A
ANEXO I
1. Á
ÁREA DE
D PESQ
QUISA A SER AP
POIADA PELO P
PROGRAMA
DE
E CAPAC
CITAÇÃO
O INSTITU
UCIONAL
L – PCI DO
D IMPA
A
Área de atuaçãão 1 ‐ Dinâ
âmica dos FFluidos: Alggoritmos de
e recuperaçção de petróleo
m aplicaçõess em escoamento trifáásico, injeçã
ão de vaporr, pré‐sal e tturbulência
a.
com
Tem
ma 1.1: Leis de Conservvação: Teoriia e Aplicaçã
ão em Rese
ervatórios Pe
Petrolíferos
Sistemaas de leis de conservaação são de
e grande intteresse na modelagem
m de
fenô
ômenos físicos, dentre
e os quais p odemos de
estacar o escoamento dde uma misstura
de petróleo, água e gáás em um
m reservató
ório petrolíífero. Moddelos para tais
esco
oamentos são
s obtidoss levando‐sse em conta a chamada lei de D
Darcy [1]. Estes
E
mod
delos consideram interpolações eentre situaçções proven
nientes de eescoamento de
fluid
dos bifásico
os e dão origgem a certaas regiões elíticas,
e
maiss precisameente, a mod
delos
quee apresentam
m comportaamento missto elítico‐h
hiperbólico.
Um pro
oblema de grande
g
inteeresse prático e teórico para sisteemas de leiis de
conservação, conhecido
c
como probleema de Riem
mann, é um
m problema de Cauchy com
dados iniciais descontínuos. As soluuções dos problemas
p
de Riemannn (soluções de
Riem
mann) são obtidas combinando soluções frracas (onda
as de choquues) e soluções
clásssicas (ondaas de rarefaações). Chooques dão origem
o
a multiplicidad
m
de de soluçções.
Paraa detectar as
a que são fisicamentee relevantess, são utilizadas condiçções adicionais,
conhecidas como condições de enttropia. Lax introduziu um dessees critérios que
origginou aos ch
hamados ch
hoques de LLax.
É intereessante exaaminar com
m cuidado os chamados "Métodoss Avançado
os de
Recuperação de
d Petróleo
o". A intençção é usá‐lo
os para "Re
ecuperaçãoo Terciária" nos
mpos madurros, com produção em
m declínio, como os cam
mpos offshoore dos Estaados
cam
do R
Rio e Espíritto Santo.
REFFERÊNCIA BIIBLIOGRÁFIICA:
[1] D
David L Parrkhurst and CAJ Appeloo. Descriptio
on of input and exampples for phreeeqc
verssion 3a co
omputer program foor speciatio
on, batch‐rreaction, oone‐dimensiional
tran
nsport, and inverse geo
ochemical caalculations.. 2013.

E
Estrada Dona
a Castorina, 110 Rio de Janeiro - Bra
asil 22460-320 Fone: 555 21 2529 50
000
htttp://www.imp
pa.br

Cód
digo da bolssa: 1.1
Titu
ulo do Proje
eto: Teoria de
d escoameento trifásicco em Reserrvatórios Peetrolíferos.
Perffil do Bolsista: Pesquiisador em pplena ativid
dade e com
m comprovaada experiê
ência
em Matemáticca e Métod
dos Numériicos em Meios Poroso
os, com duuas dezenas de
trab
balhos publicados em revistas dde matemáática e/ou engenhariaa de circulaação
inteernacional de
d alto nívell.

ma 1.2: Análise Matemática da Geeoquímica de
d Recupera
ação de Petrróleo do Préé‐Sal
Tem
A recup
peração eficciente e seggura a longo
o prazo é um
u desafio nna recuperaação
do p
petróleo levve de alta qualidade
q
a rmazenado
o na rocha calcária,
c
quee existem sob o
sal d
debaixo do fundo do oceano
o
nas ccostas do sudeste brassileiro. Alguumas das razões
das dificuldadees na segurança são o fato de qu
ue o sal é um bom selaante, mas é um
matterial viscoeelástico em vez de um
m sólido, e o calcário é muito porroso, contendo,
porttanto bastaante petróle
eo, mas é m
muito hetero
ogêneo e friável. Outraa questão é que
o peetróleo exisstente conttém uma q uantidade razoável de
e dióxido dee carbono, que
inteerage de fo
orma deletéria com o calcário, e que ide
ealmente nãão deveriaa ser
prod
duzido, para mitigar po
ossíveis muudanças glob
bais de clim
ma.
O calcáário, e o dióxido
d
de carbono tornam
t
necessário enntender o que
acontece por escalas
e
de te
empo muitoo grandes, quando a geoquímica no reservattório
passsa a ser o efeito dom
minante, po r governar o destino destas sub stancias. So
ob o
efeiito do moviimento dos fluidos e ggases, a inte
eração entrre substânc ias químicaas na
agua e no calccário poroso
o formam ffrentes onde a composição varia abruptame
ente,
atraavés de efeeitos cromatográficos. As escalas destas fren
ntes são m
muito peque
enas,
pou
ucos centímetros.
Fenômeenos mais clássicos dee escoamento de águ
ua e petróleeo em gran
ndes
escaalas continu
uam a ser importantess, e a maioria deles occorre em esscalas espaciais
de q
quilômetross.
A única técnica cap
paz de resoolver problemas com esscalas tão ddistintas basseia‐
se n
no uso de teoria mate
emática dee sistemas não
n lineare
es de leis dde conservaação,
paraa o cálculo
o de soluções auto ssimilares de
d problemas de injeeção em meios
m
poro
osos. Dadaa a complexidade dda modelaggem, com certeza s erá necesssário
apro
ofundar estta teoria maatemática.
Julgamo
os que, além do progrresso matemático, a fo
ormulação de modelo
os de
esco
oamento multifásicos,
m
, levando eem conta efeitos
e
térm
micos, e prrincipalmente a
geoquímica do
o reservatórrio, através judiciosas simplificaçõ
s
ões, represeenta um avaanço
do cconhecimen
nto da físico
o‐química e m ciência de
d petróleo.
O resu
ultado prático no cu rto prazo será uma metodologgia para fazer
f
avaliações a baaixo custo de
d métodoss propostoss como candidatos parra a exploraação
bservamos que
q simula dores de reservatório
os convenci onais incluindo
do pré‐sal. Ob
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geoquímica não são capazzes de faze r tal avaliaçção por perríodos longoos por causa do
efeiito da difusãão numérica sobre as ffrentes com
mposicionaiss na água.
Pretend
demos dar um salto iimportante em área bastante
b
noova, a sabe
er, a
teorria de soluções exaatas de pproblemas de escoam
mento em
m reservató
órios
petrrolíferos. Esste salto se
erá ocasionaado pela in
nclusão de processos ggeoquímico
os na
água e entre a água e a rocha calccária do reservatório, e pelo avaanço em te
eoria
mattemática dee leis não lin
neares de coonservação.

Cód
digo da bolssa: 1.2
Títu
ulo do proje
eto: Injeção de espumaa para recup
peração de petróleo noo pré‐sal
Perffil do bolsista: pesquiisador com experiênciia em mate
emática e m
modelagem
m em
esco
oamento em
m meios po
orosos, eviddenciada po
or ao menoss 5 (cinco) ppublicaçõess em
revistas de mattemática e//ou engenh aria de circulação internacional dee alto nível.

2. Q
QUADRO DEE BOLSAS

Área de atuação

Tema

Qtd.
Bolsas

Nível
Bolsa

ódigo
Có
Bolsa

1‐D
Dinâmica do
os
Fluidos: Algorittmos de
recu
uperação de
petrróleo com aplicações
a
em escoamentto
trifáásico, injeçãão de
vap
por, pré‐sal e
turb
bulência.

Leis de Coonservação:: Teoria e
Aplicação em Reservvatórios
Petrolíferoos

1

E1

1.1
1

1

E1

1.2
1

Análise M
Matemática da
Geoquímiica de Recuperação
de Petróleeo do Pré‐Sal
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