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Resumo: O deslocamento água-óleo em meios porosos sempre foi assunto de grande
importância para a indústria petrolífera. Isso porque a eficiência da extração de
petróleo depende fortemente da dinâmica da interface água-óleo no interior da
rocha-reservatório formada, por exemplo, em processos de injeção de água. A rocha-
reservatório é um meio poroso de descrição difícil, principalmente, por apresentar
grande variabilidade espacial. Para contornar essa complexidade, ensaios
experimentais são frequentemente conduzidos em estruturas porosas mais simples,
fabricadas em laboratório, chamadas de micromodelos. Uma das propriedades do
sistema água-óleo-rocha que precisa ser mais bem estudada é conhecida como
molhabilidade. Sabe-se que esta propriedade tem forte influência sobre o
deslocamento água-óleo, podendo alterar fortemente as permeabilidades relativas e
a fração de óleo residual. Consequentemente, uma análise mais detalhada do efeito
da molhabilidade sobre o deslocamento imiscível água-óleo é de extrema
importância. Esse é o principal objetivo deste projeto de pesquisa, que será realizado
seguindo duas duas abordagens: uma computacional e outra experimental. A
abordagem computacional do projeto busca definir quais modelos de simulação são
capazes de simular, de modo confiável, o escoamento água-óleo em meios porosos
simplificados. Em particular, será dada atenção a modelos quasi-estáticos e a
modelos dinâmicos Lattice-Boltzman (LBM). Os resultados numéricos obtidos serão
comparados com resultados experimentais obtidos em micromodelos de sistemas
porosos fabricados em vidro e/ou acrílico.
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