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RESUMO: Neste trabalho construímos um modelo computacional para descrever escoamento 
em reservatórios carbonáticos carstificados e fraturados presentes nas formações geológicas 
do pré-sal brasileiro. Consideramos o reservatório composto por matriz intacta, rede de fraturas 
e carste caracterizado por uma estrutura geológica complexa formada pela dissolução química 
da rocha. O modelo proposto é denominado Hierarchical Karst-Fracture Modeling (HKFM) onde 
os objetos geológicos de maior dimensão, os quais exercem influência direta sobre o 
escoamento, são incorporados explicitamente ao modelo computacional macroscópico, 
enquanto as estruturas de menor tamanho (microscópicas) que ocorrem em maior densidade, 
são homogeneizadas e substituídas por um contínuo equivalente com propriedades 
hidromecânicas computadas através do processo de upscaling. Abordaremos em detalhes 
estruturas denominadas por brechas de colapso, caracterizadas pelo desmoronamento de 
rocha levando a presença de várias sub-regiões, dentre as quais ressaltamos o núcleo caótico 
composto por fragmentos de rocha (clastos) e sedimentos (areia, argila), a região adjacente 
com brechas tipo mosaico e a rocha perturbada pelo colapso e dissolução, denominada ``zona 
de dano''. O primeiro processo de upscaling da microestrutura para a escala de metros é 
realizada baseado na abordagem de homogeneização autocoerente (self-consistent theory). 
Tais métodos são capazes de descrever com precisão propriedades equivalentes tais como 
permeabilidade e módulo elástico associadas aos entes geológicos em matrizes sólidas com 
inclusões em forma de elipses com alta razão de aspecto.  Na formulação hidrodinâmica as 
macro fraturas são tratadas como objetos de dimensão reduzida e incorporadas a 
hidrodinâmica explorando a técnica Discrete Fracture Modeling (DFM). A abordagem utilizada 
incorpora a resistividade das fraturas, parâmetro que permite descrever mecanismos de 
barreira que ocorrem quando há presença de material de preenchimento no interior destas na 
forma de sedimentos ou cimento calcítico. A incorporação da resistividade das fraturas permite 
quantificar o salto do campo de pressão na presença do material de preenchimento. A 
discretização do modelo hidrodinâmico na escala do afloramento via método dos elementos 
finitos aumenta o número de graus de liberdade nos subdomínios ocupados pelas fraturas para 
capturar saltos no campo de pressão. Após a construção de simulações computacionais em 
distintos cenários governados por diferentes propriedades dos objetos geológicos, um segundo 
procedimento de upscaling é realizado para a escala do afloramento (centenas de metros) 
onde o objetivo final é a construção de propriedades equivalentes cuja magnitude incorpora a 
microestrutura presente nas células de simulação. Assim, a homogeneização reiterada (micro-
meso e meso-macro) fornece propriedades equivalentes que serão atribuídas às células 
computacionais dos modelos de fluxo de reservatórios carbonáticos do Pré-Sal, trazendo 
importantes informações relativas às escalas mais finas e assim possibilitando estabelecer uma 
ponte entre os modelos macroscópico e a microestrutura. A sensibilidade e dependência 
constitutiva das propriedades equivalentes em diferentes cenários é incorporada através de 
parâmetros de entrada nos simuladores comerciais que fazem uso de malhas computacionais 
grosseiras. 
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