produção acumulada de água também são 

apresentados. Os resultados demonstram a importância da incorporação dos dados 

de produção para uma melhor caracterização do reservatório. 

 

Palavras-Chave:  Ajuste de histórico, problema inverso, caracterização de 

reservatório, incorporação de dados dinâmicos. 
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Abstract 

 
 

The main objective of this dissertation is estimating the permeability field in a 

reservoir model through the solution of an inverse problem using dynamic data. 

Cases with water production breakthrough time, water cumulative production, bottom 

hole pressure data and also saturation maps were performed. Inverse problem is 

solved by the least-squares method. In this work, it is required to calculate the model 

responses gradient, which is also known as the model sensitivity in relation to the 

parameters. In order to calculate sensitivity coefficients, the perturbation method was 

used. This method is very simple to implement and gives good approximation, but its 

computational cost is high because it requires one simulation run for each model 

parameter. The Steepest Descent method was used for minimization, which is also 

easy to implement and presented good results in all tested cases. The results show 

the importance of each data to get better reservoir characterization. For instance, a 

data which is easy to be obtained, that is the breakthrough time, allows obtaining a 

better model than the initial one, and depending on the existing complexity, it can 

lead to a model close to the one that generated the data. Saturation maps, 

considered as perfect data in this work (without associated errors), is the one that 

reaches the best reservoir characterization. Examples using bottom hole pressure 

data and cumulative water production are also presented. The obtained results show 

the importance of incorporating production data in order to achieve a better reservoir 

characterization.  

 

Keywords: History matching, inverse problems, reservoir characterization, dynamic 

data incorporation.  
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1. Introdução 
 
 

Os modelos numéricos de simulação são utilizados para prever o 

comportamento futuro dos reservatórios, alocar novos poços produtores e injetores, 

projetar os sistemas de produção e suas capacidades, enfim, são ferramentas 

utilizadas para buscar a melhor estratégia de explotação dos campos de petróleo. 

Para isto, estes modelos necessitam ser calibrados e devem possuir razoável grau 

de confiança.  

O modelo de simulação deve ser baseado em um modelo geológico realista, 

que represente as características do reservatório e seja consistente com os dados 

estáticos, tais como: perfis, testemunhos e sísmica. Ao mesmo tempo, tal modelo 

deve ser coerente com os dados dinâmicos de produção: dados de teste de 

formação, dados de pressão, fração de água produzida, dados de saturação, etc. As 

técnicas de geoestatística têm se mostrado ferramentas poderosas para a 

construção do modelo geológico do reservatório, no entanto, quando se constrói um 

modelo de fluxo, sempre existe uma dificuldade em reproduzir o histórico de 

produção do campo. Desta forma, é necessária a realização de ajustes em algumas 

propriedades, sejam as relacionadas à geologia, como exemplo, distribuição de 

permeabilidade e porosidade, sejam as relacionadas à dinâmica de fluidos, tais 

como: curva de permeabilidade relativa, viscosidade e densidade de fluidos. 

A etapa de ajuste de histórico é importante dentro da engenharia de 

reservatórios para a validação e calibração dos modelos matemáticos. Depende da 

experiência do engenheiro e consome um tempo elevado para alcançar resultados 

satisfatórios. Quanto menos tempo for despendido e quanto mais confiável for o 

resultado dessa etapa, mais tempo e menos incerteza haverá para o estudo de 

novos projetos, o que se traduz em vantagem econômica na explotação da jazida. A 

boa prática sugere que o geólogo do campo esteja diretamente envolvido nesse 

estudo para que os ajustes realizados não contrariem a geologia do campo, ou para 

decidir se o modelo geológico deverá ser revisto. 

No entanto, as soluções do ajuste de histórico são raramente únicas. Um 

exemplo prático seria o tempo simulado de chegada de água para um poço produtor, 

que pode ser ajustado ao observado nesse poço através da variação de diferentes 

parâmetros, tais como alteração da permeabilidade de uma determinada região ou 

através da modificação dos parâmetros da curva de permeabilidade relativa. Essas 
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diferentes soluções vão existir devido ao pequeno número de dados (geológicos ou 

de produção) disponíveis diante dos grandes volumes dos reservatórios e do número 

de parâmetros. Consideram-se como parâmetros todos os dados inferidos como, por 

exemplo, a porosidade obtida nos poços através de perfis. Porém, os poços estão 

espaçados uns dos outros da ordem de dezenas a centenas de metros. O geólogo 

usa então ferramentas para, a partir dos dados dos poços, estimar o valor da 

porosidade para as áreas onde não há poços perfurados. Nestas áreas sem poços, 

existe um determinado nível de incerteza.  

A obtenção de um bom ajuste de histórico é um problema inverso mal-posto, 

definido assim por não obedecer a umas das três condições necessárias a um 

problema ser classificado como bem-posto, que são: a solução deve existir, ser 

única e estável.  

A seguir listam-se alguns dos dados de produção que podem ser encontrados 

em um campo de petróleo (Figura 1). 

• Fração de água produzida no poço produtor ao longo do tempo; 

• Concentração de traçador produzida; 

• Vazões de injeção e produção; 

• Registro de pressão de medidores permanentes no fundo do poço; 

• Dados de saturação no poço (Perfil) ou no campo (Sísmica 4D). 

Esses dados são respostas indiretas das propriedades do reservatório 

(permeabilidade absoluta, porosidade, curva de permeabilidade relativa, 

transmissibilidade de falhas, etc.) e irão fornecer subsídios para as modificações nas 

suas propriedades. 

O processo de determinação dos parâmetros do reservatório a partir de dados 

observados quando não há uma relação explícita entre estes é conhecido como um 

problema de estimativa de parâmetros ou problema inverso. A maneira usual de 

resolver um problema inverso desse tipo se dá através dos seguintes passos 

(Kulkarni e Datta-Gupta, 1999): 

1. Construção de um modelo matemático; 

2. Definição de uma função objetivo; 

3. Aplicação de um método de minimização. 

Nesta dissertação, o modelo matemático será representado por um simulador 

de reservatório. 
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Figura 1 - Dados de produção disponíveis em um rese rvatório de petróleo. 

 
Função objetivo é uma função que mede o desajuste entre os dados 

observados e as respostas do modelo. O método de minimização é um algoritmo 

que irá procurar os valores dos parâmetros do modelo que melhorem o ajuste, ou 

seja, que diminuam a diferença entre os dados observados e as respostas do 

modelo.  

Antes de começar a inversão dos dados, deve-se estudar qual o intervalo de 

variação para cada parâmetro do problema. Uma análise de sensibilidade prévia 

permite restringir a inversão somente aos parâmetros mais importantes. Uma vez 

construído o modelo matemático, definida a função objetivo e que tenha sido 

escolhido o algoritmo de minimização, o processo de inversão é dado pela seguinte 

seqüência: 

1. Atribuir um valor arbitrário para o conjunto de incógnitas, ou seja, 

estabelecer uma estimativa do valor inicial; 
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2. Computar a resposta do modelo matemático (simulador de reservatórios) 

com essa estimativa; 

3. Calcular a função objetivo;  

4. Se a função objetivo for menor do que um valor previamente determinado, 

o processo de inversão termina nesse passo. Caso contrário, devemos 

usar o algoritmo de minimização para calcular as mudanças nos valores 

do conjunto de incógnitas e retornar ao segundo passo. 

Deve-se atentar para as situações em que a inversão converge para uma 

determinada solução na qual algum dos parâmetros está situado no limite do 

intervalo definido. Nestes casos deve-se aumentar o intervalo de valores possíveis 

para esse parâmetro e reiniciar o processo. 

Metodologias similares à apresentada foram desenvolvidas nos últimos anos 

para integração de diferentes tipos de dados de produção na caracterização 

geológica, através da solução de problemas inversos, e têm apresentado bons 

resultados. Esses trabalhos serão revistos no próximo capítulo. 

Outra técnica que vem desempenhando um papel importante na resolução do 

problema inverso do ajuste de histórico de dados de produção é a simulação por 

linhas de fluxo. Essa nova linha de simuladores tem surgido como tecnologia efetiva 

e complementar aos simuladores convencionais. 

Esses simuladores podem ser usados perfeitamente para auxiliar no ajuste de 

histórico identificando as áreas onde as alterações nas propriedades geológicas 

devem ser feitas, assim como permitem quantificar as relações entre poços 

produtores e injetores (Figura 2). Trata-se de uma ferramenta útil para o 

entendimento do comportamento dos reservatórios. 

A simulação por linhas de fluxo permite a obtenção de expressões analíticas 

para sensibilidade das respostas do modelo com respeito aos seus parâmetros, 

como por exemplo: variação da fração de água produzida ao longo de tempo em 

função da variação da distribuição de permeabilidade. Tais expressões acarretam 

em uma economia de tempo durante o processo de ajuste dos dados de produção. 

Outra vantagem da simulação por linhas de fluxo é o conceito de ajuste do tempo de 

vôo (do termo em inglês Time-of-Flight) que é análogo ao da inversão sísmica. Essa 

analogia permite a utilização de métodos de inversão desenvolvidos há mais tempo 

na área de geofísica. 
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Figura 2 - Visualização de drenagem de um reservató rio ao longo de tempo usando linhas de 
fluxo: poços produtores (verde) e injetores (azul) (Thiele, 2003). 

 
1.1. Objetivos 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a solução do problema 

inverso incorporando diferentes dados de produção, de forma isolada ou 

combinados, para obter um parâmetro de reservatório. Também pretende avaliar se 

tais combinações tornam o modelo melhor caracterizado. Os dados de produção 

utilizados são: tempo de chegada da água, produção acumulada de água, pressão 

de fundo nos poços e mapas de saturação. O parâmetro a ser invertido é a 

permeabilidade do reservatório, uma vez que tal parâmetro é o mais comumente 

modificado em estudos de reservatório. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 
 

Este trabalho é estruturado em sete capítulos. No primeiro capítulo, o assunto 

ajuste de histórico é introduzido dentro do contexto da engenharia de reservatório, 

mostrando sua importância na análise de desenvolvimento de um campo de 

petróleo. Nos dois capítulos seguintes algumas importantes referências na literatura 

a respeito de ajuste de histórico são revisadas e algumas definições e conceitos 

básicos da área de engenharia de reservatório relacionados a fluidos e rocha são 
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apresentados. O Capítulo 4 descreve, resumidamente, a formulação do problema 

direto na simulação de reservatórios e os modelos de reservatório sintéticos 

utilizados para inversão são apresentados. No Capítulo 5 é abordada a formulação 

teórica do problema inverso necessária para o desenvolvimento deste trabalho. São 

apresentadas algumas definições sobre o grau de determinação do problema, 

problemas lineares e não-lineares, método dos mínimos-quadrados, método dos 

gradientes e o cálculo da matriz de sensibilidade. O Capítulo 6 mostra a aplicação da 

metodologia proposta a quatro casos sintéticos onde diferentes dados de produção 

são invertidos. Por último, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 
 
Neste capítulo será apresentada uma revisão sobre alguns dos trabalhos 

disponíveis na literatura a respeito de ajuste de histórico. Serão comentados 

trabalhos com foco nos dados dinâmicos e outros, mais complexos, que envolvem 

conceitos de geoestatística. Os artigos relacionados descrevem trabalhos 

desenvolvidos tanto para simuladores por linhas de fluxo quanto por diferenças 

finitas. Desde já é importante destacar que, quase sempre, pode-se aplicar a maior 

parte das metodologias para qualquer tipo de simulador. 

Para caracterizar um reservatório, muitas vezes somente a distribuição 

espacial da permeabilidade absoluta é estimada no problema inverso (Vasco e 

Datta-Gupta, 1999; Vasco et al., 1999; Datta-Gupta et al., 2002). Nesses casos, 

assume-se que as curvas de permeabilidade relativa são conhecidas e 

representadas por funções do tipo Corey (Lake, 1989). Watson et al. (1979) e Lee e 

Seinfeld (1987) resolveram o problema de ajuste de histórico automático para 

estimar tanto a distribuição de permeabilidade absoluta quanto as curvas de 

permeabilidade relativa.  

Kulkarni e Datta-Gupta (1999) apresentaram uma metodologia baseada em 

simulação por linhas de fluxo para estimar as curvas de permeabilidade relativa a 

partir de dados de produção. As sensibilidades das respostas do simulador (fração 

de água produzida nos poços produtores) com relação aos parâmetros das curvas 

de permeabilidade relativa foram estabelecidas analiticamente. Para estimar os 

parâmetros do modelo, eles exploram a analogia existente entre simulação por 

linhas de fluxo e o traçamento de raios utilizado em sísmica para desenvolver um 

método para inverter de forma eficiente os dados de produção. As curvas de 

permeabilidade relativa são representadas através de funções de potência ou B-

splines. Além disso, investigaram a não-unicidade associada a este problema 

inverso e avaliaram quantitativamente a importância da adição de dados de pressão 

de fundo dos poços aos de fração de água produzida para a resolução simultânea 

das permeabilidades absoluta e relativa. 

Um aspecto crítico no problema inverso da caracterização de reservatórios é 

o cálculo dos coeficientes de sensibilidade. O coeficiente de sensibilidade é a 

derivada de qualquer resposta do modelo em relação aos parâmetros que se deseja 
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inverter. Por exemplo, ao variar a distribuição de permeabilidade, pode-se observar 

as modificações ocorridas na fração de água produzida no poço ao longo do tempo.  

Wu et al. (1998, 1999) desenvolveram um método adjunto, discretizado, para 

gerar coeficientes de sensibilidade relacionados aos dados de produção com fluxo 

bifásico. O método é aplicado para calcular a sensibilidade da pressão de fundo e da 

razão água-óleo com relação às permeabilidades e porosidades das células do 

simulador. Utilizando esses coeficientes de sensibilidade, um algoritmo do tipo 

Gauss-Newton é aplicado para gerar estimativas das propriedades das rochas 

condicionadas a um modelo geoestatístico inicial e aos dados de produção. 

Vasco et al. (1999) propuseram uma técnica onde os coeficientes de 

sensibilidade dos parâmetros são formulados em termos de integrais de funções 

analíticas ao longo das linhas de fluxo. A integração dos dados é feita resolvendo o 

problema inverso usando a analogia existente com a inversão sísmica e envolve a 

linearização da expressão do tempo de vôo da linha de fluxo. O problema inverso é 

resolvido em duas etapas: 

1. Ajustando o tempo de chegada da água no poço produtor; 

2. Ajustando as amplitudes da curva de fração de água produzida.  

Wen et al. (1999) desenvolveram um algoritmo para obtenção do campo de 

permeabilidade absoluta condicionado aos múltiplos dados de fluxo monofásico e 

dados de pressão através de uma técnica de inversão iterativa conhecida como 

auto-calibração seqüencial. Essa técnica é baseada em geoestatística, ou seja, gera 

vários modelos equiprováveis que honram os dados de entrada de permeabilidade, 

e tem ainda como características:  

1. O conceito do ponto mestre que reduz a quantidade de cálculos 

necessários; 

2. Um mecanismo de propagação baseado em krigagem que leva em conta 

as correlações espaciais das perturbações; 

3. Um método rápido de computar os coeficientes de sensibilidade com 

apenas uma simulação. 

Wang e Kovscek (2000) desenvolveram um método para ajuste de histórico 

de produção baseado em linhas de fluxo. A distribuição de permeabilidades é 

inferida com base em dados dinâmicos de produção, entre eles: fração de água 

produzida, pressão de fundo e vazões dos poços. A idéia principal é relacionar a 

curva de fluxo fracionário no poço produtor com o tempo de chegada de água em 
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cada linha de fluxo. As curvas de produção do modelo são ajustadas aos dados 

observados modificando-se as permeabilidades ao longo de cada linha de fluxo. Em 

seguida, as permeabilidades das linhas de fluxo são mapeadas de volta nas células 

dos modelos. 

Wen et al. (2003) apresentaram um método para calcular semi-analiticamente 

os coeficientes de sensibilidade em condições de fluxo bifásico (óleo-água). O 

coeficiente de sensibilidade do fluxo fracionário nos poços produtores é diretamente 

relacionado ao coeficiente de sensibilidade do tempo de vôo ao longo de cada linha 

de fluxo e ao coeficiente de sensibilidade da pressão de uma célula. O método 

proposto é implementado com o auxílio da técnica auto-calibração seqüencial. O 

método pode ser estendido para o cálculo dos coeficientes de sensibilidade de 

dados de saturação e concentração de traçadores. 

O processo de inversão dos dados de produção com o objetivo de 

caracterizar um reservatório é usado também em estudos para aqüíferos. A literatura 

disponível é muito vasta, várias técnicas desenvolvidas para a engenharia de 

reservatório de petróleo são aplicadas aos estudos de aqüíferos e vice-versa (Rosa 

et al., 2006). 

Wen et al. (2002) aplicaram a técnica de inversão auto-calibração seqüencial 

para condicionar a permeabilidade de um aqüífero aos dados de vazão, pressão e 

tempo de chegada de um traçador. Os resultados mostram que o tempo de chegada 

do traçador fornece informações a respeito das áreas entre os poços, já os dados de 

pressão fornecem informação somente sobre as proximidades do poço. A integração 

desses dados leva a uma melhor caracterização do reservatório e diminuição das 

incertezas. 

Também relacionado ao estudo de aqüífero usado para armazenamento 

geológico, Datta-Gupta et al. (2002) invertem os dados de injeção de traçadores 

entre poços, e comparam uma técnica convencional que foi aplicada a um campo 

real com a técnica por eles proposta. A convencional não fornece informações sobre 

a distribuição das saturações in situ, estimando apenas a saturação média na área 

onde os traçadores foram injetados. Os autores aplicam um método de inversão 

baseado em linhas de fluxo para inverter os dados de traçadores. A capacidade do 

método é mostrada com a aplicação a um caso real. 

Khan et al. (2007) construíram uma matriz de sensibilidade da pressão do 

aqüífero com relação à permeabilidade simplificada. Essa simplificação consiste em 
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atribuir valores um ou zero, com o sinal apropriado, de acordo com o impacto do 

parâmetro na resposta do modelo. 

Na resolução de problemas inversos, uma estratégia comumente adotada é a 

adequação da escala dos dados observados a serem invertidos com relação à 

escala dos parâmetros a serem determinados. 

Yoon et al. (2001) propuseram um método para integração dos dados de 

produção na caracterização do reservatório no qual o problema inverso 

(determinação da distribuição areal da permeabilidade absoluta) é resolvido em 

várias escalas. A distribuição de permeabilidades começa a ser resolvida em uma 

escala mais grosseira, ou seja, no caso de um modelo numérico de reservatórios, 

esta escala significa um número menor de células com maiores dimensões. Em 

seguida, a malha de simulação é refinada e a inversão é realizada sucessivamente 

até o nível que seja suficiente para ajustar os dados, evitando uma sobre-

parametrização e incorporação de artifícios de regularização. A integração dos 

dados numa escala mais grosseira exige um modelo com menos parâmetros, o que 

faz com que a inversão seja bem mais rápida comparada com a inversão dos dados 

no modelo de escala refinada. Outra vantagem dessa abordagem é facilitar a 

convergência das técnicas de minimização para o mínimo global, particularmente 

quando há múltiplos mínimos locais.  

Stenerud e Lie (2006) também propuseram a inversão dos dados de produção 

em múltiplas escalas. Esse trabalho se diferencia por modelar o fluxo em cada linha 

de fluxo, ao invés de usar algoritmo baseado nas equações de Dykstra-Parsons. 

Dessa forma, não há acoplamento entre as linhas de fluxo, portanto, as modificações 

na permeabilidade podem ser feitas diretamente. 

A maneira tradicional de calibrar um modelo envolve o ajuste das amplitudes 

das respostas do simulador de fluxo, ou seja, curvas de fração de água ou de 

concentração de traçadores. Essa calibração de amplitudes se mostra um problema 

inverso não-linear e lento em termos de convergência, chegando muitas vezes a um 

ajuste inadequado.  

Os trabalhos que incorporam os dados de produção ao modelo através do 

ajuste do tempo de chegada, seja o tempo de início da produção de água em um 

poço produtor ou o tempo do pico de concentração de um determinado traçador, 

sugerem uma característica quase-linear para a resolução desse tipo de problema 

inverso. Isso se reflete em melhor convergência e mais estabilidade quando 
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comparado com casos em que são considerados os dados de amplitude. Portanto, o 

ajuste do tempo de chegada é o mais comumente adotado. No entanto, só o ajuste 

do tempo de chegada, na maioria dos casos, não permite alcançar a reprodução 

exata do restante dos dados observados. Nesses casos é necessário ajustar 

também as amplitudes dessas curvas. Quando o problema inverso é planejado para 

inverter as informações de amplitude em conjunto com o tempo de chegada tem-se 

o método conhecido como tempo de chegada generalizado. 

He et al. (2002) propuseram um método de inversão para ajuste generalizado 

da curva de produção de água, ou seja, tanto o ajuste do tempo de chegada quanto 

as amplitudes do dado de produção. Nesse método, ao invés de ajustar a curva de 

produção diretamente, minimiza-se o desajuste deslocando a curva (da fração de 

água ou da concentração de um traçador) no tempo em direção à curva observada 

até que a correlação entre os dados simulados e observados seja alta. Como em 

casos citados anteriormente, as sensibilidades para o ajuste de tempo generalizado 

são obtidas após uma única rodada do simulador e de forma analítica. Um método 

de mínimos quadrados que utiliza as sensibilidades analíticas é usado para resolver 

o problema inverso. Algumas restrições adicionais são impostas para minimizar o 

desvio de um modelo geológico estabelecido inicialmente, manter o realismo e 

coerência do modelo e não introduzir ajustes artificiais. 

Cheng et al. (2004) propõem uma metodologia para ajuste de histórico para 

simuladores por diferenças finitas que aliam as vantagens da simulação por linhas 

de fluxo com a maior versatilidade e maior habilidade em representar fenômenos 

físicos mais complexos. Pela técnica proposta, são utilizadas as sensibilidades de 

uma linha de fluxo para facilitar o ajuste do modelo por diferenças finitas. 

Primeiramente, o campo de velocidades do simulador por diferenças finitas é usado 

para calcular as trajetórias das linhas de fluxo (Figura 3), o tempo de vôo e a matriz 

de sensibilidade. Essas sensibilidades são, então, utilizadas na solução do problema 

inverso para ajustar o modelo. O uso do simulador por diferenças finitas permite 

levar em conta processos físicos mais detalhados, além dos efeitos de 

compressibilidade. E, embora as sensibilidades calculadas dessa forma sejam 

aproximadas, os resultados mostraram não haver impacto na qualidade e eficiência 

do processo de ajuste. Para o ajuste de histórico, foi utilizada a metodologia do 

tempo generalizado descrita anteriormente. 
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Figura 3 - Saturação de água e linhas de fluxo deri vadas do campo de velocidades. 

 
Cheng et al. (2005) investigaram quantitativamente as não-linearidades 

associadas ao problema de ajuste das amplitudes, do tempo de chegada ou do 

tempo de chegada generalizado e o respectivo impacto na solução do problema 

inverso, assim como em sua convergência. Caracterizar o grau de não-linearidade 

do problema pode ser tão importante quanto encontrar a solução do problema 

inverso. Nessa referência os autores discutem os fundamentos matemáticos para a 

medida da não-linearidade do problema inverso que permitirá a construção de 

métodos mais robustos e eficientes para a integração dos dados de produção no 

modelo geológico. Se F  representa uma resposta do simulador (por exemplo, 

concentração do traçador), então a não-linearidade é definida como 
2

/s = kk kF F , 

onde kF  é o vetor das primeiras derivadas com relação ao vetor parâmetro k  e kkF  

é o vetor de segundas derivadas. Essa medida é baseada no conceito geométrico 

de curvatura. O parâmetro s  representa o inverso do raio de círculo que melhor 

aproxima os valores que F  pode assumir. Uma resposta do modelo mais suave e 

mais linear terá curvatura menor (maior raio), logo uma menor medida de não-

linearidade. Cheng et al. (2005) apresentam as fórmulas para o cálculo da medida 

de não-linearidade para os ajustes de amplitudes, do tempo de chegada ou do 

tempo de chegada generalizado, bem como o cálculo das sensibilidades para esses 

casos. As análises realizadas pelos autores associam baixos valores de 

sensibilidade à maior não-linearidade. Também constataram que a não-linearidade 

na inversão do tempo de chegada é algumas ordens de magnitude menor que no 
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ajuste de amplitudes. Como conseqüência, o ajuste por tempo de chegada tem 

como característica melhor convergência e menor chance de cair em um mínimo 

local. O ajuste por tempo de chegada generalizado combina de maneira eficiente o 

ajuste por tempo de chegada e o ajuste por amplitude, enquanto retém as 

propriedades mais desejadas do ajuste por tempo de chegada. No exemplo de 

campo apresentado, o ajuste por tempo de chegada generalizado foi o que 

apresentou os melhores resultados. 

Sandve (2009) usa o método da inversão do tempo de chegada generalizado 

(tempo de chegada e amplitude da curva de água). O que distingue este trabalho de 

outros similares é o uso da informação das sensibilidades de segunda ordem, já que 

estas podem ser calculadas ao longo das linhas de fluxo sem maiores custos 

computacionais. A adição dessas sensibilidades contribuiu para melhores 

propriedades de convergência ao menos em casos sintéticos, mas nem tanto em 

casos mais realistas e mais mal-postos. Dois métodos (busca linear e região de 

confiança) do tipo Levenberg-Marquardt usados mostraram bom desempenho ao 

melhorar a convergência da minimização. 

Muitas vezes, o dado de produção pode ser uma fonte crucial de informações 

para identificar a distribuição espacial de permeabilidades, assim como sua 

orientação espacial como, por exemplo, no sentido dos falhamentos de um 

determinado campo. No caso de ocorrência de falhas ou fraturas, o comportamento 

do fluxo pode ficar completamente marcado pela presença dessas estruturas.  

Landa e Horne (1997) desenvolveram uma metodologia para caracterizar a 

permeabilidade e porosidade de um modelo a partir de dados dinâmicos, tais como: 

dados de teste de pressão, histórico de produção e informação de sísmica 4-D, além 

de outros dados como correlação permeabilidade-porosidade, etc. O problema 

inverso é resolvido através de técnicas para estimativa não-linear de parâmetros 

(Steepest Descent, Gauss-Newton e SVD, entre outros). Além dos dados de 

permeabilidade e porosidade, os autores destacam que através da metodologia 

proposta objetos geológicos como canais, falhas e atenuação sísmica podem ser 

inferidos pelo problema inverso. 

Vargas-Guzmán et al. (2009) propõem a interpretação geológica da 

ocorrência de fluxos preferenciais através da integração de um modelo pré-

determinado aos dados dinâmicos. A inversão é do tipo tempo de chegada 

generalizado, com base em simulação por linhas de fluxo restrito a um modelo 
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estratigráfico detalhado em um reservatório com mais de um milhão de células. O 

mapa de permeabilidades obtido foi usado para identificar a distribuição espacial das 

zonas naturalmente fraturadas e as regiões onde ocorre fluxo preferencial. Os 

resultados também permitiram mostrar a existência de uma associação entre zonas 

de alta permeabilidade com um tipo específico de rocha e com regiões mais altas da 

estrutura. 

Ida (2009) mostrou o ganho de qualidade obtido no ajuste de histórico com a 

incorporação quantitativa da sísmica 4D. O trabalho propõe que sejam utilizados, 

simultaneamente, os dados de produção e, quantitativamente, a impedância 

acústica da sísmica 4D para melhor identificar as heterogeneidades do reservatório. 

A metodologia usou um algoritmo genético durante a etapa de otimização. Foram 

simulados casos sintéticos e um caso com características adaptadas de um campo 

real. 

Poucos trabalhos discutem a integração de vários tipos de dados de produção 

e a importância relativa de cada um, focando mais em busca por expressões 

analíticas ou métodos matemáticos para a solução do problema inverso. Por isso, 

um dos objetivos desse trabalho é discutir e analisar a contribuição de diferentes 

dados de produção para a caracterização do reservatório. 
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3. Fluxo em Meios Porosos 

 
 

 Um modelo matemático de reservatório consiste de um conjunto de equações 

diferenciais, que refletem as leis físicas, e cujos coeficientes caracterizam as 

propriedades de fluidos e rocha. Neste capítulo, as propriedades básicas de fluidos e 

rocha são definidas. A seguir, um modelo geral de reservatório baseado em leis que 

governam o escoamento de fluidos em um meio poroso é introduzido.  

Um reservatório de óleo ou gás é uma formação geológica que contém em 

seu espaço poroso, em conjunto com a água, hidrocarbonetos na fase líquida ou 

gasosa. Equações e conceitos básicos serão válidos também para outros tipos de 

reservatório com outros tipos de fluidos, por exemplo, aqüíferos. 

Um meio poroso consiste de duas partes, a parte sólida e a parte com vazios. 

A parte sólida é chamada matriz e a parte vazia, poro. Descrever a estrutura do 

reservatório no nível microscópico é uma tarefa muito difícil. Alternativamente, o 

processo pode ser analisado no nível macroscópico. Para fazer essa análise, 

parâmetros que descrevem propriedades de fluido e da rocha de um meio poroso 

são definidos. 

 

3.1. Propriedades de Fluidos 
 
3.1.1. Massa Específico do Fluido 

 
A massa específica do fluido é definida como massa do fluido por volume. A 

relação entre pressão, temperatura e massa específica é conhecida como equação 

de estado. Podemos definir a massa específica ρ  como uma função da pressão p : 

( ) m
p

V
ρ ρ= =                                                        (3.1) 

onde m é a massa da fluido e V  o volume ocupado pelo fluido. Para um fluido 

incompressível, a massa específica é constante.  

 

3.1.2. Viscosidade 

 

Uma segunda propriedade que caracteriza um fluido é a habilidade do fluido 

em resistir a uma deformação. Um fluido Newtoniano é aquele em que a força 
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cisalhante por unidade de área é proporcional ao gradiente local da velocidade. A 

constante de proporcionalidade é chamada viscosidade, µ , do fluido. Todos os 

fluidos nessa dissertação são considerados do tipo Newtoniano. Para processos 

isotérmicos a viscosidade é função da pressão, 

 ( )pµ µ=                                                     (3.2) 

 

3.2. Propriedades das Rochas 
 
3.2.1. Porosidade 

 
A porosidade de um meio poroso é definida como a fração de espaços 

porosos no meio. Uma vez que no espaço poroso há poros isolados que não 

contribuem para o fluxo, é mais conveniente definir uma porosidade efetiva, da 

seguinte forma: 

ep

t

V

V
φ =                                                    (3.3) 

onde tV  é o volume total do meio e 
epV  é o volume poroso efetivo excluindo os poros 

não-conectados. 

 

3.2.2. Permeabilidade Absoluta 

 

Em 1855, Henry Darcy realizou uma série de experimentos para investigar a 

capacidade da água fluir em diferentes tipos de areias. Para fluxo unidimensional, 

ele concluiu que o fluxo fɶ  é proporcional ao gradiente hidráulico Jɶ . O gradiente 

hidráulico descreve a direção do fluxo de valores altos para valores baixos de 

potencial. Para um caso horizontal onde a diferença na altura da água é 2 1h h− , e o 

comprimento é l , o gradiente hidráulico é ( )2 1 /J h h l= −ɶ . O resultado desses 

experimentos é conhecido como a Lei de Darcy: 

 f = KJɶ ɶ ɶ                                                    (3.4) 

O coeficiente de proporcionalidade Kɶ é chamado de condutividade hidráulica, 

que pode ser expressa em termos da viscosidade e do peso específico como: 
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K g

K
ρ
µ

=ɶ                                                    (3.5) 

onde K  é a permeabilidade absoluta do meio quando somente a água satura o meio 

poroso. No caso geral a permeabilidade depende de direção de fluxo e de 

propriedades físicas do meio poroso em cada ponto, i.e., de variáveis espaciais. 

Neste caso a permeabilidade é definida por um tensor de segunda ordem, 

,( ( ) :1 , 3)i jK i j= ≤ ≤K x . 

 

3.2.3. Permeabilidade Relativa 

 
Em geral, há mais de uma fase presente no reservatório. Além de óleo e gás, 

há presença de água que, em muitas vezes, é injetada para aumentar a recuperação 

de hidrocarbonetos. Outra forma de aumentar a recuperação de um reservatório é 

injetando gás. Quando o gás injetado é miscível com o fluido deslocado, uma zona 

de mistura será criada entre as fases diferentes. Neste trabalho somente fluidos 

imiscíveis serão discutidos. Água e óleo são exemplos de fluidos imiscíveis.  

Para um fluido imiscível, a saturação sα  da fase α  é definida como uma 

fração do volume do espaço poroso: 

 
ep

V
s

V
α

α =                                                         (3.6) 

onde Vα  é o volume ocupado pela fase α  e 
epV
 

é o volume poroso efetivo. 

Assumindo que todos os poros estão preenchidos com fluidos, a saturação total é 

sempre igual a um, 

 1sα
α

=∑                                                        (3.7) 

Quando diferentes fases estão ocupando os poros da rocha simultaneamente, 

há uma redução do espaço para cada fase individualmente. Dessa forma, a 

capacidade de fluir será reduzida em comparação com a situação em que apenas 

uma fase ocupa o meio poroso. A permeabilidade relativa é definida para modelar o 

efeito das fases presentes na permeabilidade da rocha. A permeabilidade efetiva 

para fluidos molhantes ou não-molhantes é dada por: 

 rwk=wk K                                                       (3.8) 

 n rnwk=wk K                                                        (3.9) 
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onde rwk  e rnwk  é a permeabilidade relativa para fluidos molhantes e não-molhantes. 

Para simplificar a notação, a mobilidade é definida como: 

 rk α
α

α

λ
µ

=                                                      (3.10) 

onde rkα  é a permeabilidade relativa e αµ  é a viscosidade. 

Para fluxo multifásico a lei de Darcy para cada fase α  é dada por: 

 ( )pα α α αλ ρ= − ∇ −u K g                                          (3.11) 

A velocidade αu  é proporcional ao gradiente de pressão pα∇  e à força 

gravitacional αρ g  onde g  é a constante de aceleração gravitacional. O coeficiente 

de proporcionalidade é dividido em duas partes. A primeira parte, K , é um tensor 

que descreve a permeabilidade da rocha. A segunda parte, αλ , é a mobilidade 

relativa da fase. Enquanto a mobilidade relativa é função da saturação das fases, a 

permeabilidade absoluta da rocha é dependente somente da rocha. 
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    4. Problema Direto  

 
 

Em física-matemática o termo problema direto significa a modelagem de 

alguns processos físicos (como, por exemplo, fluxo em meios porosos, propagação 

das ondas elásticas, eletromagnéticas, etc.). Em um problema direto é necessário 

achar uma função que descreve o fenômeno em cada ponto de um domínio espacial 

de investigação e em cada momento de tempo, se for um processo dinâmico. Para a 

solução do problema direto definem-se: 

1. Domínio, onde o processo está sendo analisado; 

2. Equações constitutivas; 

3. Dados iniciais (se for um problema dinâmico); 

4. Condições na fronteira do domínio. 

Um caso particular de problema direto é a modelagem de fluxo em meios 

porosos. O engenheiro de petróleo usa esta modelagem para obter um melhor 

entendimento da dinâmica dos reservatórios de petróleo e de sua produção de forma 

a tentar estabelecer uma estratégia de explotação mais eficiente. 

Neste capítulo será apresentada a formulação matemática de um problema 

direto típico da engenharia de reservatório, posteriormente serão apresentados os 

casos particulares estudados nesta dissertação. 

 

4.1. Formulação do Problema Direto 
 

Um problema direto típico é representado por equações diferenciais com 

condições iniciais e de contorno específicas. Neste trabalho será considerado um 

reservatório com duas fases incompressíveis (óleo e água) onde os efeitos de 

gravidade e pressão capilar são desprezados. As equações governantes para fluxo 

incompressível e bifásico em um reservatório ( )1,2,3n nΩ ⊂ =ℝ  podem ser re-

escritas como: 

    ( ) , ( , ) [0, ]fp q t t−∇ ⋅ ∇ = ∈Ω×T x      (4.1) 

 
 ( ) , ( , ) [0, ]w

w w f

s
p q t t

t
φ ∂ −∇⋅ ∇ = ∈Ω×

∂
T x                              (4.2) 

onde ( ),p tx  e ( ),ws tx  são as incógnitas do problema direto, pressão e saturação na 

posição x  e no tempo t  respectivamente, T  e wT  são as transmissibilidades que 



20 
 

dependem linearmente da permeabilidade K , o parâmetro a ser invertido, e não 

linearmente de ws : 

 ( ) ( ) ( ) ( )
, ,rw w ro o

w o w o
w o

k s k s

µ µ
   

= = = +   
   

T K x T K x T T T                 (4.3) 

Na equação (4.3), ( )rw wk s , ( )ro ok s , wµ  e oµ  denotam as permeabilidades 

relativas e a viscosidade de cada fase, respectivamente. As funções ( ),q tx  e ( ),wq tx  

definem a vazão de líquido e de água nos poços, respectivamente, dadas por 

 ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
1 1

pi
NN

i i p p
wbj j wbj j

j j

q cT p p cT p pδ δ
= =

= − − + − −∑ ∑x x x x             (4.4) 

 ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
1 1

pi
NN

i i p p
w w wbj j w wbj j

j j

q cT p p cT p pδ δ
= =

= − − + − −∑ ∑x x x x             (4.5) 

onde ( ) , 1, , ,i
j ij N=x …  define a localização dos iN  poços injetores; ( ) , 1, , ,p

j pj N=x …  

indica a localização dos pN  poços produtores, e ( )i
wbjp , ( )p

wbjp  são as pressões 

impostas nos iN  poços injetores e pN  poços produtores, respectivamente. Aqui, c  

é uma constante que depende do tipo de modelo de poço adotado, e ( )δ ⋅  é a função 

delta de Dirac. Na vizinhança dos poços a transmissibilidade é homogênea e 

conhecida, sendo por isso, representada na forma escalar. Uma vez que ( )i
wbjp  ( ( )p

wbjp ) 

são maiores (menores) do que a pressão do reservatório no poço injetor (produtor), 

q  e wq  são positivos (negativos) nos poços injetores (produtores). 

A equação (4.2) é a lei de conservação para água no meio poroso e a 

equação (4.1) é obtida combinando as equações de conservação do óleo e da água 

de forma a eliminar o termo da derivada no tempo. O fluxo obedece a lei de Darcy: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,rl w
l

l

k s
t p t l w o

µ
= − ∇ =

K x
u x x                          (4.6) 

A equação (4.6) define a velocidade de cada fase no meio. As equações (4.1) 

e (4.2) são resolvidas com as seguintes condições iniciais e de contorno: 

 ( ) ( )0,0 ,w ws s= ∈Ωx x x                                  (4.7) 

 ( ) ( )0,0 ,w wp p= ∈Ωx x x                                  (4.8) 

                                          
0, ( , ) (0, ]fp t t∇ ⋅ = ∈∂Ω×n x

                                  (4.9) 
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onde n  é o vetor normal à fronteira do domínio ∂Ω . A condição de contorno (4.9) 

implica que não ocorre fluxo através da fronteira. As equações (4.1)-(4.9) definem o 

problema direto dinâmico típico para estudo de produção de um reservatório. As 

propriedades de um meio poroso são dadas por ( )K x  e ( )φ x . As propriedades de 

fluidos são definidas por wµ , oµ , ( )rw wk s  e ( )ro wk s . As pressões de fundo ( )i
wbjp  e ( )p

wbjp  

são funções conhecidas no tempo. 

Para esse problema direto, os parâmetros conhecidos do modelo são wµ , oµ , 

( )rw wk s , ( )ro wk s , ( )φ x
 
e ( )K x . Definidas as condições iniciais e de contorno do 

problema, as respostas do sistema são o campo de pressão e de saturação. 

 

4.2. Simulação Numérica de Reservatórios  
 

O simulador numérico de fluxo modela reservatórios tridimensionais (e 

também simplificações em uma ou duas dimensões) e multifásicos (também podem 

ser modelados casos monofásicos ou bifásicos) integrando dados geológicos, de 

fluidos e rochas, de elevação artificial e algumas características do sistema de 

produção. O objetivo dessa ferramenta é prever o comportamento de diversas 

variáveis sendo as principais a produção de fluidos e pressão no reservatório. 

Nesta dissertação foram utilizados dois simuladores: um do tipo diferenças 

finitas e outro usa linhas de fluxo. O simulador por diferenças finitas utilizado foi o 

IMEX® da CMG (Computer Modelling Group), um programa comercial dos mais 

testados na indústria do petróleo. O simulador de linhas de fluxo adotado foi o S3D, 

um programa acadêmico desenvolvido pela Universidade do Texas.  

A integração de dados dinâmicos de produção aos modelos, desenvolvida 

nessa dissertação, independe do tipo de simulador adotado. Exemplos de integração 

dos dados com ambos os simuladores serão apresentados posteriormente.  

Para maiores detalhes sobre o método da simulação de reservatório por 

diferenças finitas, método IMPES, veja Aziz e Settari (1979). 

Maiores informações sobre o método de simulação por linhas de fluxo podem 

ser encontrados em Batycky (1997), Batycky et. al. (1997) e Datta-Gupta e King 

(2007).  
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4.3. Descrição dos Modelos de Simulação Utilizados 
 

Para todos os casos estudados nesta dissertação, serão fornecidas condições 

iniciais para a saturação de água e pressão em todas as células. São estabelecidas 

também, condições de contorno ao problema, com vazões de injeção e produção em 

condições de reservatório fixas e constantes ao longo do tempo. A água injetada 

deslocará o óleo em direção aos poços produtores. Os modelos permitem ver a 

evolução de diversas informações ao longo do tempo, a saber: vazão de óleo e água 

nos poços produtores, pressão no fundo dos poços, pressão nas células variando 

com o tempo e mapas com a saturação de água, entre outros.  

 

4.3.1. Caso 1: Par de Poços Produtor-Injetor em um Reservatório um Quarto de 

Five-Spot 

 
Consideremos o caso bidimensional do problema (4.1)-(4.9) no domínio 

( , ) (0, )ft t∈Ω ×x , onde ( )x, y=x , (0m,250m) (0m,250m)Ω = ×  e 300diasft = . O 

número de poços injetores 
i
N  e produtores 

p
N  são iguais a um. O poço produtor 

está localizado no ponto ( , ) (25m;25m)p px y = , o poço injetor no ponto 

( , ) (475m;475m)i ix y = . A vazão de produção líquida q  no poço produtor é constante 

ao longo do tempo e igual a 50 m3/d. A vazão de injeção wq  também é constante e 

igual a 50 m3/d.  

As condições iniciais e de contorno do problema são: saturação de água 

inicial ( )0 0,2ws =x  para todo o domínio, pressão inicial ( )0 18964 kPawp =x  em todo o 

reservatório, e não há manutenção de pressão através da fronteira do problema, i.e., 

0, ( , ) (0, ]fp t t∇ ⋅ = ∈∂Ω×n x . 

O caso simulado consiste de um par de poços produtor-injetor em um 

esquema um quarto de five-spot, onde os poços estão situados nos extremos da 

diagonal (Figura 4). O modelo possui 5 células na direção x , 5 na direção y  e uma 

na vertical. O modelo original, usado para gerar os dados observados tem uma 

distribuição de permeabilidades igual a 100 mD em quase todo o domínio, a não ser 

na célula central ( )3, 3i j= =  cuja permeabilidade é 10000 mD.  
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Figura 4 - Permeabilidade (mD) do modelo original p ara o Caso 1. 

 

As simulações para esse caso foram realizadas com o simulador por linhas de 

fluxo S3D. A Tabela 1 mostra as propriedades médias para o modelo de reservatório 

do caso 1. Na Seção 6.2 será apresentada a inversão do tempo de chegada da água 

no poço produtor para construir um modelo de permeabilidade. 

 

Tabela 1 - Propriedades físicas para o modelo do Ca so 1. 
Espessura (m) 10 
Porosidade 0,30 
Fator Volume de Formação Bo (m3 std/ m3) 1,2 
Permeabilidade Média (mD) 100 
Viscosidade do Óleo (cP) 2,0 
Viscosidade da Água (cP) 1,0 

 

4.3.2. Caso 2: Modelo Five-Spot com Quatro Produtores e um Injetor 

 
Consideremos novamente, para o Caso 2, o modelo bidimensional do 

problema (4.1)-(4.9) no domínio ( , ) (0, )ft t∈Ω ×x , onde ( )x, y=x ,  

(0m,640m) (0m,640m)Ω = ×  e 1500 diasft = . Para esse caso o número de injetores 

i
N  é igual a um e o de produtores 

p
N  é igual a quatro. Os poços produtores estão 

localizados nos pontos: ( , ) (45,7m;45,7m)p px y = , ( , ) (594,3m;45,7m)p px y = , 

( , ) (45,7m;594,3m)p px y =  e ( , ) (594,3m;594,3m)p px y = . O poço injetor está localizado 

em ( , ) (320m;320m)i ix y = . A vazão de produção líquida q  nos poços produtores é  
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constante ao longo do tempo e igual a 20 m3/d. A vazão de injeção wq  também é 

constante e igual a 80 m3/d.  

As condições iniciais e de contorno do problema são: saturação de água 

inicial ( )0
ws x  igual a 0,2 para todo o domínio, pressão inicial ( )0

wp x  em todo o 

reservatório igual a 15170 kPa  e não há suporte de pressão através da fronteira do 

problema, i.e., 0, ( , ) (0, ]fp t t∇ ⋅ = ∈∂Ω×n x . 

O segundo caso é composto de quatro poços produtores. O modelo de 

permeabilidade pode ser visto na Figura 5. As simulações foram realizadas 

utilizando o simulador por linhas de fluxo S3D. Em virtude do número de simulações 

necessárias para obter as matrizes de sensibilidade, realizou-se uma mudança de 

escala: para cada 6 células na direção x  e 6 na direção y  na malha fina 

corresponde uma célula na malha mais grosseira.  

O modelo possuía 42 células nas direções x  e y , num total de 1764. A 

mudança de escala permitiu reduzir o número de células para 49 no total. O modelo 

grosso pode ser observado na Figura 6. Essa redução de escala permitiu a redução 

do numero de simulações necessárias de 1765 (igual ao número de parâmetros 

mais uma simulação para o caso base) para 50. Esse exemplo foi escolhido para 

ilustrar a limitação do método de perturbação para resolver um problema desse tipo. 

 

 
Figura 5 - Distribuição da permeabilidade (mD) do m odelo refinado. 
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A permeabilidade de cada célula do modelo mais grosso foi obtida através da 

média aritmética das permeabilidades de 36 células do modelo fino. É possível 

observar, apesar da perda de detalhes, que as feições do modelo fino se mantêm no 

modelo grosso. 

 

 
Figura 6 - Distribuição da permeabilidade (mD) do m odelo com malha grossa. 

 

Tabela 2 - Propriedades médias para o modelo do Cas o 2. 

Espessura (m) 10 
Porosidade 0,30 
Fator Volume de Formação Bo (m3 std/ m3) 1,2 
Permeabilidade Média (mD) 752 
Viscosidade do Óleo (cP) 2,0 
Viscosidade da Água (cP) 1,0 

 

Na Seção 6.3 será discutida a inversão do tempo de chegada da água. A 

Tabela 2 mostra as propriedades médias para o modelo de reservatório do Caso 2. 

 

4.3.3. Caso 3: Par Produtor-Injetor em um Quarto de  Five-Spot 

 
O reservatório modelado nesse caso pode ser visto na Figura 7. São quatro 

poços ao todo, sendo um poço injetor de água e os outros poços produtores. O 

domínio do problema ( , ) (0, )ft t∈Ω×x  consiste de um reservatório com dimensões 

(0m,150m) (0m,150m)Ω = ×  e 330 diasft = . Para esse caso o número de injetores 
i
N  

é igual a um e o de produtores 
p
N  é igual a três. Os poços produtores estão em  
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( , ) (22,5m;22,5m)p px y = , ( , ) (127,5m;22,5m)p px y = , ( , ) (22,5m;127,5m)p px y = . O poço 

injetor está localizado no ponto ( , ) (127,5m;127,5m)i ix y = . A vazão de produção 

líquida q  nos poços produtores é constante ao longo do tempo e igual a 10 m3/d. A 

vazão de injeção wq  também é constante e igual a 30 m3/d.  

 

 
Figura 7 - Permeabilidade (mD) original para o Caso  3. 

 
As condições iniciais e de contorno do problema são: saturação de água 

inicial ( )0
ws x  igual a 0,2 para todo o domínio, pressão inicial ( )0

wp x  em todo o 

reservatório igual a 2200 kPa  e não há suporte de pressão através da fronteira do 

problema, i.e., 0, ( , ) (0, ]fp t t∇ ⋅ = ∈∂Ω×n x . 

A permeabilidade da área do canal é 1000 mD e a do restante do reservatório 

é 200 mD. A porosidade é constante para todo reservatório e igual a 30%. O modelo 

é discretizado em 100 células (10 na direção x e 10 na direção y). Para realizar as 

simulações foi usado o simulador comercial do tipo diferenças finitas IMEX@, um dos 

mais utilizados na indústria do petróleo. 

A Seção 6.4 irá mostrar exemplos onde o problema inverso será resolvido 

usando dados de tempo de chegada da água aos poços produtores, pressão de 

fluxo no fundo do poço e mapas de saturação para obter o campo de 

permeabilidade. 
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As propriedades do modelo original do Caso 3 estão resumidas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Propriedades médias do modelo usado no C aso 3. 
Espessura (m) 3 
Porosidade 0,3 
Saturação de água irredutível 0,2 
Fator volume de formação Bo (m3 std/ m3) 1,215 
Permeabilidade média fora do canal (mD) 200 
Permeabilidade média na região do canal (mD) 1000 
Viscosidade do óleo (cP) 8,3 
Viscosidade da água (cP) 1,0 

 

4.3.4. Caso 4: Par Produtor-Injetor em um Quarto de  Five-Spot 

 
O domínio do problema ( , ) (0, )ft t∈Ω×x  para o Caso 4 consiste em um 

reservatório com dimensões  (0m,250m) (0m,250m)Ω = ×  e tempo de simulação total 

330 diasft = . O número de poços injetores 
i
N  e produtores 

p
N  é igual a um, i.e., 

1.i pN N= =  O poço produtor está localizado em ( , ) (22,5m;22,5m)p px y = , e o poço 

injetor em ( , ) (127,5m;127,5m)i ix y = . A vazão de produção líquida q  no poço produtor 

é constante ao longo do tempo e igual a 20 m3/d. A vazão de injeção wq  também é 

constante e igual a 20 m3/d.  

As condições iniciais e de contorno do problema são: saturação de água 

inicial ( )0
ws x  igual a 0,2 para todo o domínio, pressão inicial ( )0

wp x  em todo o 

reservatório igual a 2200 kPa e não há suporte de pressão através da fronteira do 

problema, i.e., 0, ( , ) (0, ]fp t t∇ ⋅ = ∈∂Ω×n x . 

Neste caso será estudado o ajuste de histórico em um modelo com 10 células 

em cada direção, onde o poço produtor está localizado na célula (2,2) e o injetor na 

célula (9,9). Para realizar as simulações foi usado o simulador comercial do tipo 

diferenças finitas IMEX. 

O modelo original usado para gerar os dados observados possui média de 

permeabilidade 200 mD com valores entre 72 e 325 mD com uma distribuição que 

pode ser vista na Figura 8. O modelo inicial tem distribuição de permeabilidade 

constante e igual a 200 mD.  

 



28 
 

 
Figura 8 - Permeabilidade (mD) do modelo original. 

 
A Seção 6.5 irá mostrar exemplos onde o problema inverso será resolvido 

usando os dados de produção de água acumulada, pressão de fundo do poço 

produtor e injetor e mapas de saturação. 

A Tabela 4 mostra as propriedades médias do modelo estudado no Caso 4. 

 

Tabela 4 - Propriedades médias do modelo para o Cas o 4. 

Espessura (m) 3 
Porosidade 0,3 
Fator volume de formação Bo (m3 std/ m3) 1,215 
Permeabilidade média do modelo original (mD) 200 
Viscosidade do óleo (cP) 8,3 
Viscosidade da água (cP) 1,0 
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5. Problema Inverso 

 
 

O ajuste de histórico consiste em reproduzir a resposta do reservatório 

através de uma melhor parametrização do modelo de simulação. O objetivo de 

reproduzir os dados históricos é estimar um conjunto de parâmetros com significado 

físico que seriam difíceis de obter por meios diretos. Problemas desse tipo são 

chamados problemas inversos e são encontrados em diversas outras áreas de 

pesquisa.  

O comportamento do reservatório é influenciado por diversos parâmetros, tais 

como permeabilidade, porosidade e permeabilidade relativa, os quais não são 

conhecidos precisamente. Em um estudo de reservatório são usados os melhores 

valores disponíveis para essas propriedades e os resultados da simulação são 

comparados com os dados observados no campo. Geralmente, o ajuste de histórico 

mostrará discrepâncias que deverão ser minimizadas modificando uma ou várias das 

propriedades que caracterizam o reservatório. Uma vez que o modelo ajusta os 

dados de produção, ele será usado para prever o comportamento futuro do 

reservatório e otimizar da melhor forma possível aquela jazida. Neste ponto deve-se 

destacar que não há um conjunto único de parâmetros que possam ajustar o 

histórico, logo, um bom ajuste de histórico não significa que o reservatório esteja 

caracterizado corretamente. Na prática, mesmo após ser alcançado um ajuste 

próximo do dados de histórico de produção e o modelo ser usado para prever o 

comportamento futuro do reservatório, a produção real do campo irá divergir em 

certo grau da resposta prevista pelo modelo e, periodicamente, será necessário 

realizar um novo ajuste de histórico e atualizar o modelo com as novas informações. 

Muitas vezes o processo de ajuste de histórico é feito de forma manual 

usando o método de tentativa e erro. Esse processo é lento e sujeito a falhas. Para 

minimizar esse problema, técnicas de problema inverso podem ser usadas para 

otimizar o processo de ajuste de histórico.  Este capítulo apresenta algumas dessas 

técnicas que buscam obter uma solução para o ajuste de histórico. 

 

5.1. Teoria de Problemas Inversos 
 

Em sua forma mais geral, denomina-se problema inverso a solução de um 

problema que determina propriedades de um sistema, ou informações sobre essas 
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propriedades, dada uma resposta do sistema devido a algum estímulo. Por exemplo, 

para os casos mostrados no capítulo anterior, um problema inverso seria a 

determinação da distribuição de permeabilidade a partir dos dados de fração de 

água produzida.  

Tanto no problema direto como no problema inverso, o sistema físico é 

caracterizado por um conjunto de parâmetros do modelo. Para os casos 

apresentados alguns dos parâmetros do modelo que poderiam ser escolhidos são: a 

distribuição de permeabilidade,  de porosidade, a curva de permeabilidade relativa e 

transmissibilidades entre falhas, entre outros. A escolha dos parâmetros é conhecida 

como parametrização do sistema.  

Em todo problema inverso existem um ou mais dados que se pretende 

reproduzir. Na engenharia de reservatório são, geralmente, provenientes de uma 

medida feita em um campo de petróleo ou em laboratório. 

O problema direto define uma relação determinística entre os parâmetros e as 

propriedades físicas de um sistema com a sua resposta. Em ajuste de histórico, o 

problema direto é resolvido por um modelo preditivo conhecido como simulador de 

reservatório que pode ser usado para gerar as curvas de produção após serem 

especificadas as propriedades de rocha e de fluidos assim como as condições 

iniciais e de contorno. O problema direto pode ser representado, matematicamente, 

como um operador (linear ou não-linear no caso geral) que mapeia os parâmetros do 

modelo no espaço que contém os dados: 

 [ ] = d G m                                              (5.1) 

onde NR∈d  é o vetor que contém N valores observados, MR∈m  é um vetor de 

tamanho M cujos elementos são os parâmetros, e G é o operador que representa o 

modelo preditivo, ou seja, um operador que relaciona os parâmetros como 

permeabilidade e porosidade com as respostas do modelo, por exemplo, produção 

de água acumulada. 

 

5.1.1. Problemas Lineares e Não-Lineares 

 
Um problema linear refere-se ao problema onde os dados podem ser 

descritos como uma combinação linear dos parâmetros: 

  = predd Gm                                                (5.2) 

onde G  é uma matriz (NXM) que descreve o modelo preditivo.  
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O problema inverso consiste, portanto, em estimar os parâmetros m , dado o 

modelo G e os dados observados obsd . 

Para alcançar o ajuste aos dados observados, especialmente na presença de 

erros de medição e/ou imperfeição do modelo, tenta-se obter uma solução ótima ao 

invés da solução exata. Essa solução é dada pela minimização da medida do erro 

da predição do modelo, obs pred  = −e d d , na forma do quadrado de uma norma 2L ,  

 ( ) ( )TT obs obs( ) =  = - - ,O m e e d Gm d Gm                               (5.3) 

onde T significa a transposição da matriz. 

Diferenciando-se ( )O m  com respeito aos parâmetros do modelo e igualando 

o resultado a zero, obtém-se a equação para estimar m :  

 T T obs-  = G Gm G d 0                                       (5.4) 

onde TG G  é uma matriz quadrada de dimensão MxM e T obsG d  é um vetor com 

dimensão M. A estimativa dos parâmetros do modelo é obtida a partir da equação 

(5.4): 

 
-1T T obs=   

estm G G G d                                         (5.5) 

A equação (5.5) é conhecida como a solução dos mínimos quadrados, 

assumindo-se que 
-1T  G G  existe. O problema pode ser classificado de acordo com 

três situações, dependendo da quantidade de dados observados (N) e do número de 

parâmetros (M) a serem estimados. 

• Sobre-Determinado: ocorre quando N>M e 
-1T  G G  existe. Neste caso, 

há muita informação para obter uma solução exata. A solução dos mínimos 

quadrados é a que minimiza o erro. Um exemplo é o ajuste de uma linha reta 

tendo mais do que dois pontos observados (Figura 9a). 

• Determinado: nesse caso o número de parâmetros é igual ao de dados 

observados (M=N) e 
-1T  G G  existe. Há, portanto, informação suficiente para 

determinar uma única solução. Um exemplo é o ajuste de uma reta com dois 

pontos (Figura 9b), onde será possível determinar uma solução única em 

termos da inclinação e do ponto da interseção da reta. 

• Indeterminado: ocorre quando N<M e/ou 
-1T  G G  é singular. Nesse 

caso não há informação suficiente para determinar de forma única todos os 
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parâmetros do modelo. Um exemplo é o ajuste de uma linha reta tendo 

apenas um ponto (Figura 9c). Existe um número infinito de soluções com erro 

igual a zero. Será necessário neste caso o uso de informações adicionais 

para determinar uma única inclinação e o ponto de interseção da reta. 

 

 
Figura 9 - Problemas (a) sobre-determinado, (b) det erminado e (c) indeterminado (Datta-Gupta 
e King, 2007). 

 
A maior parte dos problemas inversos é em alguma parte sobre-determinado 

e em outra parte indeterminado. É possível estimar alguns parâmetros de forma bem 

precisa enquanto outros não podem ser bem determinados por existirem poucos 

dados disponíveis, logo, são necessárias informações sobre um modelo inicial para 

restringir esses últimos parâmetros. Em casos como esse, a solução do problema 

inverso torna-se um compromisso entre minimizar o erro de previsão do modelo e 

preservar a informação inicial. 

Em problemas não-lineares, a relação entre os dados e os parâmetros do 

modelo não pode ser descrita da maneira simples como na equação (5.2). Nesses 

casos, o problema inverso para estimativa dos parâmetros m  é escrito da seguinte 

forma: 

 [ ] obs=G m d                                               (5.6) 

onde G descreve a relação não-linear entre os dados e os parâmetros. A 

conseqüência da não-linearidade é que deve ser utilizada uma solução iterativa. Os 

métodos de solução envolvem passos incrementais na direção da solução partindo-

se de um modelo inicial. A solução dos problemas inversos não-lineares envolve 

altos custos computacionais. O ajuste de histórico de um problema de engenharia de 

reservatórios é de natureza não-linear. 
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5.1.2. Função Objetivo 

 
Como já foi exposto, a solução de um problema inverso consiste da estimativa 

de parâmetros através da minimização de uma função objetivo definida de forma 

apropriada. A função objetivo considera a diferença entre o dado observado e o 

dado previsto pelo modelo e, também, qualquer informação inicial sobre os 

parâmetros.  

Na literatura, duas abordagens básicas são mais conhecidas na construção 

da função objetivo, a determinística e a probabilística (Oliver et al., 2008). As duas 

formas diferem pela maneira como a probabilidade é usada nos cálculos e como os 

dados e as informações iniciais são tratadas. A abordagem probabilística associa 

probabilidade ao modelo inicial, enquanto a determinística trata a informação inicial 

como fixa. Na prática, no método determinístico a probabilidade entra nos cálculos 

através dos erros nos dados que, em geral, são aleatórios. Nessa dissertação será 

considerado o método determinístico.  

A formulação do problema de mínimos quadrados considerando o erro nos 

dados é dada pela expressão: 

 ( ) [ ]( ) [ ]( )T
= ,O dm d-G m W d -G m                                     (5.7) 

onde dW  representa a matriz com o peso de cada dado. Assumindo que os erros 

nos dados não têm correlação entre si, então -1=d dW C  onde dC  é a matriz diagonal 

constituída pela variância dos dados. Essa formulação com pesos é particularmente 

útil quando vários tipos de dados diferentes são integrados. A matriz de pesos não 

serve somente como normalização, mas também para filtrar os dados. Dados com 

grande incerteza terão contribuições relativamente pequenas na função objetivo. 

Logo, a qualidade dos dados determina a qualidade dos parâmetros estimados. 

Em muitas situações práticas, o número de parâmetros excede em muito a 

quantidade de dados disponíveis e o problema inverso é altamente indeterminado e 

mal-posto. Além do mais, os dados em si são quase sempre carregados de ruídos e 

os modelos podem estar incorretos devido a premissas incorretas. O resultado de 

tudo isso é que o problema inverso pode ter múltiplas soluções e ser numericamente 

instável.  

O método mais comum para lidar com a instabilidade do problema é introduzir 

termos adicionais, que são conhecidos como termos de regularização, na função 
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objetivo. Essa regularização nada mais é do que uma função que mede alguma 

propriedade dos parâmetros, como o valor, variação espacial ou rugosidade dos 

parâmetros. Por exemplo, o tamanho ou norma do modelo pode ser caracterizado 

em termos do desvio com relação ao modelo inicial: 

                                         ( )1 2T=δm δm δm                                            (5.8) 

onde .  representa uma norma 2L  de um vetor e prior = δm m-m . Do mesmo modo a 

rugosidade do modelo pode ser especificada pelo operador discreto Laplaciano L , 

uma aproximação por diferenças finitas da derivada espacial de segunda ordem dos 

desvios: 

                           ( )1 2T T=Lδm δm L Lδm                                             (5.9) 

onde L  é uma matriz com linhas contendo 1,-2,1 nas três diagonais centrais, e os 

demais elementos são iguais a zero. Combinando estes termos temos uma função 

objetivo penalizada que seria dada pela seguinte equação: 

 ( ) [ ]( ) [ ]( )T 2 2

1 2=O β βdm d-G m W d -G m + δm + Lδm                  (5.10) 

onde 1 2 e β β  são fatores de escala que especificam a importância relativa do 

desajuste dos dados e os termos de regularização. Esses parâmetros adicionais 

reduzem o espaço dos parâmetros admissíveis para a solução de um problema 

inverso regularizado. 

Portanto, a idéia do método determinístico é gerar um conjunto de modelos 

que satisfaçam os dados e determinados critérios iniciais, por exemplo, a norma do 

vetor dos parâmetros ou uma restrição na rugosidade. A escolha dos pesos relativos 

na equação (5.10) pode ser subjetiva e pode ser vista como uma fraqueza do 

método, embora existam na literatura sugestões de como esses coeficientes podem 

ser obtidos. 

 

5.2. Solução do Problema Inverso 
 

Outra forma de representar o critério dos mínimos-quadrados é dada por: 

 ( ) ( ) 2obsO = −m d d m                                           (5.11) 

Considerando um conjunto de M dados observados 1,2, ,id M= … , o critério 

dos mínimos-quadrados pode ser reescrito da seguinte forma: 
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 ( ) [ ]( )2

1

M

i i
i

O d g
=

= −∑m m                                             (5.12) 

que é uma forma mais geral da equação (5.11), onde [ ]ig m  é o modelo (um 

simulador por linhas de fluxo ou por diferenças finitas) que gera previsões dada uma 

distribuição de propriedades m  do reservatório (um vetor de parâmetros para cada 

célula do modelo como porosidade ou permeabilidade). A linearização da equação 

(5.12) usando uma expansão de [ ]ig m
 
em séries de Taylor sobre um modelo inicial 

0m , desprezando termos de segunda ordem ou maiores, permite relacionar os 

resíduos dos dados, que é o dado observado menos o calculado, com perturbações 

nas propriedades do reservatório: 

 0

1

N

i i i i j j
j

d d g S mδ δ
=

 = − =  ∑m                                 (5.13) 

onde jmδ
 
representa uma perturbação nas propriedades do reservatório e i jS

 
são os 

coeficientes de sensibilidade: 

 
0

i

i j
j

g
S

m

 ∂  =
∂

m
                                          (5.14) 

Neste caso, minimiza-se a soma dos quadrados dos resíduos:  

 
2

2

1 1

M N

i i j j
i j

S d S mδ δ δ δ
= =

 
− = − 

 
∑ ∑d m                        (5.15) 

Durante a caracterização do reservatório através da incorporação dos dados 

de produção há uma quantidade de parâmetros que descrevem o modelo muito 

maior do que a de dados disponíveis para o ajuste. Outro problema encontrado é a 

presença de ruídos nos dados de produção em função das imprecisões nas 

medidas.  

Existem técnicas matemáticas que tentam contornar esses dois problemas. 

Com relação à indeterminação, pode ser imposta uma distribuição média que tem 

que ser respeitada para determinada propriedade ou impor determinado variograma 

ao modelo, ou seja, é introduzido um termo em função de δm ( δm ), que penaliza 

as variações sugeridas pelo processo de inversão que fujam do intervalo de valores 

aceitos para aquelas propriedades. 

Para o problema do ruído, as respostas simuladas podem ser suavizadas 

através de um modelo de rugosidade δL m , que é um operador que calcula o 
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gradiente espacial de um determinado parâmetro com relação aos parâmetros dos 

blocos adjacentes. 

Portanto, resolver um problema inverso regularizado consiste em encontrar os 

elementos δm  que minimizem a seguinte soma 

     
2 2 2

1 2 minδ δ β δ β δ− + + →d S m m L m                          (5.16) 

onde ( ),1 ,1i jS i M j N= ≤ ≤ ≤ ≤S . 

O mínimo pode ser obtido pela solução dos mínimos quadrados do sistema 

linear 

 1

2

0

0

δ
β δ
β

   
   =   
   
   

S d

I m

I

                                          (5.17) 

onde 1 2 e β β  determinam os pesos relativos do modelo de penalização e o de 

rugosidade. A seleção desses pesos é subjetiva e influenciam diretamente na 

solução do problema. O trabalho de Paige e Saunders (1982) discute algumas 

propriedades desse sistema e métodos eficientes para resolvê-lo. 

 

5.3. Algoritmos para Método de Mínimos Quadrados e Métodos do 

Tipo Gradiente 

 
5.3.1. Solução dos Mínimos Quadrados 

 
A formulação matemática para determinação do parâmetro m , utilizando o 

método de mínimos quadrados, envolve encontrar a solução ótima (b ), que minimiza 

o critério ( )O m , representada pela seguinte equação: 

 ( )ArgminO=b m                                             (5.18) 

 

5.3.2. Algoritmos com Gradientes – Algoritmos Itera tivos 

 

Algoritmos iterativos que calculam o valor do mínimo da função ( )O m  e são 

baseados no cálculo das derivadas ( )O∇m  são conhecidos como tipo gradiente. O 

seguinte esquema resume esses algoritmos: 

1. uma estimativa inicial ( )0m  é escolhida, e 
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2. o cálculo do vetor ( )km  é repetido até uma condição de parada ser 

atingida, 

 ( ) ( ) ( ) ( )1k k k kp+ = +m m ω                                   (5.19) 

onde ( )kp  é um escalar e ( )k
ω  é um vetor. Ambos devem ser determinados a cada 

nova iteração k. A modificação ( ) ( )k kp ω  do parâmetro é escolhida para reduzir a 

função objetivo O . Existem diferentes escolhas para ( ) ( )k kp ω , mas em qualquer uma 

delas deve ser observado que 

 ( )( ) ( )( )k 1 k 0,         k = 0,1,... .O O+ − <m m                          (5.20) 

Usando uma aproximação linear da função ( )O m , o processo iterativo torna-

se 

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 , ...k k k k kO O Oρ+ − = 〈∇ 〉 +m m ω                       (5.21) 

onde .,.  representa o produto escalar e ( ) ( )( )k kO O≡ m . 

Assumindo que o escalar ( )kρ  seja positivo, uma condição necessária, 

conhecida como condição de descida, para reduzir o valor de O  é dada por: 

 ( ) ( ), 0k kO〈∇ 〉 <ω                                     (5.22) 

As direções definidas pelo vetor ( )k
ω  que satisfazem esta condição são 

chamadas de direções de descida. 

 

5.3.3. Algoritmo Steepest Descent 

 

Entre todas as possíveis escolhas da direção de descida ( )k
ω , a escolha 

( ) ( )k kO= −∇ω  é a mais acentuada na direção do mínimo local.  

Outra escolha possível é a direção oposta ao gradiente multiplicada pela 

matriz B :  

 ( ) ( )k kO= − ∇ω B                                                  (5.23) 

Se a matriz B  for simétrica positiva definida, a condição de descida é 

mantida. Uma vez que a direção ( )k
ω  de descida for definida, o escalar ( )kρ , que 

determina o comprimento da atualização da iteração na direção do mínimo local, é 

calculado.  
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Considere a função de uma variável definida por 

 ( ) ( ) ( )( ) ,k kr O rφ = +m ω                                           (5.24) 

onde a função ( )rφ  é alterada a cada iteração. Neste caso, qualquer valor positivo 

( )kρ  que decresça ( )O m  é aceitável. A melhor escolha local é dada pelo valor de r  

que minimiza a função ( )rφ : 

 ( )

0
min ( )      k

r

Arg rρ φ
>

=                                             (5.25) 

Quando a derivada ( )' rφ  pode ser obtida explicitamente, o tempo de 

computação será reduzido se a raiz da equação algébrica ( )' 0rφ =  for conhecida. 

Caso contrário, qualquer método de busca para localizar o ponto ótimo pode ser 

usado (Golden section search, Newton-Raphson, interval halving, etc.). 

Em resumo, o método Steepest Descent para minimização de ( )O m  é 

baseado no algoritmo iterativo formado pelos seguintes passos: 

1. Calcular o gradiente ( )kO∇  e a direção de descida ( ) ( )k kO= −∇ω ;  

2. Calcular o comprimento da descida ( )kρ  através da solução da equação 

    ( ) ( )( ) ( )
ρ

0k

k k

r

dO
r

dr =
+ =m ω ;                                (5.26) 

3. Calcular o novo valor dos parâmetros ;m  

                                             
( ) ( ) ( ) ( )1 .k k k kρ+ = +m m ω                                 (5.27) 

A direção de descida ω  é dada pelo gradiente da função objetivo: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )obs2 .k k k kO    = −∇ = ∆ −
   

ω d m d d mT                   (5.28) 

Em problemas não-lineares, ( )∆d m  depende de m na forma não linear e a 

minimização da função escalar ( ) ,rφ  

 ( ) ( )( ) ( ) 2
obs ,k kr r Oφ = − − ∇d d m                           (5.29) 

não pode ser obtida diretamente. 

A linearização dessa equação leva à seguinte aproximação: 

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ).
T

k k k k kTr O r O − ∇ ≈ − ∇ ∇
 

d m d m d m                  (5.30) 
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Substituindo essa aproximação na função ( )rφ
 
e derivando com relação à r , 

a seguinte aproximação é obtida, 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )
2

2
' 2 .

T
k k kTr O r Oφ  ≈ − ∇ + ∇ ∇

 
d m               (5.31) 

A raiz da equação ( )' 0rφ =  determina o valor ótimo (positivo) do 

comprimento de descida ρ : 

 ( )
( )

( )( ) ( )

2

2 .

2

k

k

T
k kT

O

O

ρ
∇

=
 ∇ ∇
 

d m

                             (5.32) 

Por definição, a equação de sensibilidade da resposta do modelo é dada por 

 ( )( ) ,
T

kT ∆ = ∇ ∆
 

d d m m                                  (5.33) 

onde ∆m  é alguma variação arbitrária do parâmetro m . Para calcular o 

denominador na equação (5.32), a solução da equação da sensibilidade deve ser 

obtida tomando-se ∆m  proporcional ao gradiente ( )kO∇ . A variação da resposta 

resultante é 

                      ( ) ( )( ) ( ).
T

k k kT O ∆ = ∇ ∇
 

d d m                                      (5.34) 

O comprimento de descida ( )kρ  é obtido substituindo a equação (5.34) na 

(5.32): 

 ( )
( )

( )

2

2

2

k

k

k

O
ρ

∇
=

∆d
                                              (5.35) 

Umas das características do método Steepest Descent é que entre duas 

iterações sucessivas as direções de descida são ortogonais: 

 ( ) ( )1 , 0k kO O+∇ ∇ =                                      (5.36) 

Isso sugere que alguma melhoria pode ser feita no sentido de encontrar a 

solução de forma mais rápida. Nessa dissertação não havia interesse em qual 

método converge mais rápido, e sim a única preocupação era a eficácia do método 

empregado para obter a solução do problema inverso. O algoritmo utilizado para 

minimização da função objetivo foi o Steepest Descent. 
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5.4. Cálculo da Matriz de Sensibilidade  
 

Para solucionar o problema inverso do ajuste de histórico apresentado na 

Seção 5.2 temos a necessidade de estabelecer expressões para a sensibilidade das 

respostas do modelo em relação aos seus parâmetros. Existem vários métodos 

(Oliver et al., 2008) para calcular coeficientes de sensibilidade dos parâmetros do 

modelo e a maioria destes estão dentro de uma das seguintes categorias: métodos 

de perturbação, método direto e métodos adjuntos.  

Conceitualmente, o método de perturbação é o mais simples dos três e requer 

o menor número de modificações em um código computacional já existente. Os 

coeficientes de sensibilidade são estimados simplesmente perturbando por um 

pequeno valor os parâmetros do modelo, um por simulação, e calculando a 

respectiva resposta na curva de produção. Esse método requer 1N +  simulações, 

onde N  é o número de parâmetros. Obviamente, esse método pode ser 

computacionalmente proibitivo para reservatórios com escala mais refinada.  

No método direto, as equações de fluxo e de transporte são diferenciadas 

para obter expressões para os coeficientes de sensibilidade. Como há uma equação 

para cada parâmetro, este método pode requerer a mesma quantidade de 

simulações que o método da perturbação. Uma variação desse método utiliza as 

equações de fluxo discretizadas e leva a vantagem do fato da matriz de coeficientes 

manter-se sem modificações para todos os parâmetros e necessitar ser decomposta 

somente uma vez. O cálculo de sensibilidades para todos os parâmetros requer uma 

multiplicação matriz-vetor. Este método pode ser vantajoso para simulações 

totalmente implícitas requerendo várias iterações, cada uma envolvendo a solução 

de um sistema linear de equações. No entanto, para aplicações do tipo IMPES como 

é o caso de simulações por linhas de fluxo, o método anterior não oferece nenhuma 

vantagem computacional significativa (Landa e Horne, 1997). 

Por último, o método adjunto requer a derivação e solução de equações 

adjuntas que possam ser significativamente menores em número comparando-se 

com as equações de sensibilidade. Porém, para aplicações em fluxo multifásico, o 

método adjunto pode ser difícil de implementar devido ao acoplamento entre as 

equações de fluxo e de transporte (Landa e Horne, 1997, Oliver et al., 2008).  

O método escolhido para o cálculo da matriz de sensibilidade neste trabalho é 

o método da perturbação. 
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5.4.1. Método da Perturbação 

 

Em geral, um número grande de problemas pode ser modelado por uma 

equação diferencial do tipo: 

         
2

2
, , , , , ,..., , 0

n

n

y y y y
F t y

t

 ∂ ∂ ∂ ∂ = ∂ ∂ ∂ ∂ 
x m

x x x
                             (5.37) 

onde ( ), ,y y t= x m  é a solução do problema para um dado conjunto de condições 

iniciais e de fronteira, x  é o vetor de coordenadas espaciais, t  é o tempo e m  é o 

vetor de parâmetros do problema. 

O comportamento da resposta pode ser obtido resolvendo a equação (5.37). 

Em alguns casos é possível calcular a solução explicitamente através de uma 

expressão analítica. No entanto, a maioria dos problemas reais é complexa, e acaba 

não sendo possível obter uma solução explícita. Dessa forma a equação (5.37) é 

resolvida através de um método numérico. 

O problema direto consiste em resolver (junto com as condições iniciais e de 

contorno apropriadas) a equação (5.37), ou seja, encontrar ( ),y y t= x  dado um 

conjunto de parâmetros ( )=m m x . 

O problema inverso consiste em encontrar o conjunto de parâmetros 

( )=m m x  tal que os valores calculados ( ),y y t= x  ajustem um conjunto de valores 

observados obtidos do sistema real. 

O gradiente de y  com relação a ,m  é conhecido como o vetor de coeficientes 

de sensibilidade. Matematicamente é definido como: 
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m ⋮                                  (5.38) 

onde parn  é o número de parâmetros do problema. A equação (5.38) representa o 

quanto a resposta do sistema y  varia quando o parâmetro m é modificado.  

Os algoritmos usados para estimativa dos parâmetros baseados em 

gradientes usam esses coeficientes de sensibilidade, portanto é necessário ter um 

método eficiente de calcular a equação (5.38). Quando a equação (5.37) é resolvida 
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explicitamente com uma expressão analítica, o procedimento para calcular os 

gradientes é obtido diretamente.  

Um caso mais complexo existe quando a equação (5.37) é resolvida através 

de um método numérico. Uma maneira de calcular os coeficientes de sensibilidade é 

computar uma aproximação de primeira ordem para  

    0( )y∂ ∂ =m m m              (5.39) 

por diferenças finitas. A aproximação de primeira ordem de y  por séries de Taylor é 

dada por: 

 ( ) ( ), , , ,
y

y t y t
∂+ ∆ ≈ + ∆
∂

x m m x m m
m

                        (5.40) 

Esse procedimento é conhecido como método de perturbação e é composto 

pelos seguintes passos: 

1. Atribua ao conjunto m  os valores 0m ; 

2. Resolva ( )0 0, ,y y t= x m ; 

3. Para 1: pari n=  

(a) Calcule 0i i im m ε= + onde iε  são números pequenos, 

(b) Resolva ( ), , iy y t= x m , 

(c) Calcule 
0

0

i

y y y

ε=
∂ −≈
∂ m mm

                                                     (5.41) 

4. Fim. 

De forma geral o cálculo de y  é impreciso e, se a mudança em y  devido à 

perturbação iε  for muito pequena, então o valor calculado no numerador do lado 

direito da equação no passo (c) do item 3 poderá ser incorreto. Nesse caso, o lado 

direito da equação dará uma estimativa errada para y∂ ∂m , podendo chegar ao 

caso de fornecer estimativa com sinal contrário ao correto. Na literatura (Oliver et al., 

2008) são reportadas como boas escolhas perturbações da ordem de 00.01i imε = , 

porém esses valores nem sempre funcionam. Para se ter uma boa confiança nos 

valores de sensibilidade obtidos por esse método é preciso testar várias 

perturbações diferentes (por exemplo: 1, 2, 5 e 10%) e tentar encontrar uma faixa de 

perturbações que fornecem os mesmos valores de y∂ ∂m . 
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Além da dificuldade em encontrar a magnitude correta de perturbação dos 

parâmetros, esse método é penalizado pelo fato de requerer um número de 

simulações igual ao número de parâmetros mais um, tornando seu uso proibitivo 

quando o número de parâmetros for muito grande. Apesar dessas desvantagens 

esse método é robusto e fácil de programar, sendo usado muitas vezes para verificar 

a sensibilidade obtida por outros métodos, como as equações semi-analíticas 

derivadas da simulação por linhas de fluxo ou através do método de equações 

adjuntas. 

O número de parâmetros nos casos estudados nessa dissertação é pequeno, 

de forma que é possível usar esse método para obter os coeficientes de 

sensibilidade. 
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6. Problema Inverso Aplicado a Casos Sintéticos  

 
 

Neste capítulo serão aplicados os conceitos introduzidos nos capítulos 

anteriores envolvendo a incorporação de dados dinâmicos aos modelos de 

reservatório através da solução do problema inverso. Primeiro será descrito um 

esquema de como a inversão foi realizada de forma geral. Em seguida serão 

apresentados casos com a incorporação de dados de produção de água (tempo de 

chegada ao poço produtor e produção acumulada), pressão de fundo em poços 

injetores e produtores e ajuste de mapas de saturação. Foram utilizados quatro 

modelos de permeabilidade diferentes para gerar os dados observados. Após a 

solução de cada caso são feitas discussões acerca dos resultados obtidos. 

 

6.1. Algoritmo do Problema Inverso Aplicado a Casos  Sintéticos 
 

Em todos os casos discutidos teremos três tipos de modelos de reservatório 

que se diferenciam apenas pelas suas distribuições de permeabilidade: modelo 

original, modelo base e modelo ajustado. 

Denomina-se modelo original aquele que é usado para gerar os dados 

observados e que, ao final da inversão, deseja-se que a estimativa obtida possa 

representá-lo. O modelo original exerce nesses estudos o papel dos reservatórios 

reais encontrados na engenharia de reservatório. A principal diferença é que no caso 

de reservatórios reais as suas propriedades não são conhecidas completamente, 

apenas em parte através dos dados obtidos onde os poços são perfurados. O 

restante de suas propriedades é inferido. Portanto, algumas comparações que serão 

feitas aqui (por exemplo, mapa de diferenças entre o modelo original e o modelo 

estimado) não podem ser feitas em casos reais. 

O modelo base é aquele a partir do qual se inicia o problema de ajuste. Na 

maioria das vezes, nesta dissertação, é um modelo com permeabilidade constante. 

O modelo ajustado é aquele cuja distribuição de permeabilidade foi obtida ao final da 

solução do problema inverso. 

A solução do problema inverso é feita em três partes: cálculo da função 

objetivo, cálculo da sensibilidade e minimização da função objetivo. 

Para cada estudo será considerada uma função objetivo. A função objetivo é 

utilizada para calcular a diferença entre os dados de saída do modelo (base ou 
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ajustados) e os dados observados provenientes do modelo original. Quando o ajuste 

envolver apenas um tipo de dado a função objetivo será igual à apresentada na 

equação (5.7), porém com a matriz de pesos dW  igual à matriz identidade I , 

quando estiverem sendo integrados dados diferentes simultaneamente será utilizada 

a forma geral apresentada na equação (5.7). Os dados observados foram assumidos 

sem erro, ou seja, exatos para todos os casos. 

O cálculo da sensibilidade é realizado da forma como foi descrito na Seção 

5.4.1. Como já foi mencionado, o número de simulações necessárias para construir 

a matriz de sensibilidades é igual ao número de parâmetros mais um.  

Cada dado considerado requer um vetor de sensibilidade, que representa a 

influência de cada parâmetro naquele dado. Por exemplo, em um caso de ajuste do 

dado de pressão de fundo em um modelo com um poço produtor, onde dez pontos 

de pressão observados ao longo do tempo estejam disponíveis. Para esse problema 

há um vetor de sensibilidade para cada dado, como são dez pontos serão 

necessários dez vetores de sensibilidade. 

Devido ao grande número de simulações na obtenção das matrizes de 

sensibilidade foi programado um código em MATLAB® que gerasse os arquivos de 

simulação. 

A etapa seguinte para o ajuste dos valores observados é a minimização. O 

algoritmo usado em todos os casos foi o Steepest Descent. O critério de parada 

utilizado foi 0,001 do valor da função objetivo avaliada com o modelo base. O 

processo de ajuste usado seguiu os seguintes passos: 

1. Calcula-se o quadrado dos resíduos entre o valor observado e o simulado 

(modelo base, na primeira iteração e modelos ajustados nas iterações 

seguintes) de acordo com a equação (5.13). 

2. A sensibilidade é calculada pelo método da perturbação.  

3. O algoritmo de ajuste minimiza a equação (5.15). Se a diferença relativa 

( ) ( )( ) ( )1 /k k kO O O−−  da função objetivo entre duas estimativas seguidas for 

menor do que 0,001 a minimização é interrompida. 

4. As modificações nos parâmetros são inseridas no modelo de fluxo; é feita 

uma simulação e em seguida deve-se confirmar se a solução convergiu 

na direção de melhorar o ajuste. 
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5. Se não tiver sido atingido o critério de parada da minimização, as 

sensibilidades e os resíduos serão calculados outra vez, porém utilizando 

o modelo obtido na etapa 3. As outras etapas são repetidas até atingir o 

critério de parada da minimização. 

Esse algoritmo foi implementado em MATLAB® com o objetivo de integrar os 

dados de produção ao modelo numérico de reservatórios através da solução do 

problema inverso.  

A permeabilidade foi escolhida como o parâmetro a ser estimado em todos os 

casos apresentados nesse trabalho.  

 

6.2. Caso 1: Par Injetor-Produtor em Um Quarto de Five-Spot 

 
A distribuição de permeabilidade para esse caso pode ser vista na Figura 10. 

O modelo original tem uma distribuição de permeabilidades igual a 100 mD por toda 

área menos a célula central que tem uma permeabilidade de 10 D. 
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Figura 10 - Permeabilidade (mD) do modelo original para o Caso 1. 

 
O caso base considera um reservatório com distribuição homogênea de 

permeabilidades com valor de 100 mD. A Figura 11 mostra a fração de água 

produzida para os modelos original e base. É observada uma diferença de 22 dias 

entre o tempo de chegada da água ao poço produtor. 
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Figura 11 - Curvas de fração de água produzida para  o modelo original e para o modelo base. 

 
O objetivo desse primeiro estudo é encontrar uma distribuição de 

permeabilidades que permita diminuir a diferença entre os tempos de chegada da 

água no poço produtor entre os dois modelos. 

No primeiro caso estudado o dado de saída a ajustar é o tempo de chegada 

da água ao poço produtor. A função objetivo pode ser representada pela equação: 

 ( ) ( )( )2O tb tb
obs sim

= −m m                                         (6.1) 

onde a resposta modelada 1, 2, ,id M= …  da equação (5.12) é o tempo observado 

de chegada da água obstb  e simtb  representa o tempo simulado de chegada, função 

da permeabilidade .m  Outros parâmetros do reservatório influenciam no tempo de 

chegada, porém o único parâmetro dos modelos base e ajustado que difere dos 

parâmetros do modelo original é a distribuição de permeabilidade. Por isso o tempo 

de chegada é considerado função apenas da permeabilidade.  

Na Figura 12 podem ser vistas as 20 linhas de fluxo traçadas para o modelo 

base. Pode-se observar o caráter simétrico das linhas de fluxo devido à distribuição 

homogênea da permeabilidade. 

O método da perturbação foi utilizado para a construção da matriz de 

sensibilidade do tempo de chegada da água com relação à permeabilidade de cada 

célula.  
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Figura 12 - Linhas de fluxo traçadas para o caso si ntético. 

 

A Figura 13 mostra os valores de sensibilidade ao tempo de chegada de água 

ao poço produtor para cada célula da malha de simulação. São observados tanto 

valores negativos como positivos.  

O sinal dos coeficientes de sensibilidade nesse caso pode ser entendido da 

seguinte forma:  

• negativo quando ocorre fluxo mais rápido na célula. Um aumento no valor 

da permeabilidade em uma dessas células faz com que o tempo de 

chegada da água ao poço produtor diminua.  

• Positivo  quando a célula está situada em regiões onde o fluxo é mais 

lento. Um aumento do valor da permeabilidade nessas células atrasa a 

chegada de água. Esse atraso na chegada de água ocorre porque parte 

da água que caminhava pelas células por onde a água levava menos 

tempo para chegar ao poço produtor desvia em direção a célula que teve a 

permeabilidade aumentada. 

Observam-se valores negativos nas células adjacentes às células dos poços 

e nas células situadas em torno da diagonal que liga os dois poços, pois esta é a 

região por onde ocorre o fluxo com maior velocidade dentro do meio poroso. Os 

valores positivos encontram-se nas regiões distantes dos poços.  

As linhas de fluxo traçadas na Figura 12 ajudam a identificar as regiões por 

onde o fluxo ocorre em maior intensidade. Quanto maior a densidade de linhas de 
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fluxo em uma determinada região, mais rápido está sendo o deslocamento de fluidos 

nela, e quanto menos denso mais lento é o fluxo. 
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Figura 13 - Sensibilidade das células da malha para  modificação do tempo de chegada de água 

devido a variações nas permeabilidades das células.  

 
Uma vez obtida a matriz de sensibilidade, a inversão dos dados de produção 

foi feita com base no método de minimização Steepest Descent apresentado no 

capítulo anterior e de acordo com o algoritmo apresentado na Seção 6.1. Foram 

necessárias duas iterações para minimizar a função objetivo (Figura 14).  
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Figura 14 – Função objetivo para a solução do probl ema inverso do Caso 1. 

 
O resultado do ajuste pode ser visto na Figura 15. 
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Figura 15 - Fração de água produzida após o ajuste do tempo de chegada Caso 1. 

 

Observa-se que, após a inversão, a curva simulada ajusta o dado observado. 

Verifica-se que, mesmo com uma função objetivo construída para ajustar apenas o 

tempo de chegada, foi possível obter o ajuste também da amplitude da curva. 

 

6.3. Caso 2: Modelo Five-Spot com Quatro Produtores e Um Injetor 
 

O segundo caso é composto de quatro poços produtores. O modelo de 

permeabilidade original em uma malha fina pode ser visto na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Distribuição de permeabilidade (mD – es cala logarítmica) para o Caso 2. 
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 Devido ao número de simulações que seriam necessárias para calcular as 

sensibilidades (1765 na escala fina), foi construído outro modelo (Figura 17) 

semelhante ao primeiro, porém com uma mudança de escala onde cada célula do 

modelo grosso (com dimensões de 7 células na direção x  e 7 na direção y ) 

corresponde a 36 células do modelo fino. É possível observar, apesar da perda de 

detalhes, que as feições são mantidas, ou seja, regiões com maior permeabilidade 

continuam com alta permeabilidade e regiões de baixa permeabilidade continuam 

com baixa permeabilidade. 

Essa alteração permitiu reduzir o número de simulações necessárias em cada 

iteração para 50.  
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Figura 17 – Modelo não refinado de permeabilidade ( mD – escala logarítmica) para o Caso 2.  

 
Um modelo base foi gerado com a média da permeabilidade do modelo 

grosso distribuído de forma constante para todas as células. No processo de 

inversão serão considerados como dados observados os tempos de chegada da 

água aos quatro poços produtores do modelo grosso. A função objetivo é dada por: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
4

1

2
,i i

obs sim
i

O tb tb
=

= −∑m m                              (6.2) 

onde o índice i  refere-se ao número do poço. 

A Figura 18 compara as curvas de fração de água produzida observadas e do 

caso base. Dos quatro poços apenas o Produtor 2 pode ser considerado bem 

ajustado. Os Produtores 3 e 4 apresentam diferença entre o tempo de chegada e o 

Produtor 1 apresenta desajuste na amplitude da curva. A inversão dos dados de 

produção busca diminuir essas discrepâncias através do ajuste do tempo de 
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chegada. A permeabilidade é o parâmetro a ser ajustado, seguindo os passos 

apresentados no algoritmo mencionado na Seção 6.1. 
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Figura 18 - Fração de água produzida observados e d o caso base. 

 
Foram construídas quatro matrizes de sensibilidade, uma para cada poço 

(Figura 19). 

 

 
Figura 19 - Sensibilidade ao tempo de chegada da ág ua para os quatros produtores. 
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A Figura 20 mostra a evolução da função objetivo do problema. O tempo de 

chegada obtido após a segunda iteração foi considerado satisfatório para esse caso, 

ajustar o tempo de chegada da água aos quatro poços produtores.  
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Figura 20 - Função objetivo para a solução do probl ema inverso do Caso 2. 

 
O resultado da inversão pode ser visto na Figura 21. No entanto, a amplitude 

da curva da fração de água produzida no poço Produtor 1 não foi bem ajustada. 

Para alcançar melhores resultados nos casos onde não é obtido um bom ajuste de 

amplitude deve-se formular o problema inverso de forma a levar em conta a 

sensibilidade da amplitude com relação à permeabilidade do modelo. Exemplos com 

esse tipo de aplicação serão mostrados posteriormente, quando a produção de água 

acumulada será integrada. 

Esse exemplo ilustra a desvantagem de usar o método da perturbação, que é 

o grande número de simulações necessárias para realizar uma tarefa de 

incorporação de dados dinâmicos. Mesmo para casos simples, em que as 

simulações podem durar na ordem de alguns segundos, um modelo mais detalhado 

como o da malha fina, com um número relativamente pequeno de células, torna a 

inversão usando o método da perturbação inviável devido ao tempo gasto em 

simulações para gerar a matriz de sensibilidade. 
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Figura 21 - Fração de água produzida após o process o de inversão. 

 
6.4. Caso 3. Reservatório com Três Poços Produtores , Um Poço 
Injetor e Presença de Canal de Alta Permeabilidade 
 

Para o Caso 3 as propriedades do reservatório e as vazões de produção e 

injeção foram descritas na Seção 4.3.3. A distribuição de permeabilidade para o 

modelo original pode ser vista na Figura 22.  

A permeabilidade da área do canal é 1000 mD e a do restante do reservatório 

é 200 mD. O modelo base tem permeabilidade constante e igual a 200 mD.  

Serão considerados como dados de produção para inversão o tempo de 

chegada da água, as pressões de fundo dos produtores e do injetor e mapas de 

saturação. 

A Figura 23 mostra a fração de água produzida para o modelo original e para 

o modelo base. Nos três poços podem ser observadas diferenças significativas entre 

as curvas do modelo original e do caso base. O maior desajuste ocorre no poço 

produtor PROD1, o mais distante do injetor. Como este é um caso sintético, sabe-se 

que a chegada prematura de água é causada pela presença do canal de alta 
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permeabilidade entre os dois poços. Ainda comparando os dados do caso base com 

relação aos dados do modelo original a água chega atrasada aos outros dois poços 

do modelo. 

 

     
Figura 22 - Permeabilidade (mD) do modelo original para o Caso 3. 

 

O objetivo é tentar reproduzir uma característica semelhante ao canal de 

permeabilidade, sem usar a informação de que existe um canal no modelo criado 

para gerar os dados observado. Portanto, através da aplicação do problema inverso 

com diferentes tipos de dados de produção, separados ou em conjunto, serão feitas 

tentativas de melhorar o ajuste aos dados observados e inferir a respeito da 

importância de cada dado de produção no processo de ajuste de histórico. 

 

6.4.1. Ajuste do Tempo de Chegada de Água Produzida  

 
Para o modelo com canal, a primeira inversão será o tempo em que a água 

chega aos poços produtores. A função objetivo para esse caso é dada pela seguinte 

equação: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
3

1

2
,i i

obs sim
i

O tb tb
=

= −∑m m                            (6.3) 

onde o índice i  refere-se aos poços produtores, que nesse caso são três. 
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Figura 23 - Comparação entre a fração de água produ zida no modelo original e no modelo do 

caso base. 
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Foram obtidas as sensibilidades do tempo de chegada da água de cada poço 

produtor com relação à permeabilidade do modelo. O método usado para obter os 

coeficientes de sensibilidade foi o método da perturbação. 

Para os Casos 3 e 4 as sensibilidades foram calculadas com relação à 

permeabilidade de cada célula do modelo. A sensibilidade é obtida variando-se o 

valor da permeabilidade das 64 células centrais (Figura 24) do modelo base, uma 

por vez, e computando-se a respectiva variação nas respostas do modelo dividido 

pela variação do parâmetro. O número de células colocadas como parâmetro do 

modelo foi reduzido para economizar tempo com as simulações necessárias ao 

método da perturbação. 
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Figura 24 - Células do modelo adotadas como parâmet ros da distribuição de permeabilidade. 

 

Foram obtidas três matrizes de sensibilidade, uma para cada poço produtor. 

Foram necessárias quatro iterações no algoritmo de minimização (Figura 25). 

A Figura 26 mostra a fração de água produzida nos modelos original, base e o 

ajustado pela última iteração da minimização. Foi obtido o ajuste do tempo de 

chegada da água, no entanto, diferentemente do caso anterior, podem ser 

observadas diferenças entre as amplitudes, pois as sensibilidades e a função 

objetivo não incluíam termos para minimizar as diferenças nas amplitudes da fração 

de água produzida. 

O modelo atualizado após a última iteração pode ser visto na Figura 27. Nota-

se que foi obtida uma característica de canal de maior permeabilidade semelhante 
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ao modelo original, embora não posicionado exatamente na mesma localização, 

nem com as permeabilidades com a mesma magnitude. Além disso, podem ser 

vistas regiões onde houve uma redução nas permeabilidades do caso base.  

Foi obtido um coeficiente de correlação igual a 0,62 entre o modelo obtido 

ajustado e o modelo original. O coeficiente de correlação entre duas matrizes indica 

o quanto elas são semelhantes. Esse índice foi calculado para tentar comparar a 

qualidade dos modelos criados a partir da inversão de diferentes tipos de dados de 

produção. 
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Figura 25 - Função objetivo para o ajuste do tempo de chegada da água para o Caso 6.4.1. 

 

A Figura 28 apresenta o mapa de diferenças entre as permeabilidades do 

modelo original e as permeabilidades do modelo ajustado ao final da minimização. 

As cores quentes representam as células onde a permeabilidade do modelo original 

é maior do que as permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias representam 

as células onde as permeabilidades do modelo original são menores e as cores mais 

claras representam as regiões onde as diferenças são pequenas. A soma do 

quadrado das diferenças entre as permeabilidades do modelo original e o modelo 

ajustado é 4,2 x 106. Esse número fornece uma estimativa sobre a diferença de 

permeabilidades entre os modelos e, assim como a correlação entre as 

permeabilidades, vai ser usado para comparar os diferentes ajustes. 
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Figura 26 - Resultados obtidos para a inversão dos dados do modelo de canal usando os 

dados do tempo de chegada de água. 
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Figura 27 - Distribuição de permeabilidade após a i nversão dos dados de tempo de chegada de 

água ao poço produtor. 
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Figura 28 - Diferença de permeabilidade entre o mod elo original e o modelo ajustado pelos 

dados de tempo de chegada de água. 

 
6.4.2. Ajuste do tempo de chegada de água produzida  e pressão de fundo dos 

quatro poços 

 
A segunda inversão realizada para o caso com um injetor e três poços 

produtores considerou os dados de tempo de chegada de água em conjunto com 

dados de pressão de fundo. O objetivo é investigar se o modelo resultante dessa 

inversão caracterizará melhor o modelo original do que o modelo obtido com o ajuste 

somente do tempo de chegada da água produzida.  
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Foram calculadas as sensibilidades do tempo de chegada da água de cada 

poço produtor com relação à permeabilidade do modelo. Também foram obtidas as 

sensibilidades da variação de pressão para os quatro poços nos tempos de 

simulação: 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 e 330 dias. Foram 

calculadas 12 matrizes de sensibilidade da pressão com relação à permeabilidade 

para cada um dos quatro poços.  

O algoritmo de minimização da função objetivo é o Steepest Descent. A 

função objetivo para este caso é dada pela seguinte equação:  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ), ,
4 4 12

1 1 1

22
,i j i ji i

obs sim obs sim
i i j

O tb tb bhp bhpα β
= = =

= − + −∑ ∑∑m m m   (6.4) 

onde i  é o índice dos poços a serem ajustados, j  é o índice dos tempos em que o 

ajuste de pressão é feito, α  e β  são coeficientes do peso que será dado a cada 

dado de produção e o termo bhp  refere-se a pressão de fundo nos poços do 

modelo. Esses coeficientes influenciam muito na solução obtida. Além disso, não 

existe um método consagrado que permita defini-los da melhor forma, sendo sua 

escolha muito subjetiva. A qualidade de cada dado de produção em questão e 

também a quantidade de cada dado disponível no ajuste podem influenciar na sua 

definição. Nesse ponto foi escolhido 0,5α β= = . 

Para alcançar o critério de parada foram necessárias 6 iterações (Figura 29). 
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Figura 29 - Função objetivo para a solução do probl ema inverso do Caso 6.4.2. 

 
Na Figura 30 podem ser vistos os resultados do ajuste para pressão de fundo 

para os quatro poços do modelo. Os dados de pressão foram ajustados ao final da 
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minimização. Observa-se apenas uma pequena diferença nos poços PROD1 e 

PROD3. 

Os resultados do ajuste da fração de água produzida para os três poços 

produtores podem ser vistos na Figura 31. Uma pequena diferença de amplitude 

pode ser notada nos poços PROD2 e PROD3.  

A Figura 32 mostra o modelo atualizado após a última iteração. Nota-se que 

foi obtida uma característica de canal de maior permeabilidade semelhante ao 

modelo original, embora não posicionado da mesma forma, nem com as 

permeabilidades com a mesma magnitude. Além disso, podem ser vistas regiões 

onde houve uma redução nas permeabilidades com relação ao caso base.  

O mapa de diferenças entre as permeabilidades do modelo original e as 

permeabilidades do modelo ajustado pode ser visto na Figura 33. As cores quentes 

representam as células onde a permeabilidade do modelo original é maior do que as 

permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias representam as células onde as 

permeabilidades do modelo original são menores e as cores mais claras 

representam as regiões onde as diferenças são pequenas. A soma do quadrado das 

diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 3,4 x 106.  
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Figura 30 - Resultado do ajuste para pressão de fun do considerando os dados de tempo de 

chegada da água produzida e pressão de fundo.  
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Figura 31 - Ajuste para fração de água produzida co nsiderando os dados de tempo de chegada 
e pressão de fundo.  
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Foi obtido um coeficiente de correlação de 0,70 entre o modelo ajustado e o 

modelo original. Esse coeficiente foi maior do que o encontrado quando somente o 

dado de tempo de chegada de água foi considerado. 

 

  
Figura 32 - Distribuição de permeabilidade (mD) apó s o ajuste em conjunto dos dados de 

pressão de fundo e de tempo de chegada. 
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Figura 33 - Mapa de diferença de permeabilidade (mD ) entre o modelo original e o modelo 
ajustado pelos dados de pressão e tempo de chegada de água. 

 
É importante destacar que tanto nesse caso quanto no anterior não foi usada 

a informação de que havia um canal no modelo original e, mesmo assim, as duas 



65 
 

inversões foram capazes de obter uma característica semelhante (canal de maior 

permeabilidade) à existente no modelo usado para gerar os dados observados. 

 

6.4.3. Ajuste de Mapas de Diferença de Saturação de  Água 

 
Nesta etapa os dados utilizados no problema inverso foram mapas de 

saturação em diferentes tempos. A primeira inversão considerou como dado 

observado a diferença do mapa de saturação entre o tempo de simulação igual a 31 

dias e o tempo zero. Para este tempo ainda não há produção de água para nenhum 

dos três poços. Essa situação ocorre, por exemplo, quando a aquisição sísmica é 

realizada com o objetivo de monitorar o avanço da frente de injeção dentro do 

reservatório. Daí a utilidade de fazer um ajuste da variação de mapas de saturação 

antes da produção de água pelos poços produtores. A Figura 34 mostra os mapas 

de saturação do modelo original e do modelo base no tempo igual a 31 dias. 

Observa-se que a frente de água avança de forma mais homogênea no caso base 

do que no modelo original devido à presença do canal. 

O problema inverso foi formulado de forma que, através do ajuste da 

diferença entre esses mapas de saturação, fosse obtida a distribuição do campo de 

permeabilidades. Calculou-se uma matriz de sensibilidade da variação da saturação 

de cada célula do modelo com relação à variação de permeabilidade de todas as 

demais considerando os mapas de saturação aos 31 dias de produção. A função 

objetivo para este caso é dada pela seguinte equação: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
8 8 1

, , , ,

1 1 1

2
,

obs

i j n i j n
sim

i j n

O Sw Sw
= = =

= −∑∑∑m m           (6.5) 

onde Sw  é a saturação de água das células do modelo de fluo, i e j são os índices 

que localizam a célula no modelo e n o índice que indica em que tempo os mapas 

são comparados, nesse caso igual a 1. Através da função objetivo é calculada a 

diferença entre as saturações do modelo original e a saturação do modelo simulado 

célula a célula. 

O ajuste resultante desta inversão mostra que é possível obter uma estimativa 

das características do reservatório antes da chegada de água nos poços produtores. 

A Figura 35 mostra o mapa de saturação do modelo ajustado considerando 

um mapa de saturação aos 31 dias de simulação comparado com o modelo original 

no mesmo tempo. 
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Figura 34 - Mapa de saturação no tempo de 31 dias: (a) modelo original, (b) modelo base. 
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Figura 35 – (a) mapa de saturação no tempo de simul ação de 31 dias para o modelo original, 
(b) mapa de saturação decorrente do ajuste dos valo res de saturação.  

 
A distribuição de permeabilidades obtida na inversão pode ser vista na Figura 

36. Dentro da área afetada pelo ajuste, a característica de canal pode ser 

observada. É importante destacar que esse tipo de informação (existência de um 

canal de alta permeabilidade) pode ser usada para ações de melhor gerenciamento 

do reservatório antes de a água injetada chegar aos poços produtores. Além disso, 

mostra que mapas de saturação em diferentes tempos podem ser usados para inferir 

o campo de permeabilidade. 
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Figura 36 - Campo de permeabilidade (mD) obtido a p artir da inversão dos dados de mapa de 
saturação. 

 

Na seqüência ao primeiro ajuste considerando apenas um tempo no qual 

ainda não havia produção de água, foi realizada a inversão do campo de 

permeabilidade. Foram considerados dois mapas de saturação ao longo do período 

de produção: um antes do início da produção de água e outro mapa de saturação 

após o início da produção de água para todos os três poços produtores. 

Nesse segundo caso de ajuste de mapas de saturação foi utilizado também o 

tempo de 150 dias. A função objetivo para este caso é ligeiramente modificada pela 

adição do peso referente a cada tempo onde o mapa de saturação está sendo 

calculado, e é dada pela expressão: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
8 8 8

, , , ,

1 1 1

2
,i j n i j n

n obs sim
i j n

O Sw Swα
= = =

= −∑∑∑m m                    (6.6) 

onde nα  é um parâmetro que atribui peso a cada mapa de saturação, nesse caso foi 

definido peso idêntico aos mapas nos dois tempos, i e j são os índices que localizam 

a célula no modelo e n o índice que indica em que tempo os mapas são 

comparados. 

A diferença entre o modelo original e o mapa de saturação do modelo base 

para o tempo de 31 dias encontra-se na Figura 34 e para o tempo de 150 dias na 

Figura 37.  
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Figura 37 - Mapa de saturação no tempo = 150 dias: (a) modelo original, (b) modelo base. 

 
Da mesma forma que no ajuste anterior foram calculadas as sensibilidades 

(com o método da perturbação) tanto aos 31 dias de produção como aos 150 dias. 

Na fórmula do erro foi atribuído o mesmo peso para cada um dos dois tempos 

analisados. É evidente que uma quantidade grande de células só terá influência do 

ajuste devido ao tempo de produção de 150 dias, pois nesse momento praticamente 

todo o modelo já sofreu aumento da saturação de água devido à injeção. Na Figura 

38 observa-se o comportamento da minimização da função objetivo. 
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Figura 38 - Função objetivo para a solução do probl ema inverso do Caso 6.4.3. 

 
Como neste exemplo a frente de água de injeção já alcançou os poços 

produtores, foi possível obter uma caracterização da permeabilidade para o modelo 

como um todo, pois grande parte da área do reservatório já sofreu variações no  
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mapa de saturação. Nas Figuras 39 e 40 podem ser vistos os mapas de saturação 

do modelo obtido após a inversão dos mapas de saturação observados. 
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Figura 39 – (a) mapa de saturação do modelo origina l e (b) modelo ajustado para o tempo de 
produção de 31 dias. 
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Figura 40 – (a) mapa de saturação do modelo origina l e (b) modelo ajustado para o tempo de 
produção de 150 dias.  
 

Mesmo sem levar em consideração na função objetivo os dados de fração de 

água produzida (certamente disponíveis em qualquer sistema de produção) foi 

possível melhorar o ajuste das curvas de fração de água produzida no modelo de 

simulação (Figura 41). 
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Figura 41 - Curvas de fração de água produzida do m odelo original, modelo base e modelo 
ajustado.  
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Na Figura 42 pode ser vista a distribuição de permeabilidades obtidas no 

processo de inversão dos mapas de saturação em dois tempos diferentes. Observa-

se grande semelhança com o modelo original. O coeficiente de correlação entre o 

modelo ajustado e o modelo original é igual a 0,91. Entre o INJ1 e o PROD2 e entre 

o INJ1 e PROD3 existem células com permeabilidades mais baixas do que no 

modelo original, o que acarreta a chegada de água com menor intensidade (Figura 

41). 

 

 
 

Figura 42 - Distribuição de permeabilidades (mD) ob tida da integração dos mapas de saturação 
ao modelo de fluxo. 

 

A Figura 43 mostra o mapa de diferença entre as permeabilidades do modelo 

original e modelo ajustado ao final da minimização usando os dados de mapas de 

saturação de água. As cores quentes representam as células onde a permeabilidade 

do modelo original é muito maior do que as permeabilidades do modelo ajustado, as 

cores frias representam as células onde as permeabilidades do modelo original são 

menores, já as cores mais claras representam as regiões onde as diferenças são 

pequenas.  

A soma do quadrado das diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 

1,8 x 106, quase metade do valor do caso de ajuste com pressão de fundo e tempo 

de chegada de água. 
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Figura 43 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o modelo ajustado 

pelos dados de diferença de saturação em dois tempo s. 
 

A Tabela 5 compara os dois índices escolhidos para tentar avaliar a qualidade 

dos modelos ajustados. Essa comparação é uma tentativa de estabelecer através de 

qual das incorporações é possível obter a melhor caracterização do modelo original.  
 

Tabela 5 - Comparação da qualidade dos modelos ajus tados. 

 
 
 

Os dados de mapa de saturação são os que possibilitam encontrar a melhor 

caracterização. Esses mapas são os dados que fornecem melhores informações 

relacionadas à distribuição espacial das propriedades do reservatório. No entanto, é 

uma premissa muito forte assumir que a informação de uma sísmica 4D pode ser 

considerada exata em todo o reservatório. A adição de erros aos estudos aqui 

apresentados afetaria principalmente a inversão de mapas de saturação, portanto as 

conclusões sobre o resultado encontrado devem se restringir às condições 

assumidas para a realização deste estudo. 
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6.5. Caso 4: Um Injetor e Um Produtor em Modelo Het erogêneo 
 

O modelo original usado para gerar os dados observados possui média de 

permeabilidade 200 mD com valores entre 72 e 325 mD (Figura 44). O modelo inicial 

tem permeabilidade constante e igual a 200 mD.  

 

 
Figura 44 - Permeabilidade (mD) do modelo original para o Caso 4. 

 
Na Figura 45 podem ser vistas as curvas de produção de água acumulada 

(Wp) geradas pelo modelo original (dado observado) e pelo modelo base. A chegada 

de água ocorre um pouco adiantada no tempo e em intensidade maior no modelo 

base. Isso acontece porque no modelo original há a presença de algumas células 

com permeabilidades mais baixas (em tons de azul na Figura 44) entre os dois 

poços.   

 
6.5.1. Ajuste da Produção de Água Acumulada ( Wp) 

 
O tamanho da perturbação influencia a sensibilidade, portanto é preciso 

investigar a sensibilidade calculada comparando-se as matrizes obtidas por 

diferentes perturbações na permeabilidade até encontrar uma faixa onde os valores 

sejam aproximadamente constantes. Não há uma grande diferença entre os valores 

obtidos para perturbações entre 0,5 e 20% do valor da permeabilidade para todas as 

64 células que são parâmetros do modelo de permeabilidade (Figura 46).  
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Figura 45 - Curvas de produção de água acumulada do  modelo original e do modelo inicial. 
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Figura 46 - Sensibilidade da produção de água acumu lada calculada no tempo de 240 dias. 

 
A Tabela 6 permite avaliar com mais detalhes os valores de sensibilidade em 

dois tempos de simulação: 210 e 240 dias. A tabela mostra apenas os valores de 

sensibilidade para as células situadas na diagonal entre os poços. A numeração das 

células segue a apresentada na Figura 24.  

Para o tempo 210 dias não é observado qualquer diferença nas sensibilidades 

para perturbações com valores entre 0,5 e 20% da permeabilidade de cada célula. 

Para o tempo de simulação 240 dias percebem-se pequenas variações. 

Considerando que há uma variação muito pequena na sensibilidade para 
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perturbações entre 0,5 e 2%, adotou-se uma perturbação de 0,5% para o cálculo 

das sensibilidades.  

 

Tabela 6 - Comparação dos valores de sensibilidade nos tempos 210 e 240 dias para as células 
da diagonal do modelo. 

 
 

No tempo de 240 dias há uma tendência do valor da sensibilidade diminuir 

conforme aumenta o tamanho da perturbação para um determinado parâmetro do 

modelo. Esse comportamento pode ser entendido através da análise das Figuras 47 

e 48.  

A forma do crescimento de Wp  com o aumento do valor da permeabilidade da 

célula é linear apenas em uma determinada faixa de perturbação. Para os dois 

parâmetros analisados (permeabilidade da célula 1 e permeabilidade da célula 64) a 

partir de uma perturbação de 10 mD o comportamento começa a ser diferente do 

linear.  

Tal fato sugere também que a minimização tendo como base as 

sensibilidades obtidas pelo método da perturbação não devem tomar passos muito 

longos na estimativa de parâmetros durante o processo iterativo. No entanto, mesmo 

o comportamento do Wp  com relação à permeabilidade não sendo linear, os erros 

são muito pequenos, chegando a 0,3% para uma perturbação na permeabilidade de 

40 mD. 

A Figura 49 mostra a sensibilidade da produção de água acumulada 

distribuída pelo modelo. As maiores sensibilidades ocorrem ao longo da diagonal 

entre os poços. A justificativa para a ocorrência de valores positivos ou negativos na 

sensibilidade foram apresentados na Seção 6.2. 



76 
 

 

0,585

0,59

0,595

0,6

0,605

0,61

0,615

0,62

0,625

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

W
p

 (
m

3
)

Perturbação (mD)

Perturbação de 0,5% até 2% Linear (Perturbação de 0,5% até 2%)

 
Figura 47 - Variação da curva de Wp com o tamanho da perturbação na permeabilidade. Cé lula 
1, tempo de 210 dias. 
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Figura 48 - Variação da curva de Wp com o tamanho da perturbação na permeabilidade. Cé lula 
64, tempo de 240 dias. 

 
A etapa seguinte para o ajuste dos valores observados é a minimização. 

Foram considerados 30 pontos na curva de produção acumulada de água na função 

objetivo dada por:  

 ( ) ( ) ( )( )
30

( )

1

2
.i i

obs sim
i

O Wp Wp
=

= −∑m m        (6.7) 
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Figura 49 - Sensibilidade da Wp com relação à permeabilidade no tempo 240 dias. 

 
A Figura 50 mostra o resultado da primeira iteração, onde estão 

representadas a curva obtida por ( ) ( )( )i i
simWp S Rδ+  e a curva obtida pelo simulador 

com a permeabilidade estimada. A diferença entre as curvas pode ocorrer devido 

aos seguintes fatores: 1) uma alteração relativamente grande no parâmetro, e 2) a 

matriz de sensibilidade é obtida com a variação de um único parâmetro por vez, 

logo, quando dois ou mais parâmetros forem alterados simultaneamente não 

necessariamente a resposta vai poder ser representada adequadamente pela matriz 

de sensibilidade.  

 

 

Figura 50 - Resultado da primeira iteração da minim ização. 
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O impacto causado pelo tamanho da variação do parâmetro é ilustrado pela 

Figura 51, mostrando que, para a variação de permeabilidade de uma célula do 

modelo por 1,10 e 50 mD, a diferença entre a resposta obtida com o simulador e a 

obtida através do cálculo usando a matriz de sensibilidade é pequena. Porém, para 

o valor de 100 mD já podem ser observadas diferenças significativas entre as 

curvas.  

A Figura 52 exemplifica o segundo caso, no qual para variações de -10 até 10 

mD em todas as células do modelo, as diferenças entre as respostas do simulador e 

da equação obtida com a matriz de sensibilidade são pouco significativas, mas para 

variações de 20 e 50 mD podem ser observadas diferenças entre as duas respostas.  

Durante o processo de minimização da função objetivo esses efeitos devem 

ser levados em consideração e o tamanho da variação do valor de cada parâmetro 

em cada iteração deve ser restringido de forma que o modelo possa ser bem 

representado pela matriz de sensibilidade. 

 

     

Figura 51 - Comparação entre o modelo simulado pelo  IMEX e o obtido através do uso da 
matriz de sensibilidade. Variação da permeabilidade  na célula i=3, j=3 do modelo. 
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Figura 52 - Comparação entre a resposta do simulado r IMEX e a obtida pela representação do 
modelo pela matriz de sensibilidade quando são vari ados todos os parâmetros do modelo 
simultaneamente. 

 
A Figura 53 mostra o resultado da segunda iteração do processo de 

minimização. Na figura estão representadas a curva obtida por ( ) ( )( )i i
simWp S Rδ+  e a 

curva obtida no simulador com a permeabilidade obtida na segunda iteração.  

 

 
Figura 53 - Resultado da segunda e última iteração da minimização. 
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A evolução da função objetivo é apresentada na Figura 54. Na segunda 

iteração o critério de minimização é alcançado e o algoritmo finalizado. 
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      Figura 54 - Função objetivo para a solução do  problema inverso do Caso 6.5.1. 

 
As curvas do modelo original, do modelo base e a do modelo ajustado ao final 

da minimização podem ser vistas na Figura 55. 

 

 
Figura 55 - Curva do modelo original, curva do mode lo base e do modelo ajustado ao final da 
minimização. 
 

O modelo de permeabilidade obtido ao final da inversão da produção de água 

acumulada é apresentado na Figura 56. O campo de permeabilidade é marcado pela 

influência da matriz de sensibilidade já que não há outro tipo de informação a 

respeito do modelo. Como o caso base produz mais água do que o dado do 
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histórico, o modelo final é caracterizado por uma proporção maior de células que 

tiveram seu valor de permeabilidade reduzido do que as que tiveram  seu valor 

aumentado. As reduções ocorrem, na maior parte, ao longo da direção diagonal 

entre o poço injetor e o produtor que é onde ocorrem os maiores valores de 

sensibilidade.    

 

 
Figura 56 - Modelo final obtido a partir dos dados da produção acumulada de água. 

 
A Figura 57 mostra o mapa das diferenças entre as permeabilidades do 

modelo original e as permeabilidades do modelo ajustado.  
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Figura 57 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o ajustado ( Wp). 

 



82 
 

As cores quentes representam as células onde a permeabilidade do modelo 

original é maior do que as permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias 

representam as células onde as permeabilidades do modelo original são menores e 

as cores em tom de verde claro representam as regiões onde as diferenças são 

pequenas.  

A soma do quadrado das diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 

1,72 x 105, e o coeficiente de correlação entre o modelo original e o modelo ajustado 

foi de 0,13. Nota-se que a distribuição de permeabilidade apresenta certa 

semelhança com a matriz de sensibilidade. 

6.5.2. Ajuste de produção de água acumulada ( Wp) - Modelo inicial obtido a 

partir do modelo original pela multiplicação de um fator 

 
As etapas seguidas nessa inversão foram as mesmas descritas no caso 

anterior. O modelo inicial considerado não foi mais o homogêneo com 

permeabilidade 200 mD, mas sim, um modelo também heterogêneo obtido pela 

modificação do modelo original pela multiplicação da permeabilidade de cada célula 

por um fator de 1,05. A função objetivo considerada para esse caso é a mesma do 

caso anterior. 

A minimização da função objetivo para esse caso pode ser vista na Figura 58. 
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Figura 58 - Minimização da função objetivo para o C aso 6.5.2. 

 
Na Figura 59 podem ser visualizadas as curvas dos modelos original, base e 

a do obtido pela inversão dos dados de produção de água. Essa figura mostra que 

foi obtido um excelente ajuste. 

 



83 
 

 
Figura 59 - Curvas do modelo original, modelo base e modelo ajustado. 

 
Através das figuras 60 e 61, pode ser vista grande semelhança entre o 

modelo original e o modelo ajustado.  

 

 
Figura 60 - Permeabilidade do modelo original. 

 
A Figura 62 mostra o mapa de diferenças entre as permeabilidades do 

modelo original e as permeabilidades do modelo ajustado ao final da minimização 

usando os dados de produção de água acumulada Wp . As cores quentes 

representam as células onde a permeabilidade do modelo original é maior do que as 

permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias representam as células onde as 



84 
 

permeabilidades do modelo original são menores e as cores em tom de verde claro 

representam as regiões onde as diferenças são pequenas. A soma do quadrado das 

diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 6,57 x 103, e o coeficiente de 

correlação entre o modelo original e o modelo ajustado foi de 0,99. Pela escala de 

cores é possível ver que as diferenças são bem menores do que as obtidas no 

modelo anterior. Esse exemplo mostra a influência do modelo inicial na qualidade do 

resultado final. 

 

 
Figura 61 - Permeabilidade do modelo obtido ao fina l da minimização. 
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Figura 62 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o modelo ajustado 
pela produção de água acumulada. 
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6.5.3. Ajuste da Pressão de Fundo no Poço 

 
O modelo original usado para gerar os dados observados possui média de 

permeabilidade 200 mD com valores entre 72 e 325 mD (Figura 44). O modelo base 

tem permeabilidade constante e igual a 200 mD.  

No entanto, para esse caso o dado observado considerado na função objetivo 

é a pressão de fundo nos poços produtor e injetor. Os valores observados são 

medidos a cada dois dias entre o dia 1 da simulação até o dia 241 no total de 121 

pontos observados. A função objetivo para esse caso é dada pela seguinte equação:  

   ( ) ( ) ( ) ( )( )
121

1

2i i
obs sim

i

O bhp bhp
=

= −∑m m                         (6.8) 

Foram consideradas duas matrizes de sensibilidade, uma para cada poço. As 

pressões de fundo para o injetor e produtor podem ser vistas na Figura 63. 
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Figura 63 - Curvas do modelo original, modelo inici al e modelo ajustado. 

 
A Figura 64 mostra a distribuição de permeabilidade obtida após quatro 

iterações. Pode ser observado que há uma redução da permeabilidade na diagonal 
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entre os poços com relação ao caso base. Ao mesmo tempo, a permeabilidade da 

célula do poço produtor tem um valor muito maior do que todas as demais. 

 

         

Figura 64 - Permeabilidade (mD) do modelo ajustado com os dados de pressão de fundo. 

 

Observa-se também que, mesmo não estando incluídos na função objetivo, 

os dados de produção de água acumulada são praticamente honrados pelo modelo 

ajustado com os dados de pressão de fundo (Figura 65).  
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Figura 65 - Dados observados e a curva do modelo aj ustado da produção de água acumulada. 
 

Uma das explicações para o ajuste de pressão de fundo conseguir ao mesmo 

tempo ajustar os dados de produção de água acumulada é que as maiores 
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sensibilidades da pressão de fundo no poço acontecem quando ocorre a chegada da 

frente de água. E o comportamento da pressão em torno do momento dessa 

chegada de água é bem diferenciado do comportamento do restante do tempo onde 

os dados de pressão de fundo são registrados. Uma análise sobre o comportamento 

da sensibilidade de pressão será mostrada no estudo do ajuste dos dados de 

produção de água e pressão ao mesmo tempo. 

O mapa de diferenças entre as permeabilidades do modelo original e as 

permeabilidades do modelo ajustado ao final da minimização usando os dados de 

pressão de fundo é apresentado na Figura 66. As cores quentes representam as 

células onde a permeabilidade do modelo original é maior do que as 

permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias representam as células onde as 

permeabilidades do modelo original são menores e as cores em tom de verde claro 

representam as regiões onde as diferenças são pequenas. 
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Figura 66 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o modelo ajustado 
pelos dados de pressão de fundo. 

 

A soma do quadrado das diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 

1,59 x 105  e o coeficiente de correlação entre o modelo original e o modelo ajustado 

foi de 0,31. Pela análise desses dois índices o ajuste com dados de pressão de 

fundo resultou em um modelo mais próximo do modelo original do que o ajuste com 

dados de produção de água. 
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6.5.4. Ajuste da Pressão de Fundo nos Poços Produto r e Injetor e Produção 

Acumulada de Água no Poço Produtor 

 
Neste caso considerou-se o modelo original apresentado na Seção 6.5.1. No 

entanto, ao invés de considerar os dados dinâmicos separadamente (produção 

acumulada de água e pressão de fundo nos poços produtores e injetores), a 

inversão foi formulada de maneira que os dois tipos de dados pudessem ser usados 

para a caracterização da permeabilidade do reservatório. 

Os dados observados de produção de água acumulada e de pressão de 

fundo para o modelo original e para o caso base podem ser vistos nas Figuras 45 e 

63. A função objetivo considerada é dada por:  

            
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )

30 121

1 1

2 2i i i i
obs sim obs sim

i i

O Wp Wp bhp bhpα β
= =

= − + −∑ ∑m m m              (6.9) 

No caso base ou inicial o campo de permeabilidades é constante e igual a 

200 mD. As matrizes de sensibilidade foram obtidas da mesma forma descrita nos 

casos anteriores. 

O primeiro ponto de grande importância no caso da inversão de mais de um 

tipo de dado dinâmico diferente é a diferença de magnitude entre seus valores. 

Enquanto, para esse caso, a produção de água acumulada chega a 80 m3 no 

modelo original, os valores de pressão de fundo são da ordem de 1169 kPa no poço 

produtor e 8125 kPa no poço injetor.  

Para ilustrar o impacto da diferença de magnitude no resultado da inversão foi 

realizada a seguinte comparação: o resultado após a primeira iteração com os dados 

combinados comparado com o obtido após a primeira iteração para o caso onde foi 

considerado somente a curva de produção de água acumulada e com o resultado 

obtido quando somente o dado de  pressão foi considerado na inversão. Essa 

comparação pode ser vista através da Tabela 7, que mostra a variação na estimativa 

de cada um dos parâmetros do modelo na primeira iteração de cada uma das 

inversões. Percebe-se através dessa tabela que a estimativa dos parâmetros obtidos 

na inversão Wp bhp+  é muito próxima da estimativa obtida na inversão bhp . Isso 

ocorre devido à diferença de magnitude entre os dados de produção de água e os 

de pressão de fundo, mostrando que, quando não há uma normalização, os dados 

de pressão determinam os parâmetros do modelo. 
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A sensibilidade ao longo do tempo para a célula 1 (Figura 24) onde está 

situado o poço produtor pode ser vista na Figura 67. Os valores de 1 (tempo igual a 

1 dia) até 121 (tempo igual a 241 dias) referem-se às sensibilidades das pressões de 

fundo do injetor à permeabilidade da célula 1, os valores de 122 (tempo 1 dia) até 

241 (tempo 241 dias) são relacionados à sensibilidade das pressões de fundo no 

poço produtor com relação à variação de permeabilidade na célula 1 do modelo e os 

últimos 30 valores (do tempo 210 até 240 dias) são referentes à sensibilidade da 

produção acumulada de água com relação à permeabilidade da célula 1. O resultado 

apresentado significa que as pressões de fundo no injetor assim como a produção 

acumulada de água são muito menos afetadas pela variação da permeabilidade da 

célula 1 do que a pressão de fundo do poço produtor. 

A Figura 68 pode ser entendida da mesma forma que a figura anterior, porém 

as sensibilidades são agora relacionadas à permeabilidade da célula 64 (Figura 24) 

onde está localizado o poço injetor. O resultado apresentado significa que as 

pressões de fundo no produtor assim como a produção acumulada de água são 

muito menos afetadas pela variação da permeabilidade da célula 64 do que a 

pressão de fundo do poço injetor. Esse resultado também mostra que a 

sensibilidade da pressão de fundo do poço injetor com relação à permeabilidade na 

célula 64 cai significativamente com o tempo. 

A influência da célula 29 (Figura 24) situada na parte central do modelo nos 

valores de pressão de fundo no injetor, no produtor e na produção de água 

acumulada é apresentada na Figura 69. A seqüência de dados é a mesma 

comentada nas duas figuras anteriores. O resultado mostra mais uma vez que as 

magnitudes das sensibilidades relacionadas aos dados de pressão são muito 

maiores do que as dos dados de produção de água. 

Nas Figuras 70-72, é possível ver a sensibilidade dos três tipos de dados de 

produção com relação a todas as permeabilidades do modelo. Esses resultados, 

assim como os anteriores, mostram que de forma geral as sensibilidades ao dado de 

pressão são maiores do que a do dado de produção acumulada. Dessa forma, 

quando em conjunto com os dados de produção acumulada de água, a inversão 

será dominada pelos dados de pressão de fundo. Esses resultados não significam 

que o dado de pressão seja mais importante do que o dado de produção de água. 

Portanto, para corrigir esse erro a função objetivo deve ser normalizada. Uma das 

formas de fazer essa normalização será mostrada a seguir. 
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Figura 67 - Sensibilidade na célula do poço produto r. 
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Figura 68 - Sensibilidade na célula do poço injetor . 
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Figura 69 - Sensibilidade na célula 29. 
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Tabela 7 - Estimativa dos parâmetros após a primeir a iteração. 

Parâmetro Inversão Wp Inversão bhp
Inversão Wp + bhp 

(sem normalização)

Célula 1 -4,534 66,731 66,460

Célula 2 -6,425 -5,250 -4,598

Célula 3 1,870 -1,702 -1,269

Célula 4 4,638 -0,422 -0,054

Célula 5 4,970 -0,182 0,093

Célula 6 4,139 -0,356 -0,196

Célula 7 2,888 -0,704 -0,649

Célula 8 1,730 -1,059 -1,084

Célula 9 -6,425 -5,242 -4,599

Célula 10 -12,393 -10,797 -10,852

Célula 11 -9,040 -9,247 -9,220

Célula 12 -3,609 -5,609 -5,483

Célula 13 0,620 -2,780 -2,615

Célula 14 2,887 -1,191 -1,041

Célula 15 3,510 -0,563 -0,458

Célula 16 3,087 -0,542 -0,499

Célula 17 1,870 -1,701 -1,274

Célula 18 -9,040 -9,249 -9,225

Célula 19 -12,000 -12,339 -12,416

Célula 20 -9,665 -10,714 -10,738

Célula 21 -5,394 -7,243 -7,224

Célula 22 -0,891 -3,778 -3,717

Célula 23 2,679 -1,153 -1,055

Célula 24 4,599 0,275 0,380

Célula 25 4,638 -0,422 -0,054

Célula 26 -3,609 -5,609 -5,483

Célula 27 -9,665 -10,714 -10,738

Célula 28 -11,261 -12,048 -12,122

Célula 29 -9,456 -10,354 -10,416

Célula 30 -5,402 -6,919 -6,946

Célula 31 0,078 -2,822 -2,774

Célula 32 5,479 0,896 1,036

Célula 33 4,970 -0,183 0,091

Célula 34 0,620 -2,779 -2,617

Célula 35 -5,394 -7,240 -7,224

Célula 36 -9,456 -10,354 -10,416

Célula 37 -10,790 -11,049 -11,164

Célula 38 -9,064 -9,342 -9,454

Célula 39 -3,941 -5,393 -5,435

Célula 40 4,579 0,697 0,804

Célula 41 4,139 -0,356 -0,198

Célula 42 2,887 -1,188 -1,041

Célula 43 -0,891 -3,773 -3,716

Célula 44 -5,402 -6,919 -6,946

Célula 45 -9,064 -9,339 -9,458

Célula 46 -10,712 -10,206 -10,372

Célula 47 -8,451 -8,334 -8,478

Célula 48 0,732 -1,146 -1,159

Célula 49 2,888 -0,701 -0,649

Célula 50 3,510 -0,557 -0,457

Célula 51 2,679 -1,145 -1,055

Célula 52 0,078 -2,822 -2,774

Célula 53 -3,941 -5,386 -5,440

Célula 54 -8,451 -8,333 -8,484

Célula 55 -11,189 -10,034 -10,262

Célula 56 -6,781 -7,470 -7,528

Célula 57 1,730 -1,057 -1,084

Célula 58 3,087 -0,541 -0,501

Célula 59 4,599 0,276 0,375

Célula 60 5,479 0,896 1,036

Célula 61 4,579 0,700 0,796

Célula 62 0,732 -1,140 -1,164

Célula 63 -6,781 -7,465 -7,523

Célula 64 -5,333 0,571 0,577  
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Figura 70 - Mapa da Sensibilidade da pressão de fun do no poço injetor (kPa/mD). 
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Figura 71 - Mapa da Sensibilidade da pressão de fun do no poço produtor (kPa/mD). 
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Figura 72 - Mapa da sensibilidade da produção acumu lada de água com relação às 
permeabilidades (m 3/mD) do modelo no último tempo de simulação. 
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6.5.5. Ajuste da Pressão de Fundo nos Poços Produto r e Injetor e Produção 

Acumulada de Água no Poço Produtor com Normalização  

 
Para normalizar os dados dinâmicos usados na inversão Wp bhp+  será 

assumida a seguinte matriz de covariância para os dados em questão: 

 
0

0
bhp

dados
Wp

 
=  
 

C
C

C
     (6.10) 

onde bhpC  é a matriz de covariância dos dados de pressão de fundo registrados ao 

longo do tempo e WpC  é a matriz de covariância da produção de água acumulada no 

poço produtor.  

Assume-se que essas matrizes de covariância tenham a seguinte forma: 

 2
bhp bhpσ=C I      (6.11) 

 2
Wp Wpσ=C I      (6.12) 

onde I  é a matriz identidade. 

A estrutura da matriz dadosC  implica que a variabilidade de cada dado é 

independente da dos outros dados. 

Para os experimentos numéricos apresentados nessa dissertação os valores 

de σ usados são os seguintes (Landa e Horne, 1997): 

1 , 1 %bhp WpkPaσ σ= =  

A matriz de pesos dos dados dinâmicos é definida da seguinte forma: 

 1 ,dados
−=W C      (6.13) 

ou seja, os dados foram escalonados com o inverso dos seus desvios padrões. 

Foi considerada uma função objetivo com pesos dada pela seguinte equação: 

( ) [ ]( ) [ ]( )T
=O dm d-G m W d -G m                                     (6.14) 

que utiliza dados de vazão acumulada e pressão de fundo nos poços. 

A utilização dos pesos permitiu que o problema inverso fosse resolvido sem 

que a determinação da solução fosse influenciada por um dado específico devido a 

maior magnitude de algum deles. Através da Tabela 8 é possível observar que os 

parâmetros estimados já não estão tão parecidos com os observados após a 

inversão somente do dado de pressão de fundo.  
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O critério de parada foi atingido após 3 iterações (Figura 73). 
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Figura 73 - Função objetivo para o Caso 6.5.5 de aj uste Wp e bhp normalizado. 

 
Os resultados podem ser vistos nas Figuras 74-76. As pressões de fundo dos 

dois poços assim como a produção de água acumulada foram bem ajustados ao 

final da inversão. 

 

 
Figura 74 - Resultado da inversão da produção acumu lada de água. 
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Tabela 8 - Parâmetros obtidos após a primeira itera ção sem e com os dados normalizados. 

Parâmetro
Inversão Wp + bhp 

(sem normalização)

Inversão Wp + bhp 

(normalizado)

Célula 1 66,460 72,832

Célula 2 -4,598 -35,416

Célula 3 -1,269 -12,048

Célula 4 -0,054 1,011

Célula 5 0,093 9,761

Célula 6 -0,196 11,443

Célula 7 -0,649 9,048

Célula 8 -1,084 5,654

Célula 9 -4,599 -35,416

Célula 10 -10,852 8,898

Célula 11 -9,220 -7,856

Célula 12 -5,483 -21,590

Célula 13 -2,615 -15,315

Célula 14 -1,041 -2,526

Célula 15 -0,458 6,568

Célula 16 -0,499 9,384

Célula 17 -1,274 -12,046

Célula 18 -9,225 -7,855

Célula 19 -12,416 3,660

Célula 20 -10,738 -7,400

Célula 21 -7,224 -15,846

Célula 22 -3,717 -12,371

Célula 23 -1,055 -0,461

Célula 24 0,380 11,640

Célula 25 -0,054 1,011

Célula 26 -5,483 -21,590

Célula 27 -10,738 -7,400

Célula 28 -12,122 -2,567

Célula 29 -10,416 -7,704

Célula 30 -6,946 -11,399

Célula 31 -2,774 -5,366

Célula 32 1,036 11,074

Célula 33 0,091 9,762

Célula 34 -2,617 -15,319

Célula 35 -7,224 -15,846

Célula 36 -10,416 -7,704

Célula 37 -11,164 -5,158

Célula 38 -9,454 -7,820

Célula 39 -5,435 -7,390

Célula 40 0,804 7,634

Célula 41 -0,198 11,448

Célula 42 -1,041 -2,527

Célula 43 -3,716 -12,371

Célula 44 -6,946 -11,399

Célula 45 -9,458 -7,819

Célula 46 -10,372 -7,707

Célula 47 -8,478 -9,572

Célula 48 -1,159 1,238

Célula 49 -0,649 9,050

Célula 50 -0,457 6,565

Célula 51 -1,055 -0,462

Célula 52 -2,774 -5,366

Célula 53 -5,440 -7,390

Célula 54 -8,484 -9,569

Célula 55 -10,262 -14,199

Célula 56 -7,528 -12,993

Célula 57 -1,084 5,654

Célula 58 -0,501 9,385

Célula 59 0,375 11,640

Célula 60 1,036 11,074

Célula 61 0,796 7,636

Célula 62 -1,164 1,238

Célula 63 -7,523 -12,995

Célula 64 0,577 2,407  
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     PROD1 

 
Figura 75 - Ajuste dos dados de pressão de fundo pa ra o poço produtor. 

 
                  INJ1 

 
Figura 76 - Ajuste do dado de pressão de fundo para  o poço injetor. 

 
A distribuição de permeabilidades do modelo ajustado pode ser vista na 

Figura 77, onde são observadas feições que se assemelham às encontradas nos 

modelos obtidos quando os dados Wp  e bhp  foram invertidos separadamente 

(Figuras 56 e 64). 

A Figura 78 mostra o mapa de diferenças entre as permeabilidades do 

modelo original e as permeabilidades do modelo ajustado ao final da minimização 

usando os dados de Wp  mais dados de pressão de fundo. As cores quentes 

representam as células onde a permeabilidade do modelo original é maior do que as  
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permeabilidades do modelo ajustado, as cores frias representam as células onde as 

permeabilidades do modelo original são menores e as cores em tom de verde claro 

representam as regiões onde as diferenças são pequenas.  

A soma do quadrado das diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 

1,70 x 105, e o coeficiente de correlação entre o modelo original e o modelo ajustado 

foi de 0,21.  

 

 
Figura 77 - Distribuição de permeabilidades (mD) no  modelo ajustado ao final de três iterações. 
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Figura 78 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o modelo ajustado 
pelos dados de pressão de fundo e produção acumulad a de água. 
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6.5.6. Ajuste de Mapas de Saturação e Produção Acum ulada de Água no Poço 

Produtor. 

 
Neste caso considerou-se o modelo original apresentado na Seção 6.5.1. No 

entanto, ao invés de utilizar os dados dinâmicos de produção acumulada de água, a 

inversão foi formulada de maneira que também fossem ajustados dois mapas de 

saturação de água, aos 31 dias e aos 211 dias. 

Os dados de produção de água acumulada e de mapas de saturação para o 

modelo original e para o caso base podem ser vistos nas Figuras 45, 79 e 80. A 

função objetivo para esse caso é dada por: 

 

                        

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
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+ −

∑

∑∑∑

m m

m
                                    (6.15) 

Considerou-se como caso base o campo de permeabilidades constantes e 

iguais a 200 mD. As matrizes de sensibilidade foram obtidas da mesma forma 

descrita nos casos anteriores. 
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Figura 79 - Mapa de saturação no tempo de 31 dias: (a) modelo original, (b) modelo base. 

 
A evolução da função objetivo é apresentada na  Figura 81. Os mapas de 

saturação do modelo obtido após a inversão dos mapas de saturação e da produção 

de água nos tempos 31 e 211 dias podem ser vistos nas figuras 82 e 83. As curvas 

de produção de água acumulada para o modelo original, base e para o modelo 

ajustado são apresentadas na Figura 84. 
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Figura 80 - Mapa de saturação no tempo de 211 dias:  (a) modelo original, (b) modelo base. 
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Figura 81 - Função objetivo para o ajuste de mapas de saturação e produção de água 

acumulada (Caso 6.5.6). 
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Figura 82 – (a) mapa de saturação do modelo origina l e (b) mapa do modelo ajustado para o 

tempo de produção de 31 dias. 
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Figura 83 – (a) mapa de saturação do modelo origina l e (b) mapa do modelo ajustado para o 

tempo de produção de 211 dias. 
 
 

A distribuição de permeabilidades do modelo ajustado é apresentada na 

Figura 85. A Figura 86 mostra o mapa de diferenças entre as permeabilidades do 

modelo original e as permeabilidades do modelo ajustado ao final da minimização 

usando os dados de Wp  mais dados de mapas de saturação. A soma do quadrado 

das diferenças entre as permeabilidades dos modelos é 1,58 x 105, e o coeficiente 

de correlação entre o modelo original e o modelo ajustado foi de 0,31. 

 

 
Figura 84 - Resultado da Inversão da produção acumu lada de água em conjunto com o ajuste 

de mapas de saturação. 
 



101 
 

            
Figura 85 - Permeabilidade (mD) do modelo ajustado.  

 

       

Figura 86 - Mapa de diferença de permeabilidade ent re o modelo original e o modelo ajustado 
pelos dados de mapa de saturação e produção acumula da de água. 

 
A Tabela 9 resume o cálculo dos dois índices que foram utilizados para tentar 

medir a qualidade do ajuste nos casos estudados. O ajuste de produção acumulada 

com solução inicial próxima do modelo original mostrou a evidente influência da 

estimativa inicial na solução final. 

Comparando os resultados entre as permeabilidades dos modelos original e 

ajustados nessa seção com os obtidos na Seção 6.4 em termos do quadrado das 

diferenças, percebe-se que a diferença entre o melhor (1,58 x 105) e o pior (1,72 x 

105) resultado é muito menor (1,8 x 106 e 4,2 x 106 na Seção 6.4). Uma possível 
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justificativa pode estar relacionada aos modelos originais, sendo o da seção corrente 

muito menos complexo do que o modelo com canal. Essa menor complexidade 

favoreceria uma maior facilidade para ajustar o modelo usando diferentes tipos de 

dado de produção. 

  

Tabela 9 - Comparação da qualidade dos modelos ajus tados. 

 
 

Outra observação que merece atenção é a respeito da comparação dos casos 

onde somente a pressão de fundo foi ajustada e aqueles em que a mesma foi 

combinada com o dado de produção de água acumulada. Os dois índices analisados 

indicam uma pior qualidade do modelo quando mais dados estão sendo integrados. 

Tal fato não é esperado, no entanto, a diferença é muito pequena diante das 

simplificações que são impostas durante a inversão, relacionadas principalmente ao 

cálculo da sensibilidade, além de outras limitações comentadas principalmente na 

Seção 5.4.1.  

A integração de mapas de saturação em conjunto com dados de produção de 

água, apesar dos dois índices analisados não mostrarem uma aproximação maior 

com o modelo original do que os outros ajustes, apresenta uma maior semelhança 

com o modelo original, ao menos na região próxima ao PROD1 onde ocorrem 

permeabilidades menores.  
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7. Conclusões 

 
 
7.1. Conclusões 
 

Neste trabalho foi implementado um algoritmo de minimização de uma função 

objetivo para problemas de ajuste de histórico na engenharia de reservatórios. Os 

dados considerados nessa dissertação foram: tempo de chegada da água aos poços 

produtores, produção acumulada de água, pressão de fundo de poços produtores e 

injetores e mapas de saturação. Como parâmetros de ajuste foram consideradas as 

permeabilidades das células do modelo. O objetivo era considerar diferentes dados 

de produção e mapas de saturação e comparar os resultados encontrados. Ao final 

das minimizações foi possível observar a importância relativa de cada tipo de dado 

nos problemas discutidos.  

O algoritmo usado para minimização foi o Steepest Descent. Para calcular as 

sensibilidades das respostas do modelo com relação ao parâmetro de ajuste foi 

utilizado o método da perturbação. 

O método da perturbação mostrou-se eficaz, permitindo a obtenção de 

matrizes de sensibilidades coerentes para cada modelo. No entanto, o método é 

pouco eficiente devido ao número de simulações que requer em cada iteração do 

algoritmo de minimização. Essa baixa eficiência não permitiu que fossem estudados 

problemas com maiores dimensões durante o desenvolvimento deste trabalho. 

Apesar de pouco eficiente, o método de perturbação aqui apresentado 

oferece uma base de comparação para qualquer outro método que venha a ser 

usado em trabalhos futuros. As análises feitas com relação às sensibilidades 

também serão úteis em outros problemas de ajuste de histórico. Perturbação de 

0,5% foi considerada adequada para a obtenção de uma sensibilidade 

representativa para os casos aqui analisados. Foi observado que para o dado de 

produção acumulada de água não havia uma relação linear com o aumento da 

permeabilidade para toda a faixa de valores investigados. Essa observação indica 

que o passo no algoritmo de minimização deve ser restrito devido ao risco de 

procurar parâmetros fora da região que é bem representada pela matriz de 

sensibilidade. Devido à sensibilidade ser calculada com a variação de cada um dos 

parâmetros por vez, a resposta do modelo pode não ser bem representada quando 

todos os parâmetros são modificados simultaneamente. Uma forma de remediar 
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esse problema é permitir apenas pequenos passos nas modificações feitas aos 

parâmetros. 

Para o caso onde o modelo original consistia de um canal de permeabilidade 

maior (1000 mD) foram realizados três tipos de ajustes: tempo de chegada da água 

aos três poços produtores, tempo de chegada mais pressão de fundo de todos os 

poços e considerando dois mapas de saturação de água. O ajuste que mostrou 

melhor correlação entre o modelo ajustado e o modelo original foi o ajuste com 

mapas de saturação, pois para cada célula do modelo há dois dados observados. 

Outra vantagem da inclusão de mapas de saturação no ajuste de histórico é que 

essa informação, antes da chegada de água aos poços produtores, permite ajustar a 

região coberta pela frente de avanço de água. Essa antecipação é importante, pois 

permite um melhor gerenciamento do reservatório de forma a otimizar sua estratégia 

de explotação.  

Apesar do tempo de chegada ter fornecido a pior correlação com o modelo 

original, é uma informação que sempre deve ser considerada, pois sua integração 

melhora a qualidade do modelo. Dependendo da complexidade do modelo que 

estiver em estudo, bons ajustes podem ser obtidos apenas com esse dado, como foi 

mostrado em alguns exemplos. O tempo de chegada da água aos poços é um dado 

que qualquer poço possui, pois faz parte da rotina operacional de um sistema de 

produção. Por outro lado, um número relativamente pequeno de poços possui dados 

de pressão de fundo, seja por não ter sensores de fundo instalados, seja devido à 

alta taxa de falha desses instrumentos. Já o dado de mapas de saturação é muito 

caro para ser adquirido e poucos campos têm esse tipo de informação à disposição, 

além da alta incerteza associada ao dado sísmico. 

A importância que a estimativa inicial tem na qualidade do modelo final obtido 

foi investigada. Para isso, foram resolvidos dois problemas inversos. No primeiro, o 

modelo inicial tinha uma distribuição constante. No segundo problema, o modelo 

base consistia de uma distribuição de permeabilidades obtida por uma pequena 

variação em relação aos valores do modelo original. A comparação dos dois 

resultados mostrou que o algoritmo de minimização foi capaz de encontrar, no 

segundo caso, um modelo que ajustou os dados observados e obteve correlação de 

quase 100% com o modelo original, muito maior do que a correlação obtida partindo 

de um modelo inicial constante. 
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Quando os dados de pressão de fundo são invertidos é possível ajustar a 

curva de produção de água acumulada mesmo que a produção não esteja incluída 

na função objetivo definida para o problema. A análise da sensibilidade da pressão 

de fundo dos poços com relação à permeabilidade mostrou que seus maiores 

valores estão relacionados ao momento da chegada da frente de água aos poços 

produtores. 

Os resultados da inversão de mapas de saturação apresentados nos dois 

últimos casos sugerem que quanto mais heterogêneo for o modelo original, mais 

impacto terá o dado de mapa de saturação. 

A metodologia proposta pode ser facilmente estendida para a incorporação de 

vários outros tipos de dados dinâmicos de produção, tais como: concentração de 

traçadores, perfis de saturação e produção nos poços e dados de teste de formação. 

A inclusão de outros parâmetros no ajuste e não somente o dado de permeabilidade 

pode ser feita sem maiores complicações. Outros parâmetros podem ser ajustados 

como, por exemplo, porosidade, transmissibilidade de falhas, fator de skin nos poços 

e curvas de permeabilidade relativa, entre outros. 

 

7.2. Recomendações para Trabalhos Futuros 
 

Sugere-se aprofundar os estudos aqui apresentados, lançando-se mão de 

métodos mais eficientes tanto no processo de geração das matrizes de sensibilidade 

quanto no método de inversão em si. Com métodos mais eficientes para o cálculo 

das sensibilidades, casos maiores e com características mais próximas de modelos 

reais poderão ser estudados. 

Esse trabalho investigou a incorporação de diferentes tipos de dados de 

produção e os respectivos modelos de permeabilidade resultantes. A comparação 

entre os resultados obtidos foi realizada com base nos mapas de erro e da 

correlação entre os modelos, no entanto essas formas de analisar talvez não sejam 

as mais indicadas. Por isso, outras técnicas que avaliem a incerteza nos modelos 

gerados devem ser analisadas em trabalhos futuros. 

Nos casos discutidos nessa dissertação (produção de água, pressão de fundo 

e mapas de saturação) não foram considerados erros ou ruídos nos dados 

observados. No entanto em casos reais os erros nas medições dos dados estão 

sempre presentes, e seu impacto é ainda mais significativo devido às suas diferentes 

magnitudes. Dependendo do erro considerado, as conclusões sobre qual o tipo de 
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dado que tem a maior capacidade de melhorar a qualidade do ajuste podem mudar. 

O melhor exemplo são os dados de mapas de saturação que podem fornecer 

informações sobre a distribuição areal das permeabilidades, no entanto, 

freqüentemente consistem de dados bastante ruidosos em reservatórios reais. A 

inclusão de erros nos dados observados em casos de ajuste de histórico deve ser 

analisada em trabalhos futuros. 
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