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Seminários e atualidades relacionadas à Engenharia de Reservatórios.

Ementa:

Objetivos Específicos:

Conteúdo Programático:
1. Conceitos básicos de MATLAB / GNU Octave;
2. Introdução ao MRST;
3. Conceitos de recuperação de petróleo em simulação de reservatórios;
4. Implementação da modelagem geológica no MRST;
5. Aplicação de malhas na modelagem subsuperfície;
6. Modelos matemáticos para escoamento monofásico incompressível;
7. Soluções para escoamento incompressível monofásico;
8. Modelos matemáticos para escoamento monofásico compressível;
9. Soluções para escoamento compressível monofásico;
10. Diagnóstico de Fluxo.

Aula expositiva presencial utilizando quadro branco, computador e projetor. São utilizados slides elaborados pelo docente
como suporte para a passagem de informação. Os conceitos expostos são aplicados pelos alunos no simulador MRST
utilizando software gratuito GNU Octave.

Metodologia:

O critério de aprovação, ou reprovação, é baseada na média final obtida pelo discente em 02 provas presenciais (P1 e P2),
realizadas utilizando o simulador, e participação em aula (PA) por meio da resolução de exercícios propostos. Cada
avaliação com pontuação variando de 0 a 10.
Procedimento para computo da média final:
a) Média Parcial, MP: MP = (P1+P2+PA)/3;
b) Aluno com MP igual ou superior a 7,0 está aprovado por nota (desde que atendida a frequência mínima);
c) Aluno com MP menor do que 7,0 deve realizar prova final (PF);
d) Média Final, MF: MF = (MP + PF)/2;
e)Aluno com MF igual ou superior a 5,0 está aprovado por nota (desde que atendida a frequência mínima);
f) Aluno com MF menor do que 5,0 está reprovado por nota.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:

Notas de aula e artigos científicos oriundos do site: sciencedirect.com

Bibliografia complementar:
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Cronograma:

Observação:
a) Será utilizado software comercial com alternativa gratuita, entretanto sua instalação para uso em computadores pessoais
é de responsabilidade do aluno;

b) O número e/ou as datas das avaliações podem ser redefinidos em sala de aula, após as devidas justificativas;

c) Alunos ausentes nas avaliações terão a nota da prova final duplicada desde que apresentem justificativa documentada

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 12/09/2022

A participação do aluno nesta
aula é fundamental para ter uma
compreensão clara da ementa,
das regras, das avaliações.

Apresentação do Plano de Ensino
da disciplina.

02 19/09/2022 Conceitos básicos de MATLAB /
GNU Octave - 1.

03 26/09/2022
Não haverá aula nesta data.
Serão enviados exercícios para
serem entregues na próxima aula.

Reunião dos PRHs com a ANP
no Rio de Janeiro.

04 03/10/2022 Conceitos básicos de MATLAB /
GNU Octave - 2.

05 10/10/2022 Introdução ao MRST.

06 17/10/2022
Conceitos de recuperação de
petróleo em simulação de
reservatórios.

07 24/10/2022 Implementação da modelagem
geológica no MRST.

08 31/10/2022 Aplicação de malhas na
modelagem subsuperfície.

09 07/11/2022
Modelos matemáticos para
escoamento monofásico
incompressível.

10 14/11/2022 Soluções para escoamento
incompressível monofásico - 1.

11 21/11/2022 Soluções para escoamento
incompressível monofásico - 2.

12 28/11/2022

Avaliação 1, prova no simulador,
presencial.
O conteúdo a ser cobrado na
Prova 1 corresponde ao que foi
ministrado no período 12 de
setembro a 21 de novembro.

Prova 1.

13 05/12/2022
Modelos matemáticos para
escoamento monofásico
compressível.

14 12/12/2022 Soluções para escoamento
compressível monofásico - 1.

15 19/12/2022 Soluções para escoamento
compressível monofásico - 2.

16 23/01/2023 Diagnóstico de fluxo.

17 30/01/2023

Avaliação 2, prova no simulador,
presencial.
O conteúdo a ser cobrado na
Prova 2 corresponde ao que foi
ministrado no período 05 de
dezembro a 23 de janeiro.

Prova 2.

18 06/02/2023 Reservado para revisão do
conteúdo para prova final.

19 13/02/2023

Presencial. Será cobrado o
conteúdo abordado em todas as
aulas. Agendada na semana de
provas finais.

Prova Final.
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para a ausência;

d) A chamada de presença é realizada no início da aula, existe uma tolerância de 10 minutos após o qual a ausência do
aluno fica registrada na pauta;

e) Se o aluno se retira da aula após a chamada sem a devida justificativa, sua presença será retirada da pauta ficando
como ausente na aula;

f) Se a frequência de presença nas aulas for inferior a 75% o aluno estará reprovado por falta, independente da nota obtida
nas avaliações;

g) O material elaborado pelo docente para as aulas, e que seja disponibilizado para os alunos, não pode ser
compartilhamento fora do ambiente da disciplina;

h) O Plano de Ensino é apresentado e comentado com os alunos no primeiro dia de aula;

i) Este documento é publicado no site do Departamento de Engenharia e Tecnologia, opção "Planos de Ensino"
<https://engenharias.saomateus.ufes.br>;

j) O Pesquisador Visitante do PRH-ANP 53.1 Ufes, Dr. Alexandre Persuhn Morawski, é o responsável pela passagem de
conteúdo.
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