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Resumo- Nesta palestra será apresentada uma breve introdução à engenharia do petróleo. Vamos ver o que 
são métodos de recuperação primária, secundária e avançada e ter uma ideia do estudo de escoamento de 
fluidos em meios porosos. Dentro das técnicas de recuperação, vamos ver com um pouco mais de atenção os 
chamadas métodos térmicos que consistem em aumentar a temperatura do óleo, diminuindo sua viscosidade, 
aumentando o fluxo e, consequentemente, a recuperação.  Serão apresentados alguns estudos analíticos 
sobre a recuperação de óleo utilizando combustão in-situ. Consideraremos modelos matemáticos 
descrevendo o fenômeno em diferentes configurações físicas. Por exemplo a existência e unicidade de 
soluções foi considerado para combustão em espumas [1] e em reservatórios [3], levando em conta as 
perdas térmicas [4], combustão no conta-fluxo de gás [5, 6]. Estabilidade das soluções foi tratada em [2, 3]. 
Todos estes modelos são compostos por Equações Diferenciais Parciais (Leis de Balananço). O Problema de 
Riemann correspondente será resolvido na forma de sequencias de ondas de contato e ondas viajantes. Estes 
problemas, tipicamente, envolvem Equações Diferenciais Parciais Aplicadas, Modelagem Matemática e 
Sistemas Dinâmicos Aplicados. A palestra será acessível aos alunos de final de graduação e mestrado. 
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