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RESUMO
Globalmente, estima-se que sejam produzidos todos os dias cerca de 250 milhões de barris de água,
em comparação com os cerca de 80 milhões de barris de petróleo por dia, no setor petrolífero. Esta
produção excessiva de água em reservatórios petrolíferos tem sido um dos maiores problemas que
as empresas de petróleo e gás enfrentam atualmente. Esta dissertação propõe o desenvolvimento de
métodos que permitem identificar esse excesso de água na produção. No que respeita o reservatório
em estudo, praticamente todos os poços são fraturados hidraulicamente. Acredita-se que essas
fraturas se estendem acima e abaixo das unidades do reservatório. A análise comportamental da
produção desses poços sugere que o aquífero localizado acima do reservatório é responsável por
uma componente significativa da produção de água do campo. Assim, a metodologia proposta
assenta em quatro etapas: 1) criação de um box model à volta de um poço que tenha uma taxa de
produção de água elevada; 2) criação de ensaios experimentais numéricos com diferentes cenários
geológicos e parametrizações do tanque de água (aquífero) para cada modelo; 3) cada cenário criado
será submetido a uma análise de sensibilidade; 4) aplicação do history matching a cada modelo
recorrendo ao uso de um algoritmo de otimização, Particle Swarm Optimization. Esta metodologia é
aplicada a um reservatório real, localizado no Cazaquistão. Os resultados mostram que o aquífero
localizado por cima do reservatório contribui efetivamente para o excesso de produção de água no
poço, com valores a rondar os 30-40%.

PALAVRAS-CHAVE: Excesso de água, Aquífero, Box Model, History Matching, Misfit, Produção total
de água.
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ABSTRACT
Globally, every day, an estimated 250 million barrels of water are produced, compared with about 80
million barrels of oil in the sector. This excessive production of water in oil reservoirs has been one of
the biggest problems that oil and gas companies face today. This dissertation proposes the
development of workflow that allow to identify this excess of water in the production. Regarding the
reservoir in study, practically all wells are hydraulically fractured. It is believed that these fractures
extend above and below the reservoir units. The analysis of the production behaviour of these wells
suggests that the aquifer located above the reservoir is responsible for a significant component of the
field water production. Thus, the methodology proposed for the dissertation is based on four steps: 1)
creation of a box model around a well that has a high water production rate; 2) creation of numerical
experimental tests with different geological scenarios and parametrizations of the water tank (aquifer)
for each model; 3) each scenario created will be submitted to a sensitivity analysis; 4) application of
history matching to each model, using an optimization algorithm, Particle Swarm Optimization. The
described methodology is applied to a real reservoir, located in Kazakhstan. Results show that the
aquifer located above the reservoir effectively contributes to the excess production of water in the well,
with values around 30-40%.

KEYWORDS: Excess of water, Aquifer, Box Model, History Matching, Misfit, Total Water Production
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Capítulo 1 – Introdução
O presente capítulo faz uma breve abordagem ao tema da dissertação e à descrição do problema em
estudo. De igual forma são descritos os principais objetivos e a organização do documento.

1.1.

Considerações Gerais

A modelização de reservatórios é usada, geralmente, na indústria petrolífera para ajudar a equipa da
subsuperfície em práticas de gestão do campo. De acordo com (Y. Hajizadeh et al. 2010) existem
duas etapas importantes que ajudam no processo de decisão e que têm impacto direto no
desempenho técnico e financeiro das empresas de petróleo. Em primeiro lugar, os modelos de
simulação precisam de ser calibrados com base nas observações do histórico de produção
provenientes do campo. Em segundo lugar, os modelos calibrados são usados para estimar a
produção futura de hidrocarbonetos e avaliar planos de desenvolvimento e otimização do campo.
Calibrar os modelos de simulação do reservatório condicionando-os a dados dinâmicos é chamado
de history matching. No history matching, os dados históricos da produção são usados para calibrar
os parâmetros do reservatório, como por exemplo, porosidade e permeabilidade (Y. Hajizadeh et al.
2010).
O sucesso do history matching e da previsão da produção depende da caracterização do
reservatório. Portanto, a simulação numérica torna-se um poderoso instrumento para qualquer
engenheiro de reservatórios na medição do impacto das incertezas no desenvolvimento do campo e
na gestão do planeamento.
Ao longo dos anos, o history matching foi integrado em várias áreas, como geologia (caracterização
geológica e atributos petrofísicos), geofísica (dados sísmicos 4D), abordagens estatísticas (teoria
bayesiana e campo de Markov) e ciência computacional (algoritmos evolutivos).
Apesar dos avanços na tecnologia utilizada para a caracterização dos reservatórios, para prever a
produção futura, é comum existir o problema do excesso de água na produção.
De acordo com (Fakhru'l-Razi et al., 2009) globalmente, estima-se que sejam produzidos todos os
dias cerca de 250 milhões de barris de água, em comparação com os cerca de 80 milhões de barris
de petróleo por dia. Isso dá um rácio de 3:1, o que significa que por dia é produzido até 70% mais de
água do que petróleo, com o custo de descarga da água indesejada estimada em 40 mil milhões de
dólares no mundo, todo o ano.
Em termos globais, o water cut (termo dado ao rácio entre a água produzida e o volume total de
líquidos produzidos num poço) tem crescido desde a última década com perspetivas que continue a
aumentar. A Figura 1 mostra a produção global de água offshore e onshore nos últimos 15 anos.
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Figura 1: Produção global de água offshore e onshore. Fonte: Adaptado de (Fakhru’l-Razi et al. 2009).

Assim, a produção de água nos poços de petróleo é algo tem vindo a acontecer com elevada
frequência nos campos petrolíferos. Contudo, esta produção não é desejável.
De acordo com (Science et al. 2014), o elevado water cut limita a produção de petróleo e pode levar
ao abandono precoce do poço. É importante que se aborde esta questão para ajudar a manter a
eficiência de um poço de petróleo.

1.2.

Descrição do Problema

No que diz respeito ao reservatório em estudo, praticamente todos os poços são fraturados
hidraulicamente. Acredita-se que essas fraturas se estendem acima e abaixo das unidades do
reservatório, dada a espessura relativamente baixa do mesmo (aproximadamente 30 m).
A análise do comportamento da produção de poços com diferentes geometrias de fratura sugere que
a unidade localizada acima do reservatório é responsável por uma componente significativa da
produção de água do campo neste tipo de poços. No entanto esta hipótese ainda não foi verificada
numericamente.
A produção de água do aquífero faz-se apenas pelas fraturas originadas pela estimulação hidráulica e
a água do aquífero é apenas produzida pelo poço e não pela formação que contém o petróleo. Não
existe qualquer comunicação vertical entre a formação do aquífero e a formação do reservatório.

1.3.

Objetivos

O principal objetivo desta dissertação é a aplicação de técnicas de modelização através da criação de
diferentes cenários geológicos, para identificar a origem do excesso de água presente na produção
no reservatório. Para alcançar esse objetivo, este estudo será aplicado a um caso real, o campo
Winterfell no Cazaquistão.
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A abordagem para a realização da dissertação foi estruturada de acordo com os seguintes passos
gerais:
1. Seleção de um poço representativo do problema em estudo.
2. Criação de um box model em torno do poço selecionado, com condições de fronteira iguais à
do modelo full field.
3. Integração de um tanque de água (aquífero) no modelo de forma a representar a origem do
excesso de água produzido.
4. Desenho de ensaios experimentais numéricos com diferentes cenários geológicos e
parametrizações do tanque de água.
5. History Matching para cada um dos cenários criados.
6. Interpretação dos resultados.

1.4.

Estrutura da Dissertação

O desenvolvimento desta dissertação encontra-se dividido em seis capítulos:
No presente capítulo, Capítulo 1 – Introdução, é apresentada, de uma forma geral, uma
contextualização teórica sobre o excesso de água na produção. Os principais objetivos da
dissertação estão de igual forma expostos neste capítulo. Na declaração do problema, é feita uma
contextualização do problema que motivou a realização da dissertação. Finalmente, é explicada a
estrutura do próprio documento.
O Capítulo 2 – Enquadramento teórico, resume os conceitos teóricos que serão aplicados neste
estudo, como o history matching, o excesso de água na produção e o aquífero. No history matching,
será explicado o método de perturbação que será aplicado neste processo, o Particle Swarm
Optimization.
No Capítulo 3 – Metodologia e fluxo de trabalho, é feita uma descrição sobre os processos e os
métodos que serão utilizados para a resolução do problema, ao longo da dissertação.
No Capítulo 4 – Caso de estudo, procede-se à caracterização do Campo Winterfell, adotado como
caso de estudo.
O Capítulo 5 – Apresentação dos resultados apresenta e analisa os resultados obtidos através de
uma análise de sensibilidade e os resultados obtidos através do history matching, sendo feita uma
comparação entre os dois modelos estudados ao longo da dissertação.
Finalmente no Capítulo 6 – Conclusão, são apresentadas as principais conclusões e identificadas as
limitações do trabalho desenvolvido, apresentando-se sugestões para o seu seguimento.
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Capítulo 2 – Enquadramento teórico
O presente capítulo sumariza os conhecimentos teóricos e metodológicos que suportaram esta
pesquisa. Assim, este capítulo começa com uma abordagem ao excesso de água na produção de
hidrocarbonetos, uma vez que esta produção excessiva de água tem vindo a ocorrer com elevada
frequência a nível mundial. De seguida aborda-se o conceito de aquífero e a sua influência num
reservatório petrolífero. Posteriormente, é feita uma descrição do processo do history matching, onde
se abordam técnicas recentes e tradicionais do mesmo e o conceito de função objetivo, pois sendo
um parâmetro importante no history matching é necessário entender o seu conceito. Finalmente é
apresentado o algoritmo de otimização usado na aplicação do history matching.

2.1.

Excesso de água na produção

Atualmente, um dos problemas mais desafiantes na indústria petrolífera é a produção excessiva de
água, uma vez que quase todos os reservatórios, durante os seus ciclos de vida, produzem água.
Essa água, que se encontra em excesso nos reservatórios, é água de formações da subsuperfície
que é trazida para a superfície durante as atividades de produção de petróleo e gás (Hwang 2014).
Apesar da presença de água ser indesejada nos reservatórios, existem, contudo, águas que podem
ser consideradas “melhores” do que outras. É fundamental, desta forma, saber distinguir os tipos de
água que são produzidos juntamente com a produção de petróleo num reservatório (Crabtree &
Romano 2000).
“Sweep” water – Este tipo de água pode ocorrer devido a duas situações: poços de injeção ou
a aquíferos ativos que contribuem para o encaminhamento do petróleo do reservatório para o poço
produtor. A gestão deste tipo de água torna-se fundamental para a gestão dos reservatórios e pode
ser um fator determinante na produtividade dos poços.
“Good” water – Este tipo de água é produzido em poços com uma taxa inferior ao rácio entre
a água e o petróleo (WOR - water/oil ratio). Este tipo de água precisa de ser produzida em simultâneo
com petróleo, esta produção não pode ser interrompida sem ter perdas nas reservas.
“Bad” water - Este tipo de água é o mais indesejado. Esta água é definida como água que é
produzida num poço, não existe uma produção de petróleo, ou se existir é em quantidades
insignificantes o que não permite ter lucros, havendo um custo elevado relativamente ao
manuseamento desta água – significa que a água produzida é superior ao limite económico do WOR.
A Figura 2 ilustra o processo de produção de petróleo através da injeção de água onde são visíveis
os três estágios da água – “Sweep” water, “Good” water e “Bad” water - descritos anteriormente à
medida que se avança no tempo de produção.
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Figura 2: Diferentes estágios na produção de petróleo com o avanço do tempo. A cor azul faz alusão à água. A
cor verde refere-se ao petróleo. Fonte: Adaptado de (Crabtree & Romano 2000).

De acordo com Fakhru’l-Razi et al. (2009) a água produzida tem na sua constituição uma mistura de
materiais orgânicos e inorgânicos. Fatores como a localização geológica do campo, a sua formação
geológica, a vida útil dos reservatórios e o tipo de hidrocarbonetos produzidos afetam as
propriedades físicas e químicas da água produzida. Os principais constituintes da água produzida
são:
•

Componentes do petróleo dissolvidos e dispersos;

•

Minerais da formação dissolvidos;

•

Compostos químicos da produção;

•

Compostos sólidos da produção (sólidos da formação, produtos de corrosão, ceras e
bactérias);

•

Gases Dissolvidos.

Os reservatórios são normalmente constituídos por hidrocarbonetos e água. Quando o petróleo é
produzido, outros fluidos, geralmente água, substituem o volume dos poros. Esta substituição do
petróleo pela água faz com que a saturação desta última aumente. Esse fluxo constante no
reservatório é estimulado principalmente pela queda de pressão, pressão capilar e viscosidade dos
fluidos do reservatório.
Como a água tem maior mobilidade que o petróleo e menor viscosidade, esta tende a ignorar o fluxo
de petróleo, atravessando-o, para alcançar o poço, chamando-se a este fenómeno fingering. Este
fenómeno vai provocar uma maior produção de água. Além disso, como já foi referido acima, à
medida que o petróleo é produzido a saturação de água no reservatório aumenta, isto faz com que a
permeabilidade relativa da água aumente, como consequência a permeabilidade relativa do petróleo
diminui, originando maior produção de água e menor produção de petróleo e gás na produção do
reservatório (Doshi 2015).
É através do WOR que é possível controlar economicamente a vida de um poço, usando o conceito
de limite económico do WOR. Isto é, quando as despesas relacionadas com a produção de água
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(custos relacionados com o manuseamento e eliminação da água indesejada) se aproximam do valor
obtido através da produção de hidrocarbonetos. Quando a produção de água excede o chamado
limite económico, não havendo produção de petróleo ou produção em baixas quantidades, existe a
possibilidade precoce de abandono do poço (Rabiei 2011).
Além desses custos, o excesso de água tem efeitos negativos nas taxas de produtividade, diminuindo
a taxa de produção de petróleo e aumentando as taxas de corrosão no sistema de produção. Estes
efeitos podem igualmente levar ao abandono precoce dos poços afetados.
De acordo com Fakhru’l-Razi et al. (2009) existem diversos fatores que podem afetar a quantidade de
água produzida na vida de um poço:
•

Diferentes tipos de perfuração: através da perfuração seletiva possível evitar perfurações em
zonas de água, uma vez que este permite testar as zonas de perfuração, sendo assim
possível reduzir a produção de água;

•

Single zone: a maioria dos poços são inicialmente perfurados numa só zona. Com o avançar
dos anos de exploração a taxa de petróleo diminui devido ao amadurecimento do poço,
como consequência é necessário perfurar outras zonas do reservatório para manter a taxa
de produção, consequentemente a produção de água irá aumentar;

§

Injeção de água: o objetivo da injeção de água é conduzir o petróleo em direção ao poço
produtor para aumentar a taxa de produção, consequentemente como se injeta água no
reservatório, uma maior quantidade irá ser produzida;

§

Integridade mecânica: uma má integridade mecânica do poço faz com que exista entrada de
água no mesmo, levando assim a um aumento da produção de água. Esta má integridade
deve-se a problemas mecânicos nos poços causado por corrosão ou desgaste e por fissuras
provocadas pelo fluxo. Devido à pressão excessiva que se faz sentir no reservatório e à má
integridade do poço é permitida a entrada de fluidos no revestimento do poço e
consequentemente a produção de água aumenta;

§

Comunicações subterrâneas: estas situações acontecem perto de poços ou reservatórios
gerando um aumento na produção de água. Os problemas perto dos poços resultam de
canais situados por trás do casing, falhas nas barreiras e por último, perfurações dentro ou
perto da água. Os problemas relacionados com os reservatórios resultam do coning,
channeling através de zonas com maior permeabilidade ou fraturas e por último, o fracturing.

Mahgoup & Khair (2015) refere que, devido à grande quantidade de água produzida durante a
produção de petróleo, a indústria do petróleo é efetivamente a indústria da água que produz petróleo
como uma consequência.

2.2.

Aquífero

Um aquífero pode ser descrito como uma camada subterrânea de rocha com água. Estes tipos de
rochas são permeáveis, o que significa que têm poros pelos quais os fluídos se movem. As rochas
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sedimentares, como arenito, bem como areia e cascalho, são exemplos de rochas portadoras de
água.
Os aquíferos são muitas vezes vistos como armazéns de energia ilimitada, e que muitas vezes têm
impacto significativo no desempenho de reservatórios (Lunde 2017). É frequente, quando se está
perante um reservatório, existir a presença de água (geralmente salgada) abaixo (ou a cima) dos
hidrocarbonetos. A água, como todos os líquidos, é compressível a partir de um certo ponto. À
medida que os hidrocarbonetos vão diminuindo, a redução da pressão no reservatório permite que a
água se expanda ligeiramente. Embora esta expansão em termos de unidade seja mínima, se o
aquífero for suficientemente grande, isso poderá traduzir-se num grande aumento de volume, o que
irá elevar os hidrocarbonetos, mantendo a pressão.
É por isso, importante ter uma ideia da interação mútua entre a produção de petróleo e movimentos
de águas em areias adjacentes aquosas antes de desenvolver um campo (Lunde 2017).

2.3.

History Matching

É extremamente importante tomar as decisões mais acertadas em relação à gestão de reservatórios.
Para isso é necessário ter modelos de reservatórios precisos que ajudem o engenheiro a tomar tais
decisões. Os engenheiros de reservatórios, com a ajuda de modelos de simulação de fluidos podem
reduzir o risco de investimento no desenvolvimento do campo e prever o desempenho do reservatório
em diversas condições de operação. O processo, conhecido como history matching, é usado para
testar e validar se o modelo simulado representa o reservatório real.
Na indústria petrolífera encontrar modelos que conseguem prever o comportamento passado do
reservatório é uma das tarefas mais difíceis e que os investigadores da área de engenharia de
petróleos se têm focado nos últimos anos.
Nos anos 60, para investigadores como Kruger ou Jacquard e Jain, o principal objetivo do history
matching (HM) era o ajustamento dos parâmetros do modelo de simulação do reservatório de forma a
que o modelo simulado conseguisse reproduzir os dados históricos da produção ou pressão do
reservatório (Hajizadeh et al. 2009).
De acordo com Hajizadeh et al. (2009), HM é o ato de se ajustar automaticamente os parâmetros do
modelo de simulação do reservatório de forma a que se consiga reproduzir ao máximo a produção
passada do reservatório. Depois de ter sido realizado o HM do modelo, este pode agora ser usado
para simular, com maior confiança, o comportamento futuro do reservatório.
Contudo, o HM é um problema inverso. Isto é, em vez de usar modelos de reservatório para prever o
desempenho deste, os dados do reservatório observados são usados para estimar os parâmetros de
modelo do mesmo, onde podem existir várias soluções e muitas combinações do modelo que podem
resultar num bom match (Hajizadeh et al. 2009).
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Quando se aplica o HM os dados do modelo simulado nunca representam os dados históricos
observados com 100% de precisão, existindo sempre uma discrepância entre eles. Esta discrepância
pode ser avaliada através de uma função objetivo, descrita na secção 2.3.3.
O engenheiro especializado realiza o ajuste dos parâmetros do HM, até que os dados simulados no
modelo correspondam ao máximo com os dados históricos observados. Esta tarefa pode ser
realizada de duas maneiras, descritas na Figura 3: HM manual e HM assistido.

History Matching

History Matching Assistido

History Matching Manual

Construção de um modelo matemático.
Definir uma função objetivo.
Aplicação do algoritmo de otimização.

Figura 3: Tipos de History Matching. Fonte: Adaptado de (Rwechungura et al. 2011)

2.3.1. History Matching Manual
O HM manual pode ser interpretado como um processo de tentativa e erro, onde se altera o modelo
do reservatório e se ajusta os parâmetros, com base na experiência e na intuição do utilizador, para
obter resultados de simulação que se ajustam aos dados observados (Abdollahzadeh 2014). A Figura
4 apresenta de forma esquematizada o HM manual.

Figura 4: Fluxograma do HM manual. Fonte: Adaptado de (Y Hajizadeh et al. 2011)
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Contudo, com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, este processo tornou-se obsoleto,
devido às sérias limitações que demonstrava. O processo manual de HM ajusta um conjunto limitado
de parâmetros para alcançar apenas um HM aceitável, tendo a tendência para aceitar os primeiros
bons resultados como resultado final. Além dessa limitação, o HM manual é um processo demorado e
enfrenta desafios reais em termos de acompanhar a resposta do modelo às mudanças de
parâmetros.

2.3.2. History Matching Assistido
O HM assistido é um conjunto de técnicas que utiliza algoritmos de otimização para calibrar
automaticamente o modelo do reservatório para os dados de produção históricos, de modo a obter o
melhor ajuste entre os dados observados e calculados (Hajizadeh et al. 2011).
As perturbações durante o uso das técnicas do HM assistido são executadas por um software que
calibra automaticamente o modelo do reservatório aos dados históricos de produção, para
parâmetros predeterminados dentro de um intervalo de incerteza definido. Ao realizar o HM assistido,
pretende-se minimizar a função objetivo definida, ou seja, o objetivo passa por encontrar o modelo
com a menor diferença entre os dados observados (dados históricos de produção) e os dados
calculados (dados de produção simulados) (Rwechungura et al. 2011).
Fazendo uma comparação entre ambos os processos de HM, assistido e manual, pode-se afirmar
que o assistido é um processo que normalmente consome menos tempo. No entanto, o processo
nunca será totalmente independente do utilizador, pois será sempre necessário um engenheiro para
tomar decisões sobre o ajuste de parâmetros e a definição da função objetivo. A Figura 5 apresenta
de forma esquematizada o HM assistido.

Figura 5: Fluxo de trabalho para o HM. Fonte: Adaptado de (Y Hajizadeh et al. 2011)
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2.3.3. Função Objetivo
A função objetivo é utilizada quando se pretende calcular a qualidade do modelo numérico de
simulação e, consequentemente, verificar se este representa de forma adequada a produção
dinâmica do reservatório. Esta função é uma fórmula matemática que calcula a diferença entre os
dados históricos de produção observados e os dados de produção simulados, quanto mais baixa for
essa diferença, menor vai ser o valor da função objetivo (Eq. 1).
Existe um vasto número de funções objetivo que podem ser utilizadas para avaliar a diferença entre
os dados históricos e os dados simulados. A fórmula mais comum é chamada diferença de quadrados
e é descrita pela equação seguinte:
0

M=
123

𝑜𝑏𝑠(𝑡( − 𝑠𝑖𝑚(𝑡( )].
2s( .

(1)

onde o M é a diferença entre os dados observados e os dados simulados, também chamado misfit,
𝑜𝑏𝑠 são os dados observados ao longo do tempo 𝑡, 𝑠𝑖𝑚 são os dados simulados ao longo do tempo 𝑡,
𝑁 é o número dados relacionados com os poços e o s( representa os erros dos dados observados.

2.4.

Algoritmos de Otimização

A escolha do algoritmo de otimização torna-se relevante quando o HM evolui para a avaliação de
parâmetros incertos. Os algoritmos de otimização dividem-se em dois tipos distintos: métodos
determinísticos e métodos estocásticos. Esta dissertação foca-se apenas nos métodos estocásticos,
como Particle Swarm Optimization.
Os algoritmos estocásticos têm sido utilizados durante os últimos vinte anos para lidar com problemas
de HM na engenharia de reservatórios. Os métodos de otimização evolucionários e populacionais são
uma classe avançada de algoritmos estocásticos utilizados para o history matching. Estes algoritmos
de otimização também são fáceis de implementar e têm o potencial de funcionar em paralelo para
beneficiar de ambientes computacionais de alto desempenho (Y. Hajizadeh et al. 2010).
Estas vantagens tornam os métodos estocásticos de otimização baseados na população bons
candidatos para a aplicação do history matching. De acordo com Yasin Hajizadeh et al. (2010) à
medida que avançamos para problemas mais complexos, com um maior número de incógnitas, é
possível observar uma diferença maior entre algoritmos, por exemplo nos seus valores finais de misfit
e velocidades de convergência. Os diferentes algoritmos são capazes de encontrar modelos de
history matching com qualidade similar, localizados em diferentes regiões do espaço de parâmetros.
Y. Hajizadeh et al. (2011) concluíram que o Particle Swarm Optimization demonstra uma capacidade
de saltar de um mínimo local para outro, à procura de bons modelos de history matching.
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2.4.1. Particle Swarm Optimization (PSO)
O Particle Swarm Optimization (PSO) é uma técnica de optimização que foi introduzido por Kennedy
e Eberhart em 1995. É uma técnica de otimização estocástica que foi desenvolvida para simular o
comportamento social de um bando de passáros. No algoritmo do PSO, uma população de partículas
(swarm) é inicialmente colocada em posições aleatórias no espaço de procura, movendo-se em
direções definidas aleatoriamente. As direções das partículas são influenciadas pelos seus próprios
sucessos anteriores e pelos sucessos dos seus vizinhos, procurando em regiões que se mostraram
relativamente bem-sucedidas e potencialmente descobrindo regiões ainda melhores e com menor
função objetivo (Linah Mohamed et al. 2010). A Figura 6 representa as etapas inerentes ao Particle
Swarm Optimization.

Figura 6: Esquema do PSO. Fonte: Adaptado de (Mohamed et al. 2010)

De acordo com Mohamed et al. (2010), o PSO pode ser resumido pelas seguintes etapas:
1. Assumir uma posição aleatória no espaço de parâmetros para cada partícula com uma
velocidade aleatória que seja plausível;
2. Avaliar o misift de cada partícula;
3. Para cada partícula individual, comparar o valor de misfit da partícula com o seu pbest. No
caso de o valor ser melhor que o valor de pbest, então o valor de pbest e a posição
correspondente são substituídos pelo valor atual de fitness e pela posição respetivamente;
4. Atualizar o melhor valor de misift global e a melhor posição correspondente;
5. Atualizar a velocidade e posição de todas as partículas usando a Eq.2 e Eq.3;
6. Repetir as etapas 2 a 5 até que um critério de paragem seja atingido.
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Update da velocidade
Supondo que x67 se refere à posição atual de uma partícula 𝑖 na iteração 𝑘. Então a velocidade da
partícula v67 é atualizada de acordo com a seguinte equação:
𝑣(;<3 = 𝜔𝑣(; + 𝑐3 𝑟3 × 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(; − 𝑥(; + 𝑐. 𝑟. ×(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡; − 𝑥(; )

(2)

onde 𝜔 é um parâmetro definido pelo usuário chamado peso inercial, e 𝑐3 e 𝑐. são parâmetros
definidos pelo utilizador, que medem a atração da partícula em direção à sua posição mais conhecida
𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(; e a posição mais conhecida do Swarm 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡(; . Também é possível escolher o tamanho do
Swarm, N. Os dois componentes da atração de partículas também são ponderados pelos números
aleatórios r1, r2 ϵ (0,1).
Para que a partícula não se movimente fora do limite do espaço de procura, a velocidade da mesma
é limitada a todo o intervalo dinâmico do espaço de procura. A velocidade é limitada pela velocidade
máxima, uma vez que não pode crescer indefinidamente (Figura 7).

Figura 7: Construção da componente da velocidade. Fonte: (Lina Mohamed et al. 2010)

Update da posição
A posição da partícula é adicionada à velocidade da partícula, uma vez calculada, para determinar a
nova posição da partícula.
𝑥(;<3 = 𝑥(; + 𝑣(;<3

(3)

A posição da partícula é, portanto, atualizada independentemente do progresso da sua função
objetivo. A melhor posição pessoal 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(; é atualizada para um problema de minimização como
mostra a equação 4, onde 𝑓 demonstra a adequação ou desajuste que está sendo minimizado e 𝑘 é o
número da iteração.
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𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(;<3 =

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(;

𝑖𝑓 𝑓 𝑥(;<3

𝑥(;<3

𝑖𝑓

𝑓 𝑥(;<3

≥ 𝑓 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(;
< 𝑓 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(;

(4)

Lina Mohamed et al. (2010) conclui que o Particle Swarm Optimization é rápido, simples e eficaz com
capacidade de otimização global superior em comparação com os outros algoritmos estocásticos.
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Capítulo 3 – Metodologia e fluxo de
trabalho
A metodologia seguida no âmbito desta dissertação pode ser sumarizada em:
a) Seleção de um poço representativo do problema em estudo;
b) Criação de um box model em torno do poço selecionado, com condições de fronteira iguais à
do modelo full field;
c) Integração de um tanque de água (aquífero) no modelo de forma a representar a origem do
excesso de água produzido;
d) Desenho de ensaios experimentais numéricos com diferentes cenários geológicos e
parametrizações do tanque de água;
e) History matching para cada um dos cenários criados;
f)

Interpretação dos resultados.

Esta metodologia encontra-se dividida em três fases principais:
A primeira fase refere-se à construção do modelo dinâmico, com base no modelo estático do campo
Winterfell, que envolve a construção do box model, com condições de fronteira iguais à do modelo full
field e a criação do aquífero para simular a camada de água localizada acima do reservatório.
Simultaneamente ao procedimento descrito acima, é possível estudar e projetar testes experimentais
numéricos com diferentes cenários geológicos e parametrizações do aquífero, para posteriormente
ser possível estudar a influência que o mesmo possui no reservatório através de vários cenários.
A segunda fase refere-se à simulação do modelo dinâmico, usando o software tNavigatorÒ e à
aplicação do history matching, usando o software Raven, para cada um dos cenários geológicos
criados.
Finalmente, na terceira fase será realizada uma análise cuidadosa dos resultados obtidos. A
representação esquemática simplificada do fluxo de trabalho é apresentada na Figura 8.

Figura 8: Representação esquemática do fluxo de trabalho usado na metodologia proposta.
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Os subcapítulos seguintes apresentam uma breve descrição sobre os procedimentos utilizados na
abordagem previamente sistematizada.

3.1.

Modelo Estático

O modelo estático é o conjunto de todas as características geológicas (estruturais, sedimentológicas,
petrofísicas, entre outras) num volume de rocha que pode armazenar fluidos e permitir o movimento
destes. De modo geral, o modelo estático é a combinação de várias disciplinas como a modelação
estrutural, a estratigrafia e a litologia. O modelo estástico foi disponibilizado pela Partex Oil and Gas.

3.2.

Seleção do Poço

Optou-se por selecionar o poço Stark, que se encontra localizado na parte leste do campo. A escolha
do poço baseou-se na localização, qualidade e quantidade de dados existentes em relação ao poço
Stark. Esta escolha foi também baseada nos poços em que as fraturas atingem o reservatório
superior, ou seja, um poço que tem uma produção elevada de água.

3.3.

Box model

Para simular e prever o movimento dos fluidos num reservatório e a produção que é obtida nesse
mesmo reservatório, utiliza-se o modelo full field. Contudo, por vezes apenas se pretende estudar o
comportamento de um poço desse mesmo reservatório. De forma a se conseguir aumentar a
eficiência do estudo é frequente recorrer-se ao box model, o que significa que num modelo de
tamanho grande pode ser feito um corte, ficando apenas com uma “caixa”, constituindo uma parte do
reservatório, com base nas condições de fronteira especificadas pelo utilizador. Desta forma, todos os
blocos que se encontrem fora da grid dessa “caixa”, são eliminados, permitindo que se faça
simulações apenas num setor da totalidade do reservatório.
A modelação do box model foi realizada no programa tNavigatorÒ (RFD), onde se “cortou” uma
secção do reservatório à volta do poço selecionado. Para criar as condições de fronteira, capturou-se
o fluxo de fluido através da fronteira imposta executando uma simulação do modelo full field. Após a
simulação do modelo full field, foram geradas as condições de fluxo e pressão do fluido na fronteira.
Este arquivo foi usado como entrada para o box model para obter o comportamento da pressão e
movimento do fluido na fronteira definida, simulando o resto do reservatório que foi “cortado” (Figura
9).
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Figura 9: Modelo com localização do box model e respetivo poço.

3.4.

Tanque de Água (Aquífero)

Através da análise da produção dos poços com fraturas de geometrias diferentes realizada pela
Partex Oil and Gas, chegou-se à conclusão que o aquífero localizado por cima do reservatório poderá
estar a contribuir com um volume significante de água na produção nesses mesmos poços.
De forma a quantificar o volume desta contribuição na produção total da água, foi adicionado ao box
model um tanque de água (aquífero).
Para adicionar o aquífero ao box model, considerou-se uma camada localizada por cima do
reservatório como tendo 100% de saturação de água, ou seja, o aquífero é uma camada com 100%
de saturação de água.
Depois de adicionado o aquífero (Figura 10), o modelo encontra-se finalizado, estando agora
preparado para as simulações.

Figura 10: Tanque de água (aquífero) localizado por cima do reservatório.
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3.5.

Modelo Dinâmico

Quando se quer estudar a variação do movimento dos fluidos, da pressão e da saturação ao longo de
um período temporal, recorre-se ao modelo dinâmico. O modelo dinâmico é o conjunto do modelo
estático, dos valores de pressão e saturação e dos dados dos poços (localização e geometria). Este
modelo possibilita o cálculo da distribuição da pressão e da saturação no reservatório, bem como a
produção total e a taxa de produção em função de um período temporal, permitindo, com diferentes
esquemas de exploração, otimizar o campo.
Na metodologia proposta serão usados dois modelos dinâmicos diferentes.
No modelo original (modelo full field), as propriedades petrofísicas do aquífero são heterogéneas. De
modo a simplificar o modelo, e consequentemente reduzir o número de variáveis a considerar,
decidiu-se utilizar dois modelos diferentes baseados no modelo original, convertendo as propriedades
petrofísicas do aquífero em homogéneas, para cada um dos modelos. Os dois modelos, bem como
as características, são apresentados seguidamente:
Modelo da Operadora: Este modelo foi construído usando o modelo original disponibilizado pela
Partex Oil and Gas (onde as propriedades do aquífero eram heterogéneas), substituindo as
propriedades petrofísicas do aquífero pelos valores das propriedades utilizadas num estudo
conduzido pela Operadora do Campo, as quais eram homogéneas.
Tabela 1: Propriedades petrofísicas do aquífero no Modelo da Operadora.
Propriedades do aquífero
Modelo da Operadora
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
Net-to-gross
% de água
Espessura (ft)

0.25
0.90
3.00
0.25
100
122

Modelo das Médias: Este modelo foi obtido fazendo a média dos valores de cada uma das
propriedades petrofísicas do aquífero do modelo original (modelo full field) disponibilizado pela Partex
Oil and Gas. Como o valor inicial obtido das permeabilidades não permitia assegurar a relação Kv/Kh
(kv/kh = 0.08), sendo a relação muito baixa, aumentou-se a permeabilidade vertical, passando a ser
0.20 e diminui-se a permeabilidade horizontal, passando a ser 0.60, assegurando-se, desta forma, a
relação Kv/Kh (Kv/Kh = 0.30).
Tabela 2: Propriedades petrofísicas do aquífero no Modelo das Médias.
Propriedades do aquífero
Modelo das Médias
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
Net-to-gross
% de água
Espessura (ft)
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0.22
0.20
0.60
0.41
100
122

3.6.

Identificação dos Parâmetros Chave do Modelo

A escolha dos parâmetros baseou-se na influência que estes têm na produção de água. Assim foram
selecionados quatro parâmetros chave:
•

Espessura do aquífero: naturalmente que com o aumento/diminuição do aquífero a
produção de água vai aumentar/diminuir, sendo este um bom parâmetro a estudar uma vez
que terá impacto na produção de água;

•

Percentagem de água produzida do aquífero: com o aumento/diminuição da percentagem
de água produzida do aquífero, é esperado que a produção de água aumente/diminua, sendo
este um parâmetro importante a alterar, uma vez que contribui para a produção de água;

•

Net-to-gross (NTG) do aquífero: uma das formas indiretas de reduzir a percentagem da
contribuição do aquífero na produção de água é alterar o seu NTG, tornando-o num bom
parâmetro a estudar.

•

Relação Kv/Kh do aquífero: sendo a permeabilidade a capacidade de um material (aquífero)
permitir o escoamento de fluidos (água), a relação Kv/Kh é um parâmetro importante visto ter
influência na produção de água, ou seja, quanto maior a permeabilidade maior a facilidade de
transmitir fluidos, o que levará consequentemente a uma maior produção de água ou viceversa. Nesta dissertação o parâmetro relação Kv/Kh foi usado para representar uma
aproximação do comprimento das fraturas.

3.7.

Desenho de ensaios experimentais
diferentes cenários geológicos

numéricos

com

Os quatro parâmetros chave selecionados foram utilizados para o desenho dos ensaios
experimentais.
Espessura do aquífero
No caso da espessura não é possível diminui-la diretamente através de uma keyword do código do
ficheiro de configuração do simulador. Logo, a opção encontrada para alterar este parâmetro passa
por dar valores de percentagem de água produzida do aquífero de 0%, %água=0%, às camadas,
diminuindo assim a área máxima do aquífero (%água=100%). Na Figura 11 é possível observar o
aquífero na sua totalidade (parte a vermelho), isto é, todos as camadas têm uma percentagem de
água %água=100%.
Na Figura 12 já é possível observar-se uma diminuição da espessura, ou seja, existem camadas com
um valor de percentagem de água produzida do aquífero de 100% (parte a vermelho) e camadas com
percentagem de água igual a 0% (parte a azul). Na Figura 12 a) foram dados valores de percentagem
de água iguais a 0% na parte superior do aquífero (parte azul) diminuindo-se, assim, a espessura da
área com percentagem de água de 100% (parte vermelha), quando comparado com a Figura 11. Na
Figura 12 b), foram dados valores de percentagem de água iguais a 0% a um maior número de
camadas, diminuído ainda mais a área com percentagem de água igual a 100%. Os resultados são
obtidos apenas com a diminuição da espessura, uma vez que não é possível aumentar a espessura
do aquífero.
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Figura 11: Modelo original com a totalidade do aquífero (%água = 100% em todas as camadas) – a vermelho.

Figura 12: a) modelo com valor de espessura do aquífero maior em relação a b) modelo com valor de espessura
do aquífero menor.

No que diz respeito aos valores escolhidos para a variação da espessura, começou-se por escolher
uma diminuição da espessura do aquífero em 10 camadas, de um total de 46 camadas (h = 122ft), ou
seja, o tamanho real do aquífero passa a ser as 36 camadas (h = 86ft), cada uma com percentagem
de água de 100%. As restantes 10 camadas terão uma percentagem de água de 0%. O mesmo
processo aplicou-se para os restantes valores. Os seguintes valores foram escolhidos de forma
gradual (de cinco em cinco camadas), de modo a compreender o comportamento das curvas de
produção com a diminuição gradual do aquífero. O último valor para a espessura (diminuição do
aquífero em 35 camadas) foi escolhido tendo em conta o comportamento das curvas. Posto isto,
ainda teve que se selecionar mais dois valores de espessura (diminuição do aquífero em 18 e 23
camada), uma vez que foi observada uma grande discrepância entre a curva com a diminuição do
aquífero em 20 camadas e as curvas com diminuição do aquífero em 15 e 25 camadas. Os diferentes
valores são apresentados na Tabela 3:
Tabela 3: Valores utilizados no parâmetro Espessura (h).
Espessura (ft)

Camadas

86
73
59

20

% de água

Diminuição do aquífero em 10 camadas

0%
10 camadas

100%
36 camadas

Diminuição do aquífero em 15 camadas

15 camadas

31 camadas

Diminuição do aquífero em 20 camadas

20 camadas

26 camadas

48

Diminuição do aquífero em 25 camadas

25 camadas

21 camadas

36

Diminuição do aquífero em 30 camadas

30 camadas

16 camadas

25

Diminuição do aquífero em 35 camadas

35 camadas

11 camadas

64

Diminuição do aquífero em 18 camadas

18 camadas

28 camadas

52

Diminuição do aquífero em 23 camadas

23 camadas

23 camadas

Percentagem de água produzida do aquífero
Para alterar a percentagem de água produzida do aquífero, é possível ser feito diretamente através
de uma keyword (Swu) do código do ficheiro de configuração do simulador.
No que diz respeito aos valores, primeiro começou-se por escolher uma percentagem de água
produzida do aquífero de 0%, caso em que não temos aquífero, e uma percentagem de água
produzida do aquífero de 100%, caso em que temos um aquífero com área máxima. Os restantes
valores foram escolhidos de forma gradual (de 10% em 10%), de modo a se averiguar qual o
comportamento das curvas de produção com o aumento da percentagem de água produzida do
aquífero. Ao atingir-se a percentagem de água produzida do aquífero de 50% interrompeu-se a
escolha de valores, uma vez que para valores entre 50% e 100% o comportamento das curvas já não
tinha interesse para o estudo, visto que a diferença entre as curvas de 50% e 100% é muito reduzida.
Os diferentes valores são apresentados na Tabela 4:
Tabela 4: Valores utilizados no parâmetro Percentagem de água produzida do aquífero.
Percentagem de água produzida do aquífero (%)
0
10
20
30
40
50
100

Relação Kv/Kh
No caso da relação Kv/Kh é possível diminuir a mesma diretamente através de uma keyword (Kh) do
código do ficheiro de configuração do simulador. Neste caso optou-se por alterar apenas a variável
Kh, mantendo constante a outra variável, Kv.
No que diz respeito aos valores escolhidos, optou-se por escolher uma diminuição/aumento de forma
gradual do Kh, para perceber como era o comportamento das curvas de produção. Como
consequência existe um aumento/diminuição da relação Kv/Kh.
Inicialmente, começou-se com um aumento gradual de 0.20 do valor original do Kh, até se atingir o
valor de 1.20, uma vez que o comportamento das curvas já era percetível. De seguida, diminuiu-se,
de forma gradual (0.20) o valor original do Kh, até se atingir o valor de 0.20, uma vez que o
comportamento das curvas já era percetível.
Os valores 2.00 e 0.05 de Kh foram escolhidos tendo em conta o comportamento das curvas. Os
diferentes valores são apresentados na Tabela 5:
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Tabela 5: Valores utilizados no parâmetro Khorizontal.
Khorizontal (mD)
0.80
1.00
1.20
2.00
0.40
0.20
0.05

Net-to-Gross
No caso do NTG é possível diminuir/aumentar o valor diretamente através de uma keyword (NTG) do
código do ficheiro de configuração do simulador.
No que diz respeito aos valores escolhidos, como nos casos anteriores, optou-se por escolher uma
diminuição e um aumento de forma gradual do NTG para perceber como era o comportamento das
curvas de produção. Começou-se com um aumento/diminuição de 10% do valor original de NTG,
alterando os outros valores de forma gradual como foi referido (10% em 10%). O último valor para o
NTG (diminuição/aumento de 50% do valor original) foi escolhido tendo em conta o comportamento
das curvas, uma vez que para valores mais elevados de NTG os resultados começaram a ficar fora
da realidade. Os diferentes valores são apresentados na Tabela 6:
Tabela 6: Valores utilizados no parâmetro NTG.
Nome
NTG (-10%)
NTG (-20%)
NTG (-30%)
NTG (-40%)
NTG (-50%)
NTG (+10%)
NTG (+20%)
NTG (+30%)
NTG (+40%)
NTG (+50%)

3.8.

NTG
0.369
0.328
0.287
0.246
0.205
0.451
0.492
0.533
0.574
0.615

Alteração do Modelo Dinâmico para os Cenários Criados

Após o desenho dos cenários geológicos, procedeu-se à alteração de ambos os modelos dinâmicos
(modelo da Operadora e modelo das Médias) para esses cenários. Foram criados dois cenários
geológicos diferentes para o modelo da Operadora:
•

Cenário 1: Variação da espessura do aquífero.

•

Cenário 2: Variação da percentagem de água produzida do aquífero.

Para o modelo das Médias foram criados seis cenários geológicos diferentes:
•

Cenário 1: Variação da espessura do aquífero.

•

Cenário 2: Variação da percentagem de água produzida do aquífero.

•

Cenário 3: Variação da percentagem de água produzida do aquífero e com a variação do
NTG do aquífero.
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•

Cenário 4: Variação da percentagem de água produzida do aquífero e com a variação da
relação Kv/Kh do aquífero.

•

Cenário 5: Variação da espessura do aquífero e com a variação do NTG do aquífero.

•

Cenário 6: Variação da espessura do aquífero e com a variação da relação Kv/Kh do
aquífero.

No modelo da Operadora apenas se utilizaram dois cenários (cenário 1 e 2) uma vez que as
características petrofisicas eram satisfatórias. No modelo das Médias, utilizaram-se seis cenários
(cenário 1, 2, 3, 4, 5 e 6) uma vez que as características petrofisicas do aquífero não eram as mais
favoráveis, visto apresentarem baixas permeabilidades, o que tornou o modelo suscetível de
resultados não satisfatórios. Assim, tomou-se a decisão de aumentar o valor das permeabilidades do
modelo das Médias, o que levou a um estudo mais aprofundado deste modelo, resultando num maior
número de cenários a serem analisados de forma a perceber qual o impacto que estes tinham na
produção de água com o valor das novas permeabilidades.
Para cada um destes cenários variou-se os respetivos valores de acordo com as Tabelas 3, 4, 5 e 6.
A Figura 13 mostra de uma forma geral o processo descrito para ambos os modelos. Mais à frente a
descrição será feita de forma individualizada, explicando-se o processo adotado para cada modelo.

Figura 13: Esquema dos cenários geológicos para cada modelo.

Modelo da Operadora
As Tabelas 7 e 8 dizem respeito ao modelo da Operadora, onde se apresentam os parâmetros
usados nos dois cenários criados para o modelo (Figura 14). Para o cenário 1, variaram-se os valores
da saturação, mantendo os outros parâmetros fixos (porosidade, Kv, Kh, NTG e espessura), que se
encontram descritos na Tabela 7. O modelo original é alterado consoante a variação dos valores de
percentagem de água, obtendo-se, assim, vários modelos com diferentes valores de percentagem de
água.
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Tabela 7: Cenário 1 - Variação da percentagem de água produzida do aquífero
Modelo da Operadora
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
NTG
Espessura (ft)

0.25
0.90
3.00
0.25
122

Relativamente ao cenário 2, aplicou-se a mesma metodologia que no cenário 1. Mantiveram-se fixos
os parâmetros porosidade, Kv, Kh, NTG e percentagem de água produzida do aquífero, variando
apenas o parâmetro da espessura. O modelo original é alterado consoante a variação da espessura,
obtendo-se, assim, vários modelos com diferentes valores de espessura. Os parâmetros fixos
encontram-se descritos na Tabela 8.
Tabela 8: Cenário 2 - Variação da Espessura
Modelo da Operadora
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
NTG
% de água

0.25
0.90
3.00
0.25
100

Na Figura 14 encontra-se a metodologia acima descrita para cada um dos cenários, alusivos ao
modelo da Operadora.

Figura 14: Metodologia aplicada ao modelo da Operadora.
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Modelo das Médias
As Tabelas 9 e 10 dizem respeito ao modelo das Médias, onde se apresentam os parâmetros usados
nos cenários 1 e 2 criados para o modelo (Figura 15).
Neste modelo aplicou-se a mesma metodologia utilizada no modelo da Operadora, apenas na
variação da percentagem de água produzida do aquífero e espessura. Nos restantes cenários –
cenários 3, 4, 5 e 6 - a metodologia aplicada é apresentada posteriormente.
No cenário 1, apenas se fez variar a percentagem de água produzida do aquífero, mantendo os
outros parâmetros fixos (porosidade, Kv, Kh, NTG e espessura), que se encontram descritos na
Tabela 9. O modelo original é alterado consoante a variação da saturação, obtendo-se, assim, vários
modelos com diferentes saturações.

Tabela 9: Cenário 1 - Variação da percentagem de água produzida do aquífero
Modelo das Médias
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
NTG
Espessura (ft)

0.22
0.20
0.60
0.41
122

Relativamente ao cenário 2, aplicou-se a mesma metodologia que no cenário 1. Mantiveram-se fixos
os parâmetros porosidade, Kv, Kh, NTG e percentagem de água produzida do aquífero, variando
apenas o parâmetro da espessura.
O modelo original é alterado consoante a variação da espessura, obtendo-se, assim, vários modelos
com diferentes valores de espessura. Os parâmetros fixos encontram-se descritos na Tabela 10.
Tabela 10: Cenário 2: Variação da Espessura
Modelo das Médias
Porosidade
Kvertical (mD)
Khorizontal (mD)
NTG
% de água

0.22
0.20
0.60
0.41
100

Na Figura 15 podemos ver a metodologia acima descrita, apenas para os cenários da percentagem
de água produzida do aquífero e da espessura.
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Figura 15: Metodologia aplicada aos cenários 1 e 2 do modelo das Médias.

Nos restantes cenários – cenários 3,4,5 e 6 - do modelo das Médias, a metodologia apresentada é
mais complexa. Nos cenários 3 e 4, a metodologia é dividida em duas partes: primeiro variou-se o
modelo para cada valor de percentagem de água produzida do aquífero (0%, 10%, 20%, 30%, 40%,
50% e por último 100%); segundo, para cada valor de saturação variou-se o NTG e o Kh,
separadamente, ou seja, quando se variou o NTG manteve-se o Kh constante e com o valor original
(Tabela 2). Quando se variou o Kh, manteve-se o NTG constante e com o valor original (Tabela 2).
Tabela 11: Cenário 3 - Variação da percentagem de água produzida do aquífero com variação do NTG. Cenário
4 - Variação da percentagem de água produzida do aquífero com variação da relação Kv/Kh.
Modelo das Médias
% de água

Otimizados

Parâmetros fixos

0

NTG; Kh

Porosidade

0.22

10

NTG; Kh

Kvertical (mD)

0.20

20

NTG; Kh

Espessura (ft)

122

30

NTG; Kh

-

-

40

NTG; Kh

-

-

50

NTG; Kh

-

-

100

NTG; Kh

-

-

Nos cenários 5 e 6 a metodologia aplicada foi a mesma que se aplicou nos cenários 3 e 4, estando
também dividida em duas partes: primeiro variou-se o modelo para cada espessura (86ft, 73ft, 59ft,
48ft, 36ft, 25ft, 64ft e por último 52ft); segundo, para cada valor de espessura variou-se o NTG e o Kh,
separadamente, ou seja, quando se variou o NTG manteve-se o Kh constante e com o valor original
(Tabela 2). Quando se fez variar o Kh, manteve-se o NTG constante e com o valor original (Tabela 2).
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Tabela 12: Cenário 5 - Variação da espessura com variação do NTG. Cenário 6 - Variação da espessura com
variação da relação Kv/Kh.
Modelo das Médias
Espessura (ft)

Otimizados

Parâmetros fixos

86

NTG; Kh

Porosidade

0.22

73

NTG; Kh

Kvertical (mD)

0.2

59

NTG; Kh

% de água

100

48

NTG; Kh

-

-

36

NTG; Kh

-

-

25

NTG; Kh

-

-

64

NTG; Kh

-

-

52

NTG; Kh

-

-

Nas Figuras 16 e 17 é possível ver a metodologia acima descrita, para os cenários 3, 4,5 e 6.

Figura 16: Metodologia aplicada aos cenários 3 e 4 do modelo das Médias.
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Figura 17: Metodologia aplicada aos cenários 5 e 6 do modelo das Médias.

3.9.

Simulação do Modelo Dinâmico

Depois de alterado o modelo da Operadora e o modelo das Médias para cada um dos cenários
criados, procedeu-se à sua simulação no programa tNavigatorÒ, com o intuito de obter a taxa de
produção e a produção total de água, petróleo e gás para uma posterior análise de sensibilidade. O
esquema da Figura 18 descreve de forma sintetizada este processo de simulação para os dois
modelos dinâmicos, onde se adotou a mesma metodologia para ambos os modelos.

Figura 18: Metodologia proposta para a simulação dos modelos.
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3.10. Aplicação do History Matching ao Modelo Dinâmico
A última parte da metodologia é a aplicação do HM utilizando o software Raven (Epistemy) aos
modelos usados anteriormente (modelo da Operadora e modelo das Médias) usando os parâmetros
descritos em cima. O objetivo do HM passa por fazer um match da taxa de produção de água entre
os dados históricos e os dados simulados. A Figura 19 apresenta a metodologia aplicada ao HM,
enquanto os seus passos serão explicados de seguida.

Figura 19: Metodologia aplicada ao history matching.

Para cada parâmetro foi utilizado uma distribuição uniforme porque não se tem conhecimento dos
valores, apenas se conhece o limite mínimo e máximo. Uma vez que os valores que variam da
espessura são números inteiros, a distribuição escolhida para a aplicação do history matching foi a
distribuição discreta uniforme. Para os restantes parâmetros (percentagem de água produzida do
aquífero, NTG e relação Kv/Kh) utilizou-se a distribuição uniforme, uma vez que esta distribuição
permite a variação de valores decimais. A escolha do intervalo de variação dos parâmetros foi
baseada na análise de sensibilidade feita antes da aplicação do HM.
A Figura 20 apresenta os dados históricos que foram fornecidos pela Partex Oil and Gas (dados a
verde e a vermelho). Estes dados históricos de produção de água foram sujeitos a um tratamento,
onde durante o processo se decidiu eliminar os outliers (valores que não se enquadram no padrão
normal do comportamento da curva, ou seja, são dados que podem influenciar negativamente o
comportamento de uma curva). Nesta situação, caso estes dados não tivessem sido eliminados iriam
influenciar negativamente o HM, aumentando o misfit. Igualmente, foram eliminados os dados
históricos com círculo a azul, uma vez que a produção simulada acaba antes destes ocorrerem.
Assim, os dados que se encontram a verde são os dados históricos de produção de água que foram
eliminados ficando, assim, apenas os dados históricos de produção de água representados a
vermelho, que apresentam uma curva mais suave e aceitável para a aplicação do HM. Depois deste
processo, procedeu-se à importação dos dados históricos para o programa Raven (Epistemy).
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Figura 20: Representação dos dados históricos com outliers (a verde) vs. Representação dos dados históricos
depois da eliminação dos outliers (a vermelho).

O sigma representa o intervalo de aceitação, ou seja, é a percentagem da diferença aceitável entre
os dados observados e os dados simulados. A escolha deste valor foi feita com base nos dados
históricos utilizados. Considerou-se o valor de sigma como sendo 10% da média dos valores dos
dados históricos da taxa de produção de água.
O algoritmo de otimização escolhido foi o Particle Swarm Optimization. Os valores usados na sua
parametrização encontram-se descritos na Tabela 13, sendo que o número de partículas é o número
de parâmetros usados no HM mais quatro, enquanto que para os restantes valores foram usados os
valores pré-definidos pelo Raven (Epistemy).
Tabela 13: Parametrização do PSO.

Após os passos anteriores terem sido efetuados, procedeu-se à execução do history matching, para
se calcular o misfit para cada iteração e obter-se os gráficos necessários para análise. O misfit é a
diferença entre os dados observados e os dados simulados, que pode ser obtido pela equação (1).
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Capítulo 4 – Caso de estudo
Para aplicação da metodologia proposta no Capítulo 3, sistematizaram-se no presente capítulo os
dados de base referentes a um caso de estudo real. Caso de estudo esse que é referente ao Campo
Winterfell localizado no Cazaquistão. Os dados referentes a este capítulo são baseados em vários
documentos fornecidos pela Partex Oil and Gas.
2

A estrutura do campo é composta por um anticlinal de baixo-relevo com cerca de 100 Km . As
principais rochas-reservatório são os arenitos do Cretáceo Inferior, o carbonato do Cretáceo Inferior e
os arenitos do Jurássico Médio.

4.1.

Produção

Até ao ano 2015 existiam um total de 64 poços ativos no reservatório, sendo que 53 eram poços
produtores e 11 eram poços injetores. Até à data a produção total de petróleo, era cerca de 14 MMstb
e a taxa de produção era cerca de 11.000 bopd com cerca de 29% de water cut. Os poços foram
perfurados com um padrão five-spot com um espaçamento produtor-produtor de 800 m.
Para manter a pressão no reservatório recorre-se à injeção de água. Toda a água que é produzida
será novamente injetada no reservatório, enquanto a água adicional que seja necessária injetar será
recolhida do mar Cáspio, recorrendo-se a uma estação de recolha de água, situada já no campo em
questão.
Nas Figuras 21 e 22 pode observar-se os gráficos referentes à produção e injeção do campo
Winterfell.

Figura 21: Gráficos referente ao GOR e ao water cut do campo Winterfell.

31

Figura 22: Gráficos referentes ao número de poços atualmente ativos e à produção de Gás, Petróleo e Água do
campo Winterfell.

4.2.

Geologia

O reservatório em estudo tem na sua constituição camadas de arenito argiloso fino, verticalmente
empilhados, de granulação fina, com amostras de petróleo razoáveis, separadas por shales com
amostras de petróleo inexistentes ou muito fracas. Existem em toda a seção intervalos com arenitos
fortemente cimentados, sem amostras de petróleo.
As camadas de arenito do reservatório de boa qualidade são geralmente muito finas a finas, argilosas
e estão presentes em camadas de 0.1-0.5 m de espessura. Ocasionalmente, as camadas de arenito
juntam-se e formam camadas mais grossas. A porosidade das areias do reservatório de boa
qualidade é cerca de 20-32% com permeabilidades entre 1 e 30 mD.

4.2.1. Contexto Regional
Estruturalmente, o Campo Winterfell representa uma monoclinal que mergulha em direção a oeste,
produto do último evento de compressão durante a colisão dos continentes indiano e árabe com o
continente eurasiano meridional, no Oligoceno ao Mioceno. Desde o início do Cretáceo até perto do
topo do Eoceno, a estrutura do campo formou uma monoclinal que mergulha em direção a este, mas
sensivelmente na época do Oligoceno e continuando até os dias de hoje, uma elevação relativa da
parte este do campo levou à formação de uma corrente monoclinal que mergulha em direção a oeste.
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O período Aptian a Albian representa uma transgressão geral na área do campo. Os shales
transgressivos do Aptian inferior sobrepõe-se diretamente aos clásticos continentais do Barremian.
Desde os finais do Aptian até aos meados do Albian, a progradação de clinoformas grandes resultou
na deposição de conjuntos de dedos distais dos clinoformas nos finais do Aptian.
O reservatório em estudo reflete um ciclo global regressivo-transgressivo-regressivo limitado por uma
areia superior e inferior da shoreface. O intervalo heterolítico intermediário é composto de areias e
shales finamente enterrados, com as areias a representarem eventos de tempestade. Na falta de
material do núcleo e à luz do contexto regional, presume-se que o intervalo do aquífero representa
uma continuação do mesmo ambiente offshore para um ambiente deposicional marítimo de shoreface
num cenário geral transgressivo.

Figura 23: Coluna estratigráfica do campo Winterfell.
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4.3.

Estratigrafia

O reservatório é dividido em 10 zonas, que cobrem os intervalos estratigráficos desde a base do
reservatório (B2) até ao topo do aquífero (Up_Apt3).

Figura 24: Divisão estratigráfica do Aquífero e do Reservatório.

O reservatório está dividido em seis zonas, como se pode observar na Figura 24. Estas são B2,
B1_Lower, B1_Upper, A2, A1 e A0. O intervalo tem uma espessura constante, desde a base até ao
topo, entre 26 a 32 m ao longo do campo. É geralmente mais espessa na parte este-nordeste e
apresenta uma espessura mais fina na parte oeste-sudoeste do campo.
O aquífero é dividido em quatro zonas. Este intervalo é dividido em Marker 1 (shale) na base, seguido
pelo Up_Apt5, zona de baixa qualidade de reservatório, de seguida temos o Up_Apt4 e por último o
Up_Apt3. Estes últimos dois com uma melhor qualidade de reservatório. O intervalo do aquífero,
desde a sua base até ao topo, varia de espessura, tendo valores entre 50 m na parte este-sudeste e
30 a 40 m na parte oeste do campo.

4.4.

Fraturas Hidráulicas

De forma a aumentar o desempenho dos poços e manter os custos de estimulação num nível baixo,
decidiu-se fraturar hidraulicamente quase todos os poços com uma fratura convencional que abrange
o reservatório na totalidade.
A produção histórica do campo mostra que poços estimulados com fraturas de areia produzem muito
melhor do que poços sem estimulação de fratura. A baixa permeabilidade vertical no reservatório
impede a drenagem eficaz de todas as camadas com petróleo. A drenagem eficaz do reservatório
requer que as fraturas sejam capazes de penetrar de cima para baixo do mesmo de modo a
estabelecer uma boa comunicação entre todas as camadas de areia e o poço.
Acredita-se que essas fraturas se estendam acima e abaixo das unidades do reservatório até aos
intervalos de shales adjacentes. A análise do comportamento da produção de poços com diferentes
geometrias de fratura sugere que o aquífero é responsável por uma componente significativa da
produção histórica de água do campo neste tipo de poços.
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Capítulo 5 – Apresentação dos resultados
Dando sequência aos capítulos anteriores, alusivos aos procedimentos e modelos implementados e
respetivas metodologias, bem como identificado o caso de estudo a que os mesmos foram aplicados,
apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos para o mesmo e a correspondente análise. A
apresentação dos resultados foi feita em subcapítulos, um referente à análise de sensibilidade e o
outro referente aos resultados obtidos aplicando o history matching.

5.1. Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade será apresentada separadamente para cada modelo, isto é, primeiro
expõe-se os resultados alusivos ao modelo da Operadora e de seguida os resultados relativos ao
modelo das Médias. Nesta primeira análise, apenas são apresentados os gráficos referentes à
produção total uma vez que são mais elucidativos, sendo que os gráficos respeitantes à taxa de
produção são apresentados no Anexo B. Em termos da produção total de petróleo e gás os gráficos
são apresentados no Anexo A e em termos de taxa de produção de petróleo e gás os gráficos são
apresentados no Anexo B, uma vez que não têm interesse para o estudo realizado.
Modelo da Operadora
Cenário 1
A Figura 25 representa a variação da produção total de água para diferentes valores de espessura do
aquífero em função do período temporal. No gráfico é ainda possível observar, a tracejado, a curva
de produção histórica da água, com base nos dados históricos disponibilizados.
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Figura 25: Produção total de água alusiva ao modelo da Operadora com variação da espessura (h).

Através da análise do gráfico da Figura 25, conclui-se que com a diminuição da espessura do
aquífero a produção total de água diminui, ou seja, a espessura e a produção de água são duas
grandezas diretamente proporcionais.
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Esta análise mostra que os resultados são coerentes, uma vez que quanto menor é a espessura do
aquífero menor é a produção de água, apesar de existir uma simulação (h=86ft) que não está dentro
do mesmo padrão que as outras. Quando a espessura diminui para os 86ft observa-se que esta curva
não tem o mesmo comportamento que as outras, uma vez que aumenta a produção total de água.
Este efeito pode ter a ver com as condições operacionais do simulador (pressão flowing dos poços,
pressão flowing vs pressão reservatório, etc).
Por último, de entre todas as curvas, pode-se afirmar que a curva correspondente à espessura igual a
59ft é a que obtém melhores resultados uma vez que é a que se aproxima mais da curva dos dados
históricos.
Cenário 2
A Figura 26 representa a variação da produção total de água para diferentes valores de percentagem
de água em função do período temporal. No gráfico é ainda possível observar, a tracejado, a curva de
produção histórica da água, com base nos dados históricos disponibilizados.
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Figura 26: Produção total de água alusiva ao modelo da Operadora com variação da percentagem de água
produzida do aquífero.

Analisando o gráfico da Figura 26, conclui-se que com a diminuição da percentagem de água
produzida do aquífero, a produção total de água diminui, ou seja, tal como a espessura, as duas
grandezas são diretamente proporcionais, isto é, quando a percentagem de água produzida do
aquífero aumenta a produção de água também aumenta e vice-versa. Isto mostra que os resultados
são coerentes, uma vez que os valores mais altos da percentagem de água produzida do aquífero
correspondem aos valores mais altos de produção.
Quando a percentagem de água produzida do aquífero é 0%, a produção total de água diminui
drasticamente, o que mostra que uma grande parte da água produzida provém do aquífero localizado
acima do reservatório.
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É possível igualmente concluir, através da análise do gráfico da Figura 26, que os valores de
percentagem de água produzida do aquífero 10% e 20% não têm qualquer impacto na produção de
água. Prova disso é o comportamento de ambas as curvas, que estão sobrepostas à curva de
percentagem de água produzida do aquífero 0%.
Por último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva correspondente à percentagem de
água produzida do aquífero igual a 30% é a que obtém melhores resultados uma vez que é a que se
aproxima mais dos dados históricos.
Modelo das Médias
Cenário 1
A Figura 27 representa a variação da produção total de água para diferentes valores de espessura do
aquífero em função do período temporal. No gráfico é ainda possível observar, a tracejado, a curva
de produção histórica da água, com base nos dados históricos disponibilizados.
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Figura 27: Produção total de água alusiva ao modelo das Médias com variação da espessura.

Através da análise do gráfico da Figura 27, conclui-se que com a diminuição da espessura do
aquífero a produção total de água diminui, ou seja, a espessura e a produção de água são duas
grandezas diretamente proporcionais. Esta análise mostra que os resultados são coerentes, uma vez
que quanto menor é a espessura do aquífero menor é a produção de água, apesar de existir uma
simulação (h=86ft) que não está dentro do mesmo padrão que as outras. Quando a espessura
diminui para os 86ft vê-se que esta curva não tem o mesmo comportamento que as outras, uma vez
que aumenta a produção total de água. Isto pode dever-se à pressão no reservatório e devido ao
reservatório não ter espessura constante.
Por último, de entre todas as curvas, pode-se afirmar que a curva correspondente à espessura igual a
59ft é a que obtém melhores resultados uma vez que é a que se aproxima mais da curva dos dados
históricos.
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Cenário 2
A Figura 28 representa a variação da produção total de água, para diferentes valores de percentagem
de água produzida do aquífero em função do período temporal. No gráfico é ainda possível observar,
a tracejado, a curva de produção histórica da água, com base nos dados históricos disponibilizados.
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Figura 28: Produção total de água alusiva ao modelo das Médias com variação da percentagem de água
produzida do aquífero.

Analisando o gráfico da Figura 28, conclui-se que com a diminuição da percentagem de água
produzida do aquífero, a produção total de água diminui, ou seja, as duas grandezas são diretamente
proporcionais, isto é, quando a percentagem de água produzida do aquífero aumenta a produção de
água também aumenta e vice-versa. Isto mostra que os resultados são coerentes, uma vez que os
valores mais altos de percentagem correspondem aos valores mais altos de produção.
Quando a percentagem de água produzida do aquífero é 0%, a produção total de água diminui
drasticamente, o que mostra que uma grande parte da água produzida provém do aquífero localizado
acima do reservatório.
É possível igualmente concluir, através da análise do gráfico da Figura 28, que os valores de
percentagem de água produzida do aquífero 10% e 20% não têm qualquer impacto na produção de
água. Prova disso é o comportamento de ambas as curvas, que estão sobrepostas à curva de
percentagem 0%.
Por último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva correspondente à percentagem de
água produzida do aquífero igual a 30% é a que obtém melhores resultados uma vez que é a que se
aproxima mais dos dados históricos.
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Cenário 3
As Figuras 29, 30, 31 e 32 representam a variação da produção total de água, para um valor fixo de
percentagem de água produzida do aquífero para com diferentes valores de NTG em função do
período temporal. Nos gráficos é ainda possível observar, a tracejado, a curva de produção histórica
de água, com base nos dados históricos disponibilizados. Os restantes gráficos alusivos ao cenário 3
são apresentados no Anexo A.
Produção Total de Água - Cenário 3 (% água = 0%)
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Figura 29: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (0%) e
uma variação do NTG.

Produção Total de Água - Cenário 3 (% água = 30%)
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Figura 30: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (30%) e
uma variação do NTG.
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Produção Total de Água - Cenário 3 (% água = 40%)
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Figura 31: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (40%) e
uma variação do NTG.
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Figura 32: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (100%) e
uma variação do NTG.

Quando a percentagem de água produzida do aquífero é 0%, a produção total de água diminui
drasticamente, o que mostra que uma grande parte da água produzida provém do aquífero localizado
acima do reservatório.
Analisando o gráfico da Figura 29, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do
aquífero é 0% os diferentes valores de NTG não têm qualquer impacto na produção de água. Prova
disso é o comportamento das curvas, que estão sobrepostas à curva de percentagem 0%.
Para percentagem de 10% e 20% as curvas têm o mesmo comportamento que é verificado com
percentagem de água produzida do aquífero de 0%, optando-se por não mostrar esses gráficos,
sendo apresentados no Anexo A.
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Por último, pode afirmar-se que nenhuma das curvas da Figura 29, é correspondente à curva dos
dados históricos.
Analisando o gráfico da Figura 30, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do
aquífero é de 30%, a produção total de água varia com a variação do NTG, sendo que é a partir deste
valor que se começa a observar diferentes produções de água para os vários valores de NTG, apesar
dessa variação na produção não ser significativa.
Verifica-se que quando se diminui o NTG, o valor da produção diminui e quando se aumenta o NTG a
produção de água também aumenta, significando que estas duas grandezas são diretamente
proporcionais.
Como referido, as duas grandezas são diretamente proporcionais, mas nem sempre isso acontece.
Quando o NTG é -10% do valor original esse comportamento já não se observa. Nesta curva a
produção de água aumenta quando deveria diminuir. Quando o NTG é -10%, +10% e +20% do valor
original, nessas curvas não há variação de produção de água uma vez que são coincidentes entre si.
Este efeito pode ter a ver com as condições operacionais do simulador (pressão flowing dos poços,
pressão flowing vs pressão reservatório, etc). As curvas estão todas muito próximas umas das outras
o que pode levar a pensar que esse aspecto não é muito relevante e que o NTG pode não ser uma
variável impactante.
Por último, de entre todas as curvas da Figura 30, pode afirmar-se que a que tem o NTG +50% do
valor original é a que se aproxima mais da curva dos dados históricos.
Para a Figura 31, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do aquífero é 40%, a
produção total de água varia com a variação do NTG. Á medida que o valor de NTG aumenta, a
produção de água também aumenta.
É a partir deste valor de percentagem de água produzida do aquífero que as curvas da produção
começam a superar a curva dos dados históricos. Denota-se que não existe uma grande variação de
valores de produção de água para os diferentes valores de NTG.
Neste gráfico quando o valor de NTG é -10%, +10% e +20% do valor original já não se verifica o
mesmo comportamento que no gráfico anterior, uma vez que neste já se nota uma diferença entre as
curvas, respeitando o comportamento das outras, diretamente proporcionais.
Por último, para a Figura 32, pode-se afirmar que a curva que tem o NTG -50% do valor original é a
que se aproxima mais da curva dos dados históricos.
Através da análise do gráfico da Figura 32, conclui-se que quando a percentagem de água produzida
do aquífero é de 100%, as curvas têm o mesmo comportamento que nos gráficos anteriores, isto é, a
produção total de água varia com a variação do NTG. À medida que a percentagem de água
produzida do aquífero aumenta, a produção de água também aumenta.
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Por último, de entre todas as curvas para a percentagem de água produzida do aquífero de 100%,
pode afirmar-se que a que tem o NTG -50% do valor original é o que se aproxima mais da curva dos
dados históricos.
Conclui-se, para as Figuras 30, 31 e 32, que quando se diminui o NTG, o valor da produção diminui e
quando se aumenta o NTG a produção de água também aumenta, significando que estas duas
grandezas são diretamente proporcionais.
Cenário 4
As Figuras 33, 34, 35 e 36 representam a variação da produção total de água, para um valor fixo de
percentagem de água produzida do aquífero e para diferentes valores da relação Kv/Kh em função do
período temporal. Nos gráficos é ainda possível observar, a tracejado, a curva de produção de água,
com base nos dados históricos disponibilizados. Os restantes gráficos alusivos ao cenário 4 são
apresentados no Anexo A.
Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 0%)
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Figura 33: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (0%) e
para diferentes valores de da relação Kv/Kh.

Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 30%)
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Figura 34: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (30%) e
para diferentes valores de da relação Kv/Kh.
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Produção Total de água - Cenário 4 (% água = 40%)
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Figura 35: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (40%) e
para diferentes valores de da relação Kv/Kh.

Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 100%)
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Figura 36: Produção total de água, para um valor fixo de percentagem de água produzida do aquífero (100%) e
para diferentes valores de da relação Kv/Kh.

Verifica-se que, em todos os gráficos deste cenário, quando se diminui a relação Kv/Kh, o valor da
produção aumenta e quando se aumenta a relação Kv/Kh a produção de água diminui, o que significa
que estas duas grandezas são inversamente proporcionais.
Como já foi referido em cima, quando a percentagem de água produzida do aquífero é 0%, a
produção total de água diminui drasticamente, o que mostra que uma grande parte da água produzida
provém do aquífero localizado acima do reservatório.
Analisando o gráfico da Figura 33, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do
aquífero é 0% os diferentes valores da relação Kv/Kh não têm qualquer impacto na produção de
água, não existindo separação das curvas com diferentes valores da relação Kv/Kh. Prova disso é o
comportamento das curvas, que estão sobrepostas à curva de percentagem de água produzida do
aquífero de 0%.

43

Mantendo a percentagem de água produzida do aquífero a 0%, os diferentes valores da relação
Kv/Kh, não variam, não apresentando qualquer influência na produção de água.
Para percentagens de 10% e 20% as curvas têm o mesmo comportamento que é verificado com
percentagem de água produzida do aquífero de 0%, optando-se por não mostrar esses gráficos,
sendo que estão colocados em anexo.
Por último, pode afirmar-se que nenhuma das curvas da Figura 33, é correspondente à curva dos
dados históricos.
Analisando o gráfico da Figura 34, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do
aquífero é de 30%, a produção total de água varia com a variação da relação Kv/Kh, sendo que é a
partir desta percentagem que se começa a observar diferentes produções de água para os vários
valores da relação Kv/Kh.
Como referido as duas grandezas são inversamente proporcionais, mas nem sempre existe esse
comportamento em todas as curvas. As curvas correspondentes a valores de kh igual a 0.8, 1.0 e 1.2
são exemplo desse comportamento. Estas curvas são coincidentes, não havendo variação no valor
da produção de água. Este problema pode ter a ver com as condições operacionais do simulador
(pressão flowing dos poços, pressão flowing vs pressão reservatório, etc).
Por último, de entre todas as curvas da Figura 34, pode afirmar-se que valores de Kv= 0.2 e Kh= 2.0
aproximam-se mais da curva dos dados históricos.
Para o gráfico da Figura 35, conclui-se que quando a percentagem de água produzida do aquífero é
40%, a produção total de água varia com a variação da relação Kv/Kh. À medida que a relação Kv/Kh
aumenta a produção de água diminui.
É a partir deste valor de percentagem de água produzida do aquífero que as curvas da produção
começam a superar a curva dos dados históricos
Neste gráfico, nas curvas com kh igual a 0.8, 1.0 e 1.2 já não se verifica o mesmo comportamento
que no gráfico anterior, respeitando o comportamento de inversamente proporcionais.
Por último, de entre todas as curvas da Figura 35, pode afirmar-se que a que tem valores de Kv= 0.2
e Kh= 0.2 é a que se aproxima mais da curva dos dados históricos.
Através da análise do gráfico da Figura 36, conclui-se que quando a percentagem de água produzida
do aquífero é 100%, a produção total de água varia com a variação da relação Kv/Kh, tendo o mesmo
comportamento que os gráficos anteriores, isto é, à medida que a relação Kv/Kh aumenta a produção
de água diminui. No entanto existe um maior intervalo de produção.
Neste gráfico é visível uma maior separação das curvas quando comparadas com as curvas das
restantes percentagens de água produzida do aquífero.
Por último, de entre todas as curvas para a percentagem de 100%, pode afirmar-se que a que tem
valores de Kv= 0.2 e Kh= 0.2 é a que se aproxima mais da curva dos dados históricos.
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Cenário 5
As Figuras 37, 38 e 39 representam a variação da produção total de água, para um valor fixo de
espessura do aquífero para com diferentes valores de NTG em função do período temporal. Nos
gráficos é ainda possível observar, a tracejado, a curva de produção de água, com base nos dados
históricos disponibilizados. Os restantes gráficos alusivos ao cenário 5 são apresentados no Anexo A.
Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 86ft)
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Figura 37: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (86ft) e para diferentes valores de NTG.

Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 59ft)
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Figura 38: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (59ft) e para diferentes valores de NTG.
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Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 25ft)
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Figura 39: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (25ft) e para diferentes valores de NTG.

Em todos os gráficos do cenário 5, com a espessura constante, a produção aumenta com o aumento
do NTG e vice-versa, sendo estas duas grandezas diretamente proporcionais.
Analisando o gráfico da Figura 37, conclui-se que quando a espessura é 86ft, e o valor do NTG varia
entre o valor original e (-50%), a amplitude entre estas curvas é superior quando comparada entre o
valor original e (+50%). Isso significa que, quanto menor o NTG maior o impacto na produção total de
água. Ainda no gráfico da Figura 37, apesar de haver uma ligeira variação na produção de água com
os diferentes valores do NTG, esta variação não tem qualquer impacto na produção de água. Por
último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva correspondente ao NTG (-50%) é a que
melhor se ajusta à curva dos dados históricos.
Para o gráfico da Figura 38 (h= 59ft), a produção total de água diminui, o que é esperado, visto que
com a diminuição da espessura, a produção de água tende a ser menor. Conclui-se ainda, que as
curvas estão mais próximas da curva dos dados históricos da produção de água, quando comparadas
com os outros gráficos. Por último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva
correspondente ao NTG (-20%) é a que melhor se ajusta à curva dos dados históricos.
Para o gráfico da Figura 39 (h= 25ft), a produção total de água diminui drasticamente, o que é
esperado, visto que com a diminuição da espessura, a produção de água tende a ser menor. Concluise ainda, que quando a espessura é 25ft, apesar de haver uma ligeira variação entre as curvas de
produção de água com os diferentes valores do NTG, esta variação não tem qualquer impacto na
produção de água. Por último, de entre todas as curvas, pode-se afirmar que nenhuma delas é
correspondente à curva dos dados históricos, uma vez que a diferença entre os dados históricos e as
curvas de produção é muito grande.
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Cenário 6
As Figuras 40, 41 e 42 representam a variação da produção total de água, para um valor fixo de
espessura do aquífero para diferentes valores da relação Kv/Kh em função do período temporal. Nas
Figuras é ainda possível observar, a tracejado, a curva de produção de água, com base nos dados
históricos disponibilizados. Os restantes gráficos alusivos ao cenário 6 são apresentados no anexo A.
Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 86ft)
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Figura 40: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (86ft) e para diferentes valores da relação
Kv/Kh.

Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 59ft)
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Figura 41: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (59ft) e para diferentes valores da relação
Kv/Kh.
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Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 25ft)
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Figura 42: Produção total de água, para um valor fixo de espessura (25ft) e para diferentes valores da relação
Kv/Kh.

Em todos os gráficos do cenário 6, com a espessura constante, a produção de água aumenta com a
diminuição da relação Kv/Kh e vice-versa, sendo estas duas grandezas inversamente proporcionais.
Através da análise dos três gráficos conclui-se que quanto maior é a espessura do aquífero, maior é a
variação da amplitude das curvas com diferentes valores de Kv/Kh.
Analisando o gráfico da Figura 40, conclui-se que quando a espessura é 86ft, existe uma variação na
produção de água quase três vezes superior quando se compara o valor mais elevado de Kv/Kh com
o valor mais baixo. Por último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva que melhor se
ajuste à curva dos dados históricos de produção de água é a curva correspondente a Kv = 0.2 e Kh =
0.2.
Quando a espessura do aquífero é 59ft, a produção total de água diminui, sendo que neste caso as
curvas estão mais próximas da curva dos dados históricos da produção de água, quando comparadas
com os outros gráficos. Por último, de entre todas as curvas, pode afirmar-se que a curva que melhor
se ajuste à curva dos dados históricos de produção de água é a curva correspondente a Kv = 0.2 e
Kh = 0.4.
Para o gráfico da Figura 42 (h= 25ft), a produção total de água diminui drasticamente, o que é
esperado, visto que com a diminuição da espessura, a produção de água tende a ser menor.
Analisando o gráfico da Figura 42, conclui-se que quando a espessura é 25ft, apesar de haver uma
pequena variação na produção de água com os diferentes valores da relação Kv/Kh, esta variação
não tem qualquer impacto na produção de água. Por último, de entre todas as curvas, pode afirmarse que nenhuma delas é correspondente à curva dos dados históricos.
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5.1.1. Discussão
A análise de sensibilidade serviu para estudar a influência que cada parâmetro tem na produção de
água num poço. Foi feita uma análise comparativa entre os dois modelos apresentados no Capítulo 3.
A presente análise compara os cenários 1 e 2 de cada modelo, e faz uma comparação entre os
cenários 3, 4, 5 e 6 que foram aplicados só ao Modelo das Médias.
A Figura 43 apresenta a comparação entre os dois modelos em estudo para a variação da espessura.
A Figura 44 apresenta a comparação entre os dois modelos em estudo, mas em termos de valores
finais da produção total de água– a azul, Modelo da Operadora e a laranja, Modelo das Médias – para
os vários valores de espessura. A coluna a cinzento representa os dados históricos da produção total
de água em termos de valores finais. A coluna dos dados históricos serve de base para comparar os
resultados obtidos em ambos os modelos com estes mesmos dados.

Figura 43: Produção total de água para ambos os modelos em análise – Cenário 1.

Figura 44: Produção total de água final. Comparação entre o modelo da Operadora e o modelo das Médias com
a variação da espessura.
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Através da análise da Figura 43, verifica-se que ambos os modelos apresentam o mesmo
comportamento, isto é, à medida que se diminui a espessura do aquífero a produção total de água
diminui. Como já foi referido anteriormente, estas duas grandezas são diretamente proporcionais.
Pela Figura 44, é possível reconhecer que, através do modelo das Médias, existe uma maior
produção de água, quando comparado com o modelo da Operadora, para todas as espessuras
estudadas. A exceção a esse comportamento é quando o aquífero tem uma espessura de 86ft, sendo
que neste caso é através do modelo da Operadora que existe uma maior produção de água quando
comparado com o modelo das Médias.
Para a curva com espessura do aquífero de 59ft, o valor de produção total de água obtido assemelhase bastante à produção total de água dos dados históricos, considerando-se ser esta a melhor
espessura do aquífero, para ambos os modelos. Esta conclusão é corroborada pelos gráficos da
Figura 43, onde se pode observar o andamento das curvas ao longo do tempo. Por último, pode-se
concluir que a amplitude entre curvas é ligeiramente maior no modelo da Operadora.
A Figura 45 apresenta a comparação entre os dois modelos em estudo para a variação da
percentagem de água produzida do aquífero. A Figura 46 apresenta a comparação entre os dois
modelos em estudo, mas em termos de valores finais da produção total de água– a azul, Modelo da
Operadora e a laranja, Modelo das Médias – para os vários valores de percentagem de água
produzida do aquífero. A coluna a cinzento representa os dados históricos da produção total de água.
A coluna dos dados históricos serve de base para comparar os resultados obtidos em ambos os
modelos com estes mesmos dados.

Figura 45: Produção total de água para ambos os modelos em análise – Cenário 2.
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Figura 46: Produção total de água final. Comparação entre o modelo da Operadora e o modelo das Médias com
a variação da percentagem de água produzida do aquífero.

Através da análise da Figura 45, verifica-se que ambos os modelos apresentam o mesmo
comportamento, isto é, à medida que se aumenta a percentagem de água produzida do aquífero a
produção total de água aumenta. Como já foi referido anteriormente, estas duas grandezas são
diretamente proporcionais.
Também é possível observar pela Figura 46 que até aos 20% de percentagem de água produzida do
aquífero, a produção total de água é superior no modelo das Médias. Contudo, a partir dos 30%, essa
situação inverte-se, sendo que através do modelo da Operadora existe uma maior produção total de
água, ainda que estas diferenças sejam ligeiras.
Para percentagens de água produzidas do aquífero entre 0%-20%, é possível concluir que neste
intervalo a produção total de água é insignificante, visto que não se aproximam de todo dos dados
históricos de produção total de água. Ou seja, estas percentagens não têm qualquer impacto na
produção de água. O salto ocorre entre os 20% e os 30%, isto é, é neste intervalo que a água
produzida do aquífero começa a ter impacto na produção de água do poço.
Já para uma percentagem de água produzida do aquífero de 30%, os resultados obtidos em ambos
os modelos se assemelham aos dados históricos da produção total de água, considerando-se ser
este o melhor valor da percentagem de água produzida do aquífero. A partir dos 30%, para os ambos
os modelos, a produção total de água produzida é cada vez maior quando comparada com os dados
históricos. Esta conclusão é corroborada pelo gráfico da Figura 45, onde se pode observar o
andamento das curvas ao longo do tempo. É ainda possível concluir que neste cenário, a amplitude
entre curvas de ambos os modelos é idêntica. Por último é possível concluir que os resultados vão ao
encontro do que era esperado, ou seja, cerca de 30-40% do excesso de água na produção é
proveniente do aquífero localizado por cima do reservatório.
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Na Figura 47 pode-se observar que, para o parâmetro percentagem de água, quando se faz variar o
NTG – cenário 3 – e a relação Kv/Kh – cenário 4 – existe um aumento da amplitude quando se
aumenta a percentagem de água. É possível, igualmente, concluir que para o mesmo parâmetro
(percentagem de água produzida do aquífero), o Kv/Kh é o parâmetro com maior influência, uma vez
que se pode observar uma maior amplitude quando comparado com o NTG.

Figura 47: Comparação das amplitudes para o cenário 3 e cenário 4. As imagens apresentadas referem-se à
parte final de cada gráfico.

Na Figura 48 pode-se observar que, para o parâmetro espessura, quando se faz variar o NTG –
cenário 5 – e a relação Kv/Kh – cenário 6 – existe uma diminuição da amplitude quando se diminui a
espessura. É possível, igualmente, concluir que para o mesmo parâmetro (espessura), o Kv/Kh é o
parâmetro com maior influência, uma vez que se pode observar uma maior amplitude quando
comparado com o NTG.
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Figura 48: Comparação das amplitudes para o cenário 5 e cenário 6. As imagens apresentadas referem-se à
parte final de cada gráfico.

Para os cenários com o parâmetro percentagem de água – cenário 3 e 4 – o melhor ajuste acontece
quando a percentagem de água é igual a 40%. Enquanto que no cenário em que se varia a
percentagem de água individualmente – cenário 2 do modelo das Médias – o melhor ajuste acontece
quando a percentagem de água é igual a 30%.
Para os cenários com o parâmetro espessura – cenário 5 e 6 – o melhor ajuste acontece quando a
espessura é igual a 59ft. Igualmente, no cenário em que se varia a espessura individualmente –
cenário 1 do modelo das Médias – o melhor ajuste acontece também quando a espessura é igual a
59ft.
Depois de analisados os gráficos, é possível concluir o intervalo de valores dos parâmetros em
questão para o history matching. Para ambos os modelos, o intervalo que foi escolhido para o
parâmetro espessura, situa-se entre as curvas com espessura igual a 36ft e 73ft, uma vez que dentro
deste intervalo encontra-se o valor da produção total de água correspondente dos dados históricos.
Não foram utilizados intervalos menores porque limitaria o intervalo de valores a variar no history
matching. Assim, optou-se por um intervalo mais abrangente, 36ft a 73ft para o history matching
poder ter um bom intervalo de valores para variar.
Para o parâmetro percentagem de água produzida do aquífero de ambos os modelos, o intervalo
escolhido situa-se entre as curvas com percentagem de água produzida do aquífero igual a 30% e
100%, uma vez que dentro deste intervalo encontra-se o valor da produção total de água
correspondente dos dados históricos. Igualmente, não foi escolhido um intervalo menor porque
limitaria o intervalo de valores a variar no history matching. Assim, optou-se por um intervalo mais
abrangente, 30% a 100% para o history matching poder ter um bom intervalo de valores a variar.
Para o parâmetro NTG, o intervalo escolhido foi entre 0.205 e 0.615 uma vez que dentro deste
intervalo encontra-se o valor da produção total de água correspondente dos dados históricos. Para
este parâmetro, não foi escolhido um intervalo restritivo porque, para cada valor de espessura e
percentagem de água produzida do aquífero existiria um intervalo de valores diferente. Deste modo,
optou-se por utilizar toda a gama de valores.
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Para o parâmetro Kh, o intervalo escolhido foi entre 0.05 e 2.00 uma vez que dentro deste intervalo
encontra-se o valor da produção total de água correspondente dos dados históricos. Para este
parâmetro, também não foi escolhido um intervalo restritivo porque, para cada valor de espessura e
percentagem de água produzida do aquífero existiria um intervalo de valores diferente. Deste modo,
optou-se por utilizar toda a gama de valores.

5.2. History matching
Os resultados e respetiva análise do HM serão apresentados separadamente para cada modelo.
Primeiro expõe-se os resultados alusivos ao modelo da Operadora e de seguida os resultados
obtidos através do modelo das Médias.
De modo a confirmar os modelos utilizados na análise de sensibilidade aplicou-se o HM para os
respetivos parâmetros de cada modelo. Em cada corrida, o critério de paragem para o algoritmo
definido foi o número máximo de iterações (300 iterações) para cada HM. Esta metodologia foi
implementada para um intervalo de dias, começando no dia 5337 e acabando no dia 5965 (Figura
20). A simbologia que segue foi adotada para ambos os modelos: $a corresponde ao parâmetro
espessura, $b à percentagem de água produzida do aquífero, $c ao NTG e $d ao parâmetro Kh.
Modelo da Operadora
Primeiramente aplicou-se o history matching aos parâmetros espessura e percentagem de água
produzida do aquífero, sendo que foram apresentados os resultados, para cada um dos parâmetros,
nas Figuras 49, 50, 51 e 52. Nas Figuras estão representados os gráficos relativos ao parâmetro da
espessura a) e ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero b).

Figura 49: Evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros a) espessura; b) percentagem de água
produzida do aquífero.
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Figura 50: Melhores resultados de history matching a) Field Water Production Rate vs Tempo para o parâmetro
espessura, b) Field Water Production Rate vs Tempo para o parâmetro percentagem de água produzida do
aquífero.

Figura 51: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero ao longo das
iterações.

Figura 52: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero vs misfit.

Nos gráficos da Figura 49 observa-se a evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros
da espessura e percentagem de água produzida do aquífero. A Figura 49 a) mostra que o melhor
misfit (1844.85) foi alcançado à iteração 300, tendo-se obtido um valor de espessura de 55ft. Já na
Figura 49 b) é possível observar que o melhor misfit (1710.73) foi alcançado à iteração 277, tendo-se
obtido um valor de percentagem de água produzida do aquífero de 0.3002. Ao verificar os valores de
misfit da Figura 49, para ambos os parâmetros, é possível observar que existe uma rápida
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convergência dos valores de misfit com o aumentar das iterações, sendo que a partir da iteração 50 o
valor do misfit estabiliza.
A Figura 50 apresenta as melhores iterações obtidas durante a corrida do history matching para o
parâmetro espessura, Figura 50 a), e para o parâmetro percentagem de água produzida do aquífero,
Figura 50 b). É possível observar que ambos gráficos apresentam valores de misfit quase idênticos.
Em certas zonas de ambos os gráficos existe um match razoável entre os dados de produção
simulada e os dados de produção histórica, estando os dados de produção simulada dentro dos
limites de aceitação. Contudo, em certas zonas, esse match deixa de acontecer – círculos a vermelho
– dado que os dados de produção simulada se encontram relativamente longe dos limites de
aceitação.
Considerando que o número máximo de iterações definido foi 300, e se considerarmos as cinco
melhores iterações, é possível concluir que estas ocorrem, para ambos os parâmetros, na segunda
metade das iterações. Contudo, pela Figura 49, é possível observar que a estabilização dos valores
de misfit ocorre por volta da 50ª iteração em a), e por volta da 75ª iteração na b), o que significa que
as cinco melhores iterações poderiam ter ocorrido logo após a estabilização do misfit. É ainda
possível verificar, pela Figura 50, que as cinco melhores iterações mostram um comportamento de
resposta parecido. Assim, é seguro assumir que o modelo já não consegue encontrar melhores
soluções para o tipo de perturbação aplicada.
A Figura 51 mostra a evolução dos valores dos parâmetros (espessura e percentagem de água
produzida do aquífero) ao longo das iterações. Como é possível verificar, à medida que o número de
iterações aumenta, o intervalo de valores de ambos os parâmetros tende a reduzir-se, apresentando
no fim das iterações um intervalo de valores muito restrito quando comparado com as iterações
iniciais. Pode-se observar que a partir da iteração 50 começa a existir uma convergência dos valores
dos parâmetros para um valor final ótimo.
Inicialmente, para a Figura 51 a), o intervalo de valores situa-se entre os 44ft-76ft, passando,
posteriormente, a estar compreendido num intervalo muito mais restrito, entre os 52ft-60ft. Já para a
Figura 51 b) essa convergência começa a notar-se quando se ultrapassa as 50 iterações, passando
de um intervalo de valores entre 0.3-1.0 para um intervalo mais restrito com valores entre 0.3-0.4.
O gráfico da Figura 52 apresenta a evolução dos parâmetros espessura e percentagem de água
produzida do aquífero com o misfit. Em ambos os parâmetros, com o aumento do número de
iterações, o misfit tende a diminuir, sendo possível observar-se uma acumulação para um
determinado valor de espessura e percentagem de água produzida do aquífero onde esse misfit é
menor, reduzindo o intervalo possível de valores para os parâmetros. Neste caso, tende a convergir
para um intervalo entre 52ft-60ft relativamente ao parâmetro espessura e para um valor final ótimo de
0.3 relativamente ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero – círculos a vermelho.
Seguidamente, aplicou-se o history matching aos parâmetros espessura e percentagem de água em
simultâneo, sendo que os resultados são apresentados nas Figuras 53, 54, 55 e 56.
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Na Figura 55 e Figura 56 estão representados os gráficos relativos ao parâmetro da espessura a) e
ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero b).

Figura 53: Evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros espessura e percentagem de água do
aquífero.

Figura 54: Melhores resultados de history matching - Field Water Production Rate vs Tempo para os parâmetros
espessura e percentagem de água produzida do aquífero.

Figura 55: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero ao longo das
iterações.
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Figura 56: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero vs misfit.

No gráfico da Figura 53 observa-se a evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros
da espessura e percentagem de água produzida do aquífero, em simultâneo. A Figura mostra que o
melhor misfit (1609.89) foi alcançado à iteração 291, tendo-se obtido um valor de espessura de 59ft e
um valor de percentagem de água produzida do aquífero de 0.9746. Ao verificar os valores de misfit
da Figura 53, é possível observar que existe uma rápida convergência com o aumentar das iterações,
sendo que a partir da iteração 50 o valor do misfit estabiliza.
A Figura 54 apresenta as melhores iterações obtidas durante a corrida do history matching para
ambos os parâmetros em simultâneo. Em certas zonas do gráfico existe um match razoável entre os
dados de produção simulada e os dados de produção histórica, estando os dados de produção
simulada dentro dos limites de aceitação. Contudo, em certas zonas, esse match deixa de acontecer
– círculo a vermelho – dado que os dados de produção simulada se encontram relativamente longe
dos limites de aceitação.
Considerando que o número máximo de iterações definido foi 300, e se considerarmos as cinco
melhores iterações, é possível concluir que estas ocorrem na segunda metade das iterações.
Contudo, pela Figura 53, é possível observar que a estabilização dos valores de misfit ocorre por
volta da 50ª iteração o que significa que as cinco melhores iterações poderiam ter ocorrido logo após
essa estabilização. É ainda possível verificar, pela Figura 54, que as cinco melhores iterações
mostram um comportamento de resposta parecido. Assim, é seguro assumir que o modelo já não
consegue encontrar melhores soluções para o tipo de perturbação aplicada.
A Figura 55 mostra a evolução dos valores dos parâmetros (espessura e percentagem de água
produzida do aquífero) ao longo das iterações. Como é possível verificar, à medida que o número de
iterações aumenta, o intervalo de valores de ambos os parâmetros tende a reduzir-se, apresentando
no fim das iterações um intervalo de valores muito restrito quando comparado com as iterações
iniciais. Pode-se observar que a partir da iteração 50 começa a existir uma convergência dos valores
dos parâmetros para um valor final ótimo.
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Inicialmente, para a Figura 55 a), o intervalo de valores situa-se entre os 36ft-76ft, passando,
posteriormente, a estar compreendido num intervalo muito mais restrito, entre os 52ft-60ft. Já para a
Figura 55 b) essa convergência começa a notar-se quando se ultrapassa as 50 iterações, passando
de um intervalo de valores entre 0.3-1.0 para um intervalo mais restrito com valores entre 0.9-1.0.
O gráfico da Figura 56 apresenta a evolução dos parâmetros espessura e percentagem de água
produzida do aquífero com o misfit. Em ambos os parâmetros, com o aumento do número de
iterações, o misfit tende a diminuir, sendo possível observar-se uma acumulação para um
determinado valor de espessura e percentagem de água produzida do aquífero onde esse misfit é
menor, reduzindo o intervalo possível de valores para os parâmetros. Neste caso, tende a convergir
para um valor final ótimo perto de 60ft relativamente ao parâmetro espessura e para um valor final
ótimo perto de 1.0 relativamente ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero – círculos
a vermelho.
Modelo das Médias
Primeiramente aplicou-se o history matching aos parâmetros espessura e percentagem de água
produzida do aquífero, sendo que foram apresentados os resultados, para cada um dos parâmetros,
nas Figuras 57, 58, 59 e 60. Nas Figuras estão representados os gráficos relativos ao parâmetro da
espessura a) e ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero b).

Figura 57: Evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros a) espessura; b) percentagem de água
do aquífero.
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Figura 58: Melhores resultados de history matching a) Field Water Production Rate vs Tempo para o parâmetro
espessura, b) Field Water Production Rate vs Tempo para o parâmetro percentagem de água produzida do
aquífero.

Figura 59: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero ao longo das
iterações.

Figura 60: Evolução dos parâmetros a) espessura e b) percentagem de água produzida do aquífero vs misfit.

Nos gráficos da Figura 57 observa-se a evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros
da espessura e percentagem de água produzida do aquífero. A Figura 57 a) mostra que o melhor
misfit (2677.88) foi alcançado à iteração 303, tendo-se obtido um valor de espessura de 48ft. Já na
Figura 57 b) é possível observar que o melhor misfit (2339.36) foi alcançado à iteração 252, tendo-se
obtido um valor de percentagem de água produzida do aquífero de 0.3058. Ao verificar os valores de
misfit da Figura 57, para ambos os parâmetros, é possível observar que existe uma rápida
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convergência dos valores de misfit com o aumentar das iterações, sendo que a partir da iteração 20 o
valor do misfit estabiliza para a Figura 57 a) e a partir da iteração 50 o valor do misfit estabiliza para a
Figura 57 b).
A Figura 58 apresenta as melhores iterações obtidas durante a corrida do history matching para o
parâmetro espessura, Figura 58 a), e para o parâmetro percentagem de água produzida do aquífero,
Figura 58 b). É possível observar que ambos gráficos são praticamente idênticos, não apenas na
forma, mas também em termos de valores de misfit. Em certas zonas de ambos os gráficos existe um
match razoável entre os dados de produção simulada e os dados de produção histórica, estando os
dados de produção simulada dentro dos limites de aceitação. Contudo, em determinadas zonas, esse
match deixa de acontecer – círculos a vermelho – dado que os dados de produção simulada se
encontram relativamente longe dos limites de aceitação.
Considerando que o número máximo de iterações definido foi 300, e se considerarmos as cinco
melhores iterações, é possível concluir que estas ocorrem, para ambos os parâmetros, na segunda
metade das iterações. Contudo, pela Figura 57, é possível observar que a estabilização dos valores
de misfit ocorre por volta da 25ª iteração em a), e por volta da 75ª iteração na b), o que significa que
as cinco melhores iterações poderiam ter ocorrido logo após a estabilização do misfit. É ainda
possível verificar, pela Figura 58, que as cinco melhores iterações mostram um comportamento de
resposta parecido. Assim, é seguro assumir que o modelo já não consegue encontrar melhores
soluções para o tipo de perturbação aplicada.
A Figura 59 mostra a evolução dos valores dos parâmetros (espessura e percentagem de água
produzida do aquífero) ao longo das iterações. É possível verificar que à medida que o número de
iterações aumenta, o intervalo de valores de ambos os parâmetros tende a reduzir-se, apresentando
no fim das iterações um intervalo de valores muito restrito quando comparado com as iterações
iniciais. Pode-se observar que a partir da iteração 50 começa a existir uma convergência dos valores
dos parâmetros para um valor final ótimo.
Inicialmente, para a Figura 59 a), o intervalo de valores situa-se entre os 36ft-76ft, passando,
posteriormente, a estar compreendido num intervalo muito mais restrito, entre os 44ft-52ft. Já para a
Figura 59 b) essa estabilização começa a notar-se quando se ultrapassa as 50 iterações, passando
de um intervalo de valores entre 0.3-0.8 para um valor mínimo de 0.3.
O gráfico da Figura 60 apresenta a evolução dos parâmetros espessura e percentagem de água
produzida do aquífero com o misfit. Em ambos os parâmetros, com o aumento do número de
iterações, o misfit tende a diminuir, sendo possível observar-se uma acumulação para um
determinado valor de espessura e percentagem de água produzida do aquífero onde esse misfit é
menor, reduzindo o intervalo possível de valores para os parâmetros. Neste caso, tende a convergir
para um intervalo entre 44ft-52ft relativamente ao parâmetro espessura e para um intervalo de 0.3-0.4
relativamente ao parâmetro percentagem de água produzida do aquífero – círculos a vermelho.
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Seguidamente, aplicou-se o history matching aos parâmetros em simultâneo, sendo que os
resultados são apresentados nas Figuras 61, 62, 63 e 64. Nas Figura 62 e 63 estão representados os
gráficos relativos aos parâmetros: a) espessura b) percentagem de água produzida do aquífero, c)
NTG e d) Kh.

Figura 61: Evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros espessura, percentagem de água do
aquífero, NTG e Kh.

Figura 62: Melhores resultados de history matching - Field Water Production Rate vs Tempo para os parâmetros
espessura, percentagem de água produzida do aquífero, NTG e Kh.

Figura 63: Evolução dos parâmetros a) espessura, b) percentagem de água produzida do aquífero c) NTG e d)
Kh. ao longo das iterações.
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Figura 64: Evolução dos parâmetros a) espessura, b) percentagem de água produzida do aquífero, c) NTG e d)
Kh vs misfit.

No gráfico da Figura 61 observa-se a evolução do misfit ao longo das iterações para os parâmetros
da espessura, percentagem de água produzida do aquífero, NTG e Kh em simultâneo. A Figura
mostra que o melhor misfit (1987.74) foi alcançado à iteração 286, tendo-se obtido um valor de
espessura de 57ft, um valor de percentagem de água produzida do aquífero de 0.8276, um valor de
NTG de 0.4051 e um valor de Kh de 0.7861mD. Ao verificar os valores de misfit da Figura 61, é
possível observar que existe uma convergência com o aumentar das iterações, sendo que a partir da
iteração 100 o valor do misfit começa a convergir para um valor final ótimo.
A Figura 62 apresenta as melhores iterações obtidas durante a corrida do history matching para os
parâmetros em simultâneo. Em certas zonas do gráfico existe um match razoável entre os dados de
produção simulada e os dados de produção histórica, estando os dados de produção simulada dentro
dos limites de aceitação. Contudo, em certas zonas, esse match deixa de acontecer – círculos a
vermelho – dado que os dados de produção simulada se encontram relativamente longe dos limites
de aceitação.
Considerando que o número máximo de iterações definido foi 300, e se considerarmos as cinco
melhores iterações, é possível concluir que estas ocorrem na segunda metade das iterações.
Contudo, pela Figura 61, é possível observar que a estabilização dos valores de misfit ocorre por
volta da 100ª iteração o que significa que as cinco melhores iterações poderiam ter ocorrido logo após
essa estabilização. É ainda possível verificar, pela Figura 62, que as cinco melhores iterações
mostram um comportamento de resposta parecido. Assim, é seguro assumir que o modelo já não
consegue encontrar melhores soluções para o tipo de perturbação aplicada.
A Figura 63 mostra a evolução dos valores dos parâmetros (espessura, percentagem de água
produzida do aquífero, NTG e Kh) ao longo das iterações. É possível verificar que à medida que o
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número de iterações aumenta, o intervalo de valores dos parâmetros tende a reduzir-se,
apresentando no fim das iterações um intervalo de valores mais restrito quando comparado com as
iterações iniciais. Contudo, existe alguma variabilidade das amostras do espaço de parâmetros. Tal é
possível ser observado, com maior incidência, na Figura 63 b). Nesta figura apesar de haver uma
convergência, existe uma variabilidade da amostra. Nos restantes existe uma menor variabilidade,
notando-se melhor a convergência das amostras.
Para a Figura 63 a) pode-se observar que começa a existir uma convergência dos valores das
amostras quando o número de iterações ronda os 50-75, sendo que, inicialmente, o intervalo de
valores situa-se entre os 36ft-76ft, passando, posteriormente, a estar compreendido num intervalo
mais restrito, entre os 52ft-60ft. Já para a Figura 63 b) essa convergência não se faz notar tanto,
contudo é possível perceber que tal acontece antes das 100 iterações, passando de um intervalo de
valores entre 0.3-1.0 para um intervalo mais restrito com valores entre 0.7-0.9. Para a Figura 63 c)
pode-se observar que começa a existir uma convergência dos valores das amostras quando o
número de iterações ronda os 50-75, sendo que, inicialmente, o intervalo de valores situa-se entre os
0.2-0.6, passando, posteriormente, a estar compreendido num intervalo mais restrito, entre os 0.350.45. Finalmente, para a Figura 63 d), pode-se observar que começa a existir uma convergência dos
valores das amostras quando o número de iterações ronda os 50-75, sendo que, inicialmente, o
intervalo de valores situa-se entre os 0.00mD-2.00mD, passando, posteriormente, a estar
compreendido num intervalo mais restrito, entre os 0.50mD-1.00mD. Estes intervalos de valores mais
restritos, para todas as Figuras, é onde se encontra localizado os valores obtidos na melhor iteração.
O gráfico da Figura 64 apresenta a evolução dos parâmetros (espessura, percentagem de água
produzida do aquífero, NTG e Kh) com o misfit. Nos parâmetros, com o aumento do número de
iterações, o misfit tende a diminuir, sendo possível observar-se uma acumulação para um
determinado valor de espessura, percentagem de água produzida do aquífero, NTG e Kh onde esse
misfit é menor, reduzindo o intervalo possível de valores para os parâmetros. Neste caso, tende a
convergir para um valor final ótimo aproximado de 57ft relativamente ao parâmetro espessura, para
um valor final ótimo perto de 0.8 relativamente ao parâmetro percentagem de água produzida do
aquífero, para um valor final ótimo de 0.4 relativamente ao parâmetro NTG e para um valor final ótimo
de 0.75mD relativamente ao parâmetro Kh – círculos a vermelho.

5.2.1. Discussão
O processo de history matching foi usado para testar e validar se o modelo simulado representa o
reservatório real. O presente capítulo serve de análise comparativa entre os dois modelos
apresentados no Capítulo 3.
Sistematizam-se, seguidamente, as comparações mais inerentes dos dois modelos em estudo nesta
dissertação:
a) Comparação dos melhores resultados em termos de misfit;
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b) Comparação da velocidade de convergência de cada modelo para os parâmetros em análise;
c) Comparação do desempenho das amostras no espaço de parâmetros.
A Tabela 14 compara os melhores valores de misfit obtidos para cada modelo. Já a Figura 61 faz a
comparação do andamento das curvas para os melhores misfits obtidos para cada modelo e
respetivos parâmetros.
Tabela 14: Melhores misfits obtidos para cada modelo estudado

Feita uma breve análise à Tabela 14, para o Modelo da Operadora, o melhor valor de misfit foi obtido
quando se fez o HM otimizando os dois parâmetros em simultâneo – espessura e percentagem de
água produzida do aquífero – com um misfit igual 1609.89. Para o Modelo das Médias, o
comportamento é o mesmo, isto é, quando se está perante os quatro parâmetros em simultâneo –
espessura, percentagem de água produzida do aquífero, NTG e Kh – o misfit toma o valor de
1987.75. Contudo, este comportamento é espectável, visto que se tem um maior número de
parâmetros a serem otimizados. Comparando os melhores valores dos dois modelos entre si, o
melhor misfit foi obtido pelo Modelo da Operadora, o que poderá ser justificado pelas melhores
características petrofísicas que apresenta em relação ao Modelo das Médias, apesar de no Modelo
das Médias haver um maior número de parâmetros a otimizar.
Pela análise dos valores de misfit, é possível concluir que o modelo da Operadora é um dos modelos
possíveis para representar o reservatório real, uma vez que apresenta menores valores de misfit.

Figura 65: Representação gráfica do melhor HM para cada modelo estudado.

Apesar de todas as curvas terem o mesmo andamento, como se pode observar pela Figura 65, existe
uma pequena diferença entre todos os HM efetuados, o que é espectável, visto que os HM são feitos
para modelos com características petrofísicas diferentes. Numa análise mais detalhada, observa-se
que a taxa de produção de água para o modelo da Operadora, começa a diminuir para as três curvas
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a partir do dia 5700, sendo que o mesmo se verifica para o modelo das Médias, mas com uma
diminuição mais suave. Este efeito acontece possivelmente devido a um workover (processo de
realizar grandes manutenções ou tratamentos corretivos num poço de hidrocarbonetos) que
aconteceu no poço. Possivelmente depois deste processo o poço não teve capacidade para retomar
aos valores anteriores de taxa de produção, verificando-se o desnível observado.
As Figuras 66, 67 e 68 mostram a variação da velocidade de convergência para cada history
matching feito.
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Figura 66: Misfit vs Iterações, da esquerda para a direita: a) Modelo da Operadora – Espessura e b) Modelo das
Médias - Espessuras
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Figura 67:Misfit vs Iterações, da esquerda para a direita: a) Modelo da Operadora – Percentagem de água
produzida do aquífero e b) Modelo das Médias - Percentagem de água produzida do aquífero
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Figura 68: Misfit vs Iterações, da esquerda para a direita: a) Modelo da Operadora – Espessura e Percentagem
de água produzida do aquífero e b) Modelo das Médias - Espessura, Percentagem de água produzida do
aquífero, NTG e Kh
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Pelas Figuras 66, 67 e 68 pode-se observar a convergência para cada modelo e respetivos
parâmetros. Importa realçar, que de todos os history matching estudados, o que apresenta maior
velocidade de convergência é o Modelo das Médias – Espessura. Os dois modelos com o parâmetro
espessura mostram uma rápida convergência para bons valores de misfit do espaço de parâmetros.
Por outro lado, o que apresenta menor velocidade de convergência é o modelo das Médias com os
quatro parâmetros em simultâneo: às 60 iterações este HM ainda não tinha estabilizado, o que é
expectável, uma vez que este HM é o que apresenta um maior número de parâmetros para otimizar,
tendo uma maior variação no espaço de parâmetros. Já os restantes gráficos encontram-se
estabilizados às 60 iterações, com baixos valores de misfit.

Figura 69: Comparação do desempenho dos parâmetros para o HM otimizando cada parâmetro individualmente:
a) Modelo da Operadora e b) Modelo das Médias.

Figura 70: Comparação do desempenho dos parâmetros para o HM otimizando os parâmetros em conjunto: a)
Modelo da Operadora e b) Modelo das Médias

Analisando ambas as Figuras, pode-se concluir que para o HM do modelo das Médias, quando os
quatro parâmetros são estudados em simultâneo (Figura 70 b)), existe uma maior variação no espaço
de parâmetros. Contudo, nos restantes HM’s tal já não se verifica, existindo uma rápida convergência
dos parâmetros para o seu valor final.
Outra observação a reter são os diferentes valores finais dos parâmetros em cada modelo. Isto é,
quando se estuda o parâmetro percentagem de água produzida do aquífero individualmente, para os
dois modelos, este converge para um valor final de 0.3. No entanto tal não se verifica quando este
parâmetro é estudado em simultâneo com outro(s). Neste caso, valor da percentagem de água
produzida do aquífero converge para 1.0 no modelo da Operadora e 0.8 no modelo das Médias. Este
comportamento do algoritmo de otimização pode ser devido à natureza inversa do history matching,
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onde vários modelos com diferentes parâmetros de simulação podem ter history matchings com
qualidade similar. Outra justificação para esse comportamento poderá ser a interligação entre os
parâmetros. Para o parâmetro espessura, quando este é estudado em separado ou em simultâneo
com outro(s) parâmetro(s), apresenta sempre uma convergência para o mesmo valor aproximado, em
ambos os modelos.
Os parâmetros NTG e Kh, não foram comparados uma vez que só foram aplicados no modelo das
Médias.
As tabelas que se seguem servem de comparação entre os valores otimizados no history matching e
os valores obtidos na análise de sensibilidade. A Tabela 15 compara os valores obtidos na análise de
sensibilidade com os valores obtidos no HM, para o modelo da Operadora. O HM foi aplicado para os
parâmetros espessura e percentagem de água, de forma individual
Tabela 15: Modelo da Operadora - Comparação da análise de sensibilidade com o HM (com parâmetros
estudados individualmente).
Análise de Sensibilidade

History Matching

Cenário 1 (h)

Cenário 2 (% água)

Espessura

Percentagem de água

59ft

30%

55ft

30 %

Pela análise da Tabela 15, verifica-se que os resultados obtidos pelo HM corroboram os resultados
da análise de sensibilidades, apesar da ligeira diferença entre o cenário 1 – Variação do parâmetro
espessura – e o HM onde se otimizou o parâmetro espessura.
A Tabela 16 compara os valores obtidos na análise de sensibilidade com os valores obtidos no HM,
para o modelo da Operadora. Nesta Tabela, o HM foi aplicado para os parâmetros espessura e
percentagem de água, de forma conjunta.
Tabela 16: Modelo da Operadora - Comparação da análise de sensibilidade com o HM (com parâmetros
estudados em conjunto).
Análise de Sensibilidade

History Matching

Cenário 1 (h)

Cenário 2 (% água)

Espessura

Percentagem de água

59ft

30%

59ft

97 %

Pela análise da Tabela 16, verifica-se que, para o parâmetro espessura, os resultados obtidos pelo
HM corroboram os resultados da análise de sensibilidades (ambos com 59ft). Contudo existe uma
discrepância para a percentagem de água entre os valores obtidas na análise de sensibilidade e o
HM. Este efeito poderá ser devido à interligação entre parâmetros.
A Tabela 17 compara os valores obtidos na análise de sensibilidade com os valores obtidos no HM,
para o modelo das Médias. Nesta Tabela, o HM foi aplicado para os parâmetros espessura e
percentagem de água, de forma individual.
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Tabela 17: Modelo das Médias - Comparação da análise de sensibilidade com o HM (com parâmetros estudados
individualmente).
Análise de Sensibilidade

History Matching

Cenário 1 (h)

Cenário 2 (% água)

Espessura

Percentagem de água

59ft

30%

48ft

30%

Analisando a Tabela 17, verifica-se que, para o parâmetro percentagem de água, os resultados
obtidos pelo HM corroboram os resultados da análise de sensibilidades (ambos com 30%). Contudo
existe uma pequena discrepância para o parâmetro espessura entre os valores obtidas na análise de
sensibilidade e o HM.
Por último, a Tabela 18 compara os valores obtidos na análise de sensibilidade com os valores
obtidos no HM, para o modelo das Médias. Nesta Tabela, o HM foi aplicado para os parâmetros
espessura, percentagem de água, NTG e Kh, de forma conjunta. Na análise de sensibilidade também
foram estudados os parâmetros de forma conjunta, conforme apresentado na Tabela.
Tabela 18: Modelo das Médias - Comparação da análise de sensibilidade com o HM (com parâmetros estudados
em conjunto).
Análise de Sensibilidade

History Matching

Cenário 3 (%água / NTG)

40% / 0.205

Espessura

57ft

Cenário 4 (%água / Kh)

40% / 0.2mD

% de água

83%

Cenário 5 (Espessura / NTG)

59ft / 0.328

NTG

0.405

Cenário 6 (Espessura / Kh)

59ft / 0.4mD

Kh

0.78mD

Analisando a Tabela 18, verifica-se que, na análise de sensibilidade o parâmetro percentagem de
água entre o cenário 3 e cenário 4 têm o mesmo valor – 40%. Contudo, ao comparar com o HM,
verifica-se uma discrepância nos valores.
Para o parâmetro espessura verifica-se que, na análise de sensibilidade - cenário 5 e cenário 6 - têm
o mesmo valor – 59ft. Comparando com o HM, existe uma concordância nos valores.
Por fim, para os parâmetros NTG – cenário 3 e cenário 5 - e Kh – cenário 4 e cenário 6 – na análise
de senbilididade, existe uma diferença nos valores. Comparando estes valores com os valores
obtidos no HM, existe também uma discrepância para ambos os parâmetros. Esse efeito poderá ser
devido à interligação entre parâmetros.
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Capítulo 6 – Conclusões Gerais e Trabalho
Futuro
6.1.

Conclusões

Com base no problema descrito, a unidade localizada acima do reservatório é responsável por uma
componente significativa da produção de água no campo. A investigação efetuada e que se
apresenta teve como objetivo principal desenvolver e aplicar técnicas de forma a identificar o excesso
de água na produção de petróleo num poço. Esta investigação centrou-se na aplicação de uma
análise de sensibilidade, onde se fez um estudo do comportamento da produção de água com a
variação de parâmetros chave para essa unidade localizada acima do reservatório, e posteriormente
o history matching, onde se procurou testar e validar os modelos usados na análise de sensibilidade.
A elaboração deste trabalho exigiu, durante várias fases, uma extensa sistematização de dados de
base de diferentes tipos, bem como a aplicação de modelos e procedimentos descritos no Capítulo 3.
Para o efeito, adotou-se um caso de estudo real – Campo Winterfell – descrito no Capítulo 4 e
escolheu-se um poço em que as fraturas atingem o aquífero, ou seja, um poço com uma elevada
produção de água.
O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos para a análise de sensibilidade e para o processo de
history matching aplicado aos cenários pré-definidos na secção 3.8. Daqui podem-se tirar as
principais conclusões desta dissertação:
•

É possível concluir que o parâmetro com maior importância no estudo realizado é a
percentagem de água produzida do aquífero, visto que com a variação deste parâmetro, é
possível quantificar a produção total de água que provém do aquífero.

•

De acordo com o primeiro método que esta dissertação implementa, análise de sensibilidade,
é possível responder ao problema que motivou a realização da dissertação. É possível
concordar com o que era esperado em termos de produção de água, cerca de 30-40% do
excesso de água na produção é proveniente do aquífero localizado acima do reservatório;

•

Através dos resultados obtidos com a aplicação do History Matching é possível concluir que
não se obteve um melhor match entre os dados simulados e os dados observados, uma vez
que falta água no sistema. Ou seja, a fratura estende-se para cima do reservatório, onde
atinge o aquífero e para baixo do reservatório onde atinge o contacto petróleo-água. Na
dissertação apenas foi modelado o aquífero localizado acima do reservatório, faltando água
no sistema, correspondente ao aquífero localizado abaixo do reservatório (contacto petróleoágua) que não foi modelado.

•

É possível verificar que o modelo que apresenta os resultados mais satisfatórios de entre os
dois estudados é o modelo da Operadora, sendo este modelo uma possibilidade para
representar o reservatório real.
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Contudo houve algumas limitações na metodologia aplicada na dissertação. Uma delas é referente ao
parâmetro da espessura. Uma vez que o aquífero foi adicionado como sendo uma camada com 100%
percentagem de água produzida do aquífero, a única forma de diminuir a espessura é através dessa
mesma percentagem de água, não existindo nenhuma keyword para esse efeito. Desta forma, não foi
possível aumentar a espessura e estudar a produção com esse aumento.
Outra limitação é referente ao programa Raven. Este programa tem um tempo de simulação muito
demorado.

6.2.

Trabalho Futuro

Relativamente a presumíveis desenvolvimentos futuros, julga-se que importaria tornar mais
abrangente o estudo que foi desenvolvimento ao longo da dissertação. Sugere-se a aplicação da
mesma metodologia ao modelo full field do campo Winterfell, para verificar se os resultados obtidos
apenas para um poço se aplicam para todos os poços existentes no campo.
Outra contribuição adicional consistiria muito simplesmente na tentativa de melhorar os valores de
misfit obtidos, quer através do uso de outros parâmetros chave ou pela utilização de outro algoritmo
de otimização e respetiva parametrização.
Finalmente, um outro desenvolvimento futuro passa por usar um aquífero com características
petrofísicas heterogéneas aumentando o número de variáveis a considerar e assim aumentar a
complexidade do modelo em estudo, estudando assim o impacto do modelo petrofísico.
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Anexo A – Gráficos da Produção Total
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Tempo

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 3 (% água = 20%)

80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

Tempo

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 3 (% água = 50%)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Cenário 4
Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 10%)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água (H), stb

3

Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 20%)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 50%)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/6/2014

08/10/2014

16/1/2015

26/4/2015

04/8/2015

12/11/2015

20/2/2016

30/5/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água (H), stb

Cenário 5
Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 73ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

4

Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 48ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 36ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 64ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

5

Produção Total de Água - Cenário 5 (h = 52ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Total de Água, stb - NTG (Original)

Total de Água, stb - NTG (-10%)

Total de Água, stb - NTG (-20%)

Total de Água, stb - NTG (-30%)

Total de Água, stb - NTG (-40%)

Total de Água, stb - NTG (-50%)

Total de Água, stb - NTG (+10%)

Total de Água, stb - NTG (+20%)

Total de Água, stb - NTG (+30%)

Total de Água, stb - NTG (+40%)

Total de Água, stb - NTG (+50%)

Total de Água (H), stb

Cenário 6
Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 73ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água(H), stb

Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 48ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

6

Kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água(H), stb

Produção Total de Água - Cenário 6 (h= 36ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água(H), stb

Produção Total de Água - Cénário 6 (h = 64ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água(H), stb

Produção Total de Água - Cenário 6 (h = 52ft)
80000

Volume Líquido, stb

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Kv=0.2/kh=0.6 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.8 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=1.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=2.0 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.4 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.2 - Total de Água, stb

Kv=0.2/kh=0.05 - Total de Água, stb

Total de Água(H), stb
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Anexo B – Gráficos da Taxa de Produção

1

Taxa de Produção de Petróleo

Volume Líquido, stb/day
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04/08/2015

12/11/2015
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30/05/2016

Tempo
% água = 0% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 10% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 20% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 30% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 40% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 50% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 100% -Taxa de Petróleo, stb/day

Taxa de Petróleo (H), stb/day

Taxa de Produção de Gás
100
Volume de Gás, Mscf/day
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30/05/2016

Tempo
% água = 0% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 10% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 20% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 30% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 40% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 50% -Taxa de Gás, Mscf/day

% água = 100% -Taxa de Gás, Mscf/day

Taxa de Gás (H), Mscf/day

Cenário 1
Taxa de Produção de Água - Modelo da Operadora
160
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Tempo

2

h= 122ft - Taxa de Água, stb/day

h= 86ft - Taxa de Água, stb/day

h= 73ft - Taxa de Água, stb/day

h= 59ft - Taxa de Água, stb/day

h= 48ft - Taxa de Água, stb/day

h= 36ft - Taxa de Água, stb/day

h= 25ft - Taxa de Água, stb/day

h= 64ft - Taxa de Água, stb/day

h= 52ft - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Modelo das Médias
160

Volume Líquido, st/day
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Tempo
h= 122ft - Taxa de Água, stb/day

h= 86ft - Taxa de Água, stb/day

h= 73ft - Taxa de Água, stb/day

h= 59ft - Taxa de Água, stb/day

h= 48ft - Taxa de Água stb/day

h= 36ft - Taxa de Água, stb/day

h= 25ft - Taxa de Água, stb/day

h= 64ft - Taxa de Água, stb/day

h= 52ft - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb/day

Cenário 2
Taxa de Produção de Água - Modelo da Operadora
160
Volume Líquido, stb/day
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Tempo
% água = 0% -Taxa de água, stb/day

% água = 10% -Taxa de água, stb/day

% água = 20% -Taxa de água, stb/day

% água = 30% -Taxa de água stb/day

% água = 40% -Taxa de água, stb/day

% água = 50% -Taxa de água, stb/day

% água = 100% -Taxa de água, stb/day

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Modelo das Médias
160

Volume Líquido, st/day
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30/05/2016

Tempo
% água = 0% -Taxa de água, stb/day

% água = 10% -Taxa de água, stb/day

% água = 20% -Taxa de Petróleo, stb/day

% água = 30% -Taxa de água, stb/day

% água = 40% -Taxa de água, stb/day

% água = 50% -Taxa de água, stb/day

% água = 100% -Taxa de água stb/day

Taxa de Água (H), stb/day

3

Cenário 3
Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 0%)
160

Volume Líquido, stb/day
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Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 10%)
160

Volume Líquido, stb/day
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Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 20%)
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Tempo

4

Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 30%)
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Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 40%)
160

Volme Líquido, stb/day
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80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 50%)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

5

Taxa de Produção de Água - Cenário 3 (% água = 100%)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Cenário 4
Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 0%)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 10%)
160
Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

6

kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 20%)
160
Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Produção Total de Água - Cenário 4 (% água = 30%)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 40%)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

7

Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 50%)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 4 (% água = 100%)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Cenário 5
Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h=86ft)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

8

Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h= 73ft)
160

Volume Líquidom stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)
Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

04/08/2015
Tempo

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 59ft)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 48ft)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

9

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 36ft)
Volume Líquido, stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 25ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 64ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

10

Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Taxa de Produção de Água - Cenário 5 (h = 52ft)
Volume Líquidom stb/day

160
140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
Taxa de Água, stb/day - NTG (Original)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (-50%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+10%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+20%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+30%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+40%)

Taxa de Água, stb/day - NTG (+50%)

Taxa de Água (H), stb/day

Cenário 6
Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 86ft)
160
Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 73ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

11

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 59ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 48ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 36ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo

12

kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 25ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 64ft)
160

Volume Líquido, st/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb

Taxa de Produção de Água - Cenário 6 (h = 52ft)
160

Volume Líquido, stb/day

140
120
100
80
60
40
20
0
30/06/2014

08/10/2014

16/01/2015

26/04/2015

04/08/2015

12/11/2015

20/02/2016

30/05/2016

Tempo
kv=0.2/kh=0.6 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.8 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=1.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=2.0 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.4 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.2 - Taxa de Água, stb/day

kv=0.2/kh=0.05 - Taxa de Água, stb/day

Taxa de Água (H), stb
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