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Um reservatório de petróleo é um meio poroso composto por rocha freqüentemente sedimentada e 

espaços vazios que são ocupados por água e componentes de hidrocarbonetos (gás e óleo) residindo no 
subterrâneo em profundidades que dificultam certas medidas e caracterização. Através da simulação numérica 
é possível predizer o comportamento real de um reservatório durante o processo de drenagem a um custo 
baixo.  

Neste trabalho é desenvolvida uma modelagem matemática (modelo Black-Oil) para descrever o 
escoamento bífásico dentro de um meio poroso que representa um reservatório de óleo sem falhas geológicas. 
Considera-se que o reservatório é composto por rocha, água e óleo, que não há transferência de massa entre 
as fases e que existe injeção de água no reservatório.  

As equações de conservação são resolvidas numericamente usando o método de volumes finitos e a 
técnica IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Para resolver o sistema de equações gerado para a 
pressão, utilizou-se o método iterativo Gauss-Seidel. 

Vários resultados das saturações da água e do óleo e a distribuição de pressão como função da 
posição e tempo dentro do meio poroso são apresentados e analisados. 
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