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RESUMO 

A distribuição e mobilização ou não dos fluidos num meio poroso dependem das forças 

capilar, viscosa e gravitacional. Em campo, os processos de recuperação avançada de óleo 

envolvem a importância e a alteração destas forças para incrementar o fator de recuperação de 

óleo. No caso do processo de drenagem gravitacional assistida por gás (GAGD – Gas-

Assisted Gravity Drainage) é importante entender a física e mecanismos que mobilizam o 

óleo através da interação destas forças. Para isso, vários autores desenvolveram modelos 

físicos em escala de laboratório e testemunhos do GAGD para estudar o desempenho destas 

forças através de grupos adimensionais. Estes modelos apresentaram resultados conclusivos. 

Porém, modelos de simulação numérica foram pouco usados. O objetivo deste trabalho é 

estudar a inter-relação das forças capilar, viscosa e gravitacional no GAGD e suas influências 

no fator de recuperação de óleo através de um modelo de simulação numérica 2D. Para 

analisar cada uma dessas forças, foram usados os grupos adimensionais reportados na 

literatura, Número Capilar (Nc), Número de Bond (Nb) e Número Gravitacional (Ng). Uma 

comparação dos resultados obtidos neste trabalho também foi realizada com os resultados da 

literatura. Os resultados mostraram que antes da erupção do gás injetado, quanto menor é o 

Nc e Nb, maior é a recuperação de óleo, e após da erupção, quanto menor é o Ng, maior é a 

recuperação de óleo no GAGD. Uma boa relação foi encontrada entre os resultados deste 

trabalho e os resultados publicados na literatura. 

 

 

Palavras chave: modelagem numérica, simulação, sistemas multicomponentes, segregação 

gravitacional, GAGD. 
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ABSTRACT 

The distribution and mobilization of fluid in a porous medium depend on the capillary, 

gravity, and viscous forces. In oil field, the processes of enhanced oil recovery involve change 

and importance of these forces to increase the oil recovery factor. In the case of gas assisted 

gravity drainage (GAGD) process is important to understand the physical mechanisms to 

mobilize oil through the interaction of these forces. For this reason, several authors have 

developed physical models in laboratory and core floods of GAGD to study the performance 

of these forces through dimensionless groups. These models showed conclusive results. 

However, numerical simulation models have not been used for this type of study. Therefore, 

the objective of this work is to study the performance of capillary, viscous and gravity forces 

on GAGD process and its influence on the oil recovery factor through a 2D numerical 

simulation model. To analyze the interplay of these forces, dimensionless groups reported in 

the literature have been used such as Capillary Number (Nc), Bond number (Nb) and Gravity 

Number (Ng). This was done to determine the effectiveness of each force related to the other 

one. A comparison of the results obtained from the numerical simulation was also carried out 

with the results reported in the literature. The results showed that before breakthrough time, 

the lower is the injection flow rate, oil recovery is increased by capillary force, and after 

breakthrough time, the higher is the injection flow rate, oil recovery is increased by gravity 

force. A good relationship was found between the results obtained in this research with those 

published in the literature. The simulation results indicated that before the gas breakthrough, 

higher oil recoveries were obtained at lower Nc and Nb and, after the gas breakthrough, 

higher oil recoveries were obtained at lower Ng. The numerical models are consistent with the 

reported results in the literature 

 

 

Keywords: numerical modeling, simulation, multi-component systems, gravity segregation, 

GAGD. 
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λi- Mobilidade do fluido injetado                                                                                        md/cp 

λo- Mobilidade do óleo                                                                                                        md/cp 

ν - velocidade de Darcy do gás injetado                                                                                  m/s 
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1. Introdução Geral 

Na procura contínua de novas técnicas de recuperação avançada de petróleo, Rao 

(2002) nos Estados Unidos, apresentou o processo de Drenagem Gravitacional Assistido por 

Gás (GAGD – Gas Assisted Gravity Drainage) como um método alternativo de injeção de 

gás. Os métodos convencionais de injeção de gás têm apresentado baixos fatores de 

recuperação de óleo devido, principalmente, à segregação gravitacional provocar uma 

diminuição no varrido vertical dos fluidos injetados sobre os fluidos do reservatório. 

Enquanto isso, o GAGD aproveita esse fenômeno para maximizar a produção de óleo 

injetando gás pelo topo do reservatório através de poços injetores verticais ou um poço injetor 

horizontal. Uma frente de injeção vai se criando ao ser o gás menos denso que o óleo. À 

medida que se expande esta frente, o gás desloca o óleo para baixo, em direção a um poço 

produtor horizontal localizado próximo da base do reservatório ou do contato óleo - água. 

Para desenvolver o GAGD, as primeiras experiências deste processo foram realizadas 

em modelos físicos em escala de laboratório e seguidamente em testemunhos. Os resultados 

apresentaram elevados fatores de recuperação, na faixa de70% a 80 % (Mahmoud, 2006; 

Kulkarni, 2005, Sharma, 2005). As experiências neste tipo de modelos estudaram o 

desempenho do GAGD variando parâmetros operacionais (pressão de injeção, vazão de 

injeção, tipo de gás injetado) e parâmetros de reservatório (permeabilidade, molhabilidade, 

fraturas, viscosidade do óleo) para observar a influência no fator de recuperação. As segundas 

experiências vieram depois em modelos de simulação numérica apresentada por vários 

pesquisadores que também analisaram os mencionados parâmetros em diferentes tipos de 

reservatório, seja em modelos homogêneos e até em alguns casos em modelos geológicos 

como proposta de recuperação. Os resultados também apresentaram fatores de recuperação 

em torno dos 60 % a 80%. Experiências realizadas em campo ainda não foram reportadas na 

literatura. 

Para que o processo GAGD possa ser implantado em escala de campo, é importante 

entender a física e mecanismos pela qual o gás injetado mobiliza o óleo no meio poroso. A 

mobilização ou não do óleo depende dos mecanismos e do fluxo multifásico. Estes podem ser 

entendidos através das forças capilar, viscosa e gravitacional para observar quais delas 

provocam a maior mobilização do óleo no processo GAGD. Nas experiências em modelos 

físicos em escala de laboratório e testemunhos, estas forças foram estudadas através de três 

grupos adimensionais, Número Capilar (relação entre a força viscosa e a força capilar), 

Número de Bond (relação entre a força gravitacional e a força capilar) e Número 
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Gravitacional (relação entre a força gravitacional e a força viscosa). Os resultados têm 

mostrado que o maior fator de recuperação de óleo foi obtido a maiores Números Capilar, 

Bond e Gravitacional. Isto é, a força capilar e a gravitacional foram predominantes para obter 

maiores fatores de recuperação. Estes resultados, para serem validados, foram comparados 

com os resultados obtidos de projetos de injeção de gás em reservatórios inclinados “up-dip”. 

Uma boa correlação foi encontrada quando comparados os experimentos. Os autores 

concluíram que os grupos adimensionais usados foram úteis para observar a inter-relação 

entre as três forças. 

Contudo, na revisão da literatura não foram encontrados estudos relacionados à força 

capilar, viscosa e gravitacional que usem os mesmos grupos adimensionais em modelos de 

simulação numérica do processo GAGD. Um estudo de simulação numérica poderia 

concordar ou não com os resultados realizados nos outros tipos de modelos apresentados e, 

além disso, poderia complementar com mais detalhe, o desempenho de cada uma dessas 

forças e sua influência sobre o fator de recuperação. 

Portanto, o objetivo desta tese é apresentar um estudo de simulação numérica do 

processo GAGD que analise a interação das forças capilar, viscosa e gravitacional através de 

grupos adimensionais, assim como a sua influência no fator de recuperação de óleo num 

modelo homogêneo 2D com características similares de reservatórios encontrados nas bacias 

terrestres sedimentares brasileiras. O simulador composicional GEM da CMG é usado para 

modelar satisfatoriamente qualquer processo de injeção de gás com fluidos multicomponentes 

e fornece todas as variáveis para o cálculo dos grupos adimensionais usados em trabalhos 

reportados na literatura. Especificamente, o estudo mostra o efeito de cada grupo 

adimensional sobre o fator de recuperação variando a vazão de injeção de gás de dióxido de 

carbono. Finalmente, este estudo compara os resultados obtidos do modelo de simulação 

numérica com os resultados mostrados dos modelos físicos em escala de laboratório, 

testemunhos e projetos de injeção de gás em reservatórios inclinados “updip”. 

Os resultados mostraram que antes da erupção do gás injetado, maiores fatores de 

recuperação foram obtidos a menores números capilar e bond e a maior número gravitacional. 

Após da erupção, maiores fatores de recuperação foram obtidos a maiores números capilar e 

bond e a menor número gravitacional. Uma boa correlação foi encontrada entre os resultados 

deste trabalho e os resultados reportados na literatura. 
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A contribuição deste trabalho é o memorial de cálculo proposto para obter os valores 

dos números adimensionais a partir dos resultados obtidos da simulação numérica do processo 

GAGD. O memorial foi validado comparando os resultados com valores publicados na 

literatura. Este memorial poderia ser aplicado para outros processos de recuperação avançada 

como injeção de vapor ou polímeros. 

Esta tese é composta de seis capítulos. O Capitulo I descreve uma breve introdução do 

trabalho. No Capítulo II, são apresentados os aspectos teóricos que contem a base teórica para 

o entendimento dos conceitos das forças descritas e os grupos adimensionais. O Capítulo III, 

que pertence ao estado de arte, mostra os diferentes trabalhos, estudos e pesquisas 

relacionadas ao processo GAGD e ao objetivo deste trabalho. O Capítulo IV apresenta as 

ferramentas que foram usadas para desenvolver este trabalho, as características do modelo do 

reservatório e modelo do fluido e as condições iniciais dos modelos, os dados dos poços, a 

metodologia do trabalho e o memorial de calculo dos grupos adimensionais. No Capítulo V se 

têm os resultados e discussões referentes às simulações realizadas e a comparativa com a 

literatura. Finalmente, as conclusões finais deste trabalho e as recomendações para a 

realização de trabalhos futuros são citadas no Capítulo VI. 
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2. Aspectos Teóricos 

2.1 Recuperação avançada de petróleo (IOR) 

Geralmente, a etapa inicial da produção de um poço resulta do uso da energia natural 

presente no reservatório como a fonte principal para a produção do óleo. As fontes de energia 

natural são resultado de mecanismos que resultam na produção de óleo (Gallegos, 2006). 

Esses mecanismos são: 

 Expansão de rocha e fluido; 

 Gás em solução; 

 Capa de gás; 

 Aquífero lateral; 

 Aquífero de fundo e 

 Segregação gravitacional. 

Após o declínio da produção por energia natural do reservatório, são instalados os 

diferentes métodos de elevação artificial (bombeio mecânico, bombeio cavidades progressivas 

etc.) para reduzir ou otimizar a pressão dinâmica no fundo do poço e continuar produzindo 

fluidos do reservatório até a superfície. Paralelamente ou depois de certo período, aplicam-se 

os chamados métodos de recuperação avançada de óleo (“ImprovedOil Recovery” - IOR). 

Esses métodos envolvem a injeção de um ou mais fluidos, de certas características, no 

reservatório. O fluido injetado e o processo de injeção provocam um acréscimo na pressão do 

reservatório para recuperar o óleo. Além disso, os fluidos injetados interagem com o sistema 

rocha-reservatório a fim de criar condições favoráveis para a recuperação de óleo. Essas 

interações podem resultar, por exemplo, em: 

 Baixas tensões interfaciais; 

 Inchamento do óleo; 

 Redução da viscosidade do óleo; 

 Modificação da molhabilidade. 

As interações são devidas a mecanismos físicos e químicos e à injeção ou produção de 

energia térmica. 

Em geral, os métodos IOR são divididos em: 
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 Métodos convencionais de recuperação de óleo, que resulta do acréscimo da 

energia natural através ora de injeção de água ora de injeção imiscível de gás para 

a produção de óleo; 

 Métodos especiais de recuperação de óleo (“Enhnanced Oil Recovery” – EOR), 

que resultam da aplicação de processos especiais como injeção de produtos 

químicos, gases miscíveis, térmicos e outros. 

Mas nem sempre a mesma sequência de recuperação é seguida. Pode acontecer que 

um reservatório, inicialmente, precise de um método EOR. Por exemplo, um reservatório de 

óleo pesado e viscoso para obter vazões econômicas, a aplicação de um processo térmico seria 

uma boa forma de recuperar óleo durante a sua vida produtiva. 

Uma síntese do descrito anteriormente, é mostrada na Figura 2.1. Nesta figura se 

observa a sequência de estágios que um campo de petróleo poderia seguir para aumentar o 

fator de recuperação desde a recuperação primária até a aplicação dos métodos especiais 

(Stosur, 2003). No caso do GAGD, processo foco deste estudo, pode ser classificado como 

método especial miscível ou como um método convencional de injeção imiscível de gás. 

 

Figura 2.1. Sequência de métodos para a recuperação de óleo. 
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2.2 Métodos Miscíveis 

A injeção de gás, na forma miscível, é aplicada como método de recuperação 

avançada, a qual pode envolver diferentes tipos de gás injetado para diferentes tipos de óleo 

com o objetivo de atingir a miscibilidade. 

A injeção de gás, no modo imiscível, é geralmente aplicada como método 

convencional de recuperação de óleo. Embora na literatura (Thomas, 2008), este processo é 

classificado também dentro dos métodos EOR. Numa revisão de projetos (Christensen et al, 

1998) de injeção alternada de água e gás (WAG) feito em campo, os projetos EOR 

considerados miscíveis, oscilavam entre a imiscibilidade e a miscibilidade devido 

principalmente a problemas operacionais. 

Holm (1986) descreve a miscibilidade como “a habilidade de duas ou mais 

substâncias em formar uma fase simples e homogênea quando estão misturados em todas 

suas proporções”. Para a Engenharia de Reservatórios, a miscibilidade é definida como: “a 

condição física entre dois ou mais fluidos que permitirão misturar-se em todas suas 

proporções sem a existência de uma interface. Se duas fases de fluidos se formam depois que 

uma quantidade de um fluido é adicionada, os fluidos são considerados imiscíveis” 

(Gallegos, 2006). 

Injetando um gás no reservatório, neste pode acontecer ora miscibilidade ora 

imiscibilidade. O deslocamento no modo miscível só é atingido sob uma especifica 

combinação de condições que são dadas por quatro variáveis: 

 Temperatura do reservatório; 

 Pressão do reservatório; 

 Composição do gás injetado; 

 Composição do Óleo. 

O grau de miscibilidade entre o óleo de reservatório e o gás de injeção é às vezes 

expressado em termos de pressão mínima de miscibilidade (PMM) que é definida como a 

pressão mínima requerida no reservatório para que o gás injetado e o óleo do reservatório 

formem uma fase homogênea. 

Maiores detalhes sobre conceitos de miscibilidade foram descritos no trabalho de 

Bautista (2010). 
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Os processos do método miscível podem ser divididos em: 

 Injeção Contínua de Gás (Continuous Gas Injection - CGI); 

 Injeção Alternada de Água e Gás (Water Alternating Gas – WAG); 

 Processo de Extração com Solvente (Vapor Extraction Process– VAPEX); 

 Drenagem Gravitacional Assistida por Gás (Gas Assisted Gravity Drainage – 

GAGD). 

2.2.1 Injeção continua de gás (CGI – Continuous Gas Injection) 

O processo CGI consiste da injeção continua de gás (geralmente CO2) no reservatório 

sem usar outro fluido. Este processo pode ser aplicado em reservatórios horizontais e 

inclinados. 

Na Figura 2.2 se mostra o esquema do processo CGI em reservatórios horizontais. 

Neste tipo de reservatórios, o CGI é afetado, entre outras, pela heterogeneidade, espessura do 

reservatório, e pela segregação gravitacional do gás injetado causando baixas recuperações de 

óleo. A heterogeneidade faz com que o gás se desloque rapidamente pelas camadas altamente 

permeáveis originando caminhos preferencias (fingerings) que tornam instável a frente de gás. 

Como consequência, tem-se uma rápida erupção (breakthrough) no poço produtor. A 

segregação gravitacional do gás faz com que este se desloque, de preferência, pelo topo do 

reservatório deixando zonas de óleo sem contato com o gás na base do reservatório. Portanto, 

em reservatórios horizontais espessos, a segregação gravitacional é desfavorável para este tipo 

de processo. 

Em reservatórios inclinados, como o mostrado na Figura 2.3, a segregação 

gravitacional do gás tem uma influência favorável para deslocar o óleo do reservatório. Neste 

caso, o gás é injetado no topo do reservatório, de inclinação θ, criando uma capa de gás que se 

expande estavelmente para deslocar o óleo em direção ao poço produtor terminado um pouco 

acima da zona de contato água – óleo. Na literatura (Kulkarni, 2005 e Rao, 2003) reportam 

projetos de campo que atingiram fatores de recuperação entre 65% e 95%. 
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Figura 2.2 Injeção contínua de gás em reservatórios horizontais. 

 

Figura 2.3 Injeção contínua de gás em reservatórios inclinados 
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2.2.2 Injeção alternada de água e gás (WAG – Water Alternating Gas) 

O processo WAG consiste da injeção de um banco de gás (CO2, C1, etc.), seguido de 

um banco de água em forma alternada. O processo tenta combinar a boa eficiência de 

deslocamento do gás com a boa eficiência de varrido da água para reduzir a razão de 

mobilidade (Christensen et al, 1998) 

Na Figura 2.4, mostra-se o diagrama esquemático ideal (ausência da segregação 

gravitacional) do processo WAG onde se observa que a frente do gás e água entra em contato 

com o óleo em toda sua espessura porosa. Contudo, Rao et al (2004), numa revisão feita do 

artigo de Christensen et al (1998), sobre os 59 projetos WAG aplicados em Estados Unidos, 

Canadá, Mar do Norte e outros, questionou o baixo acréscimo na recuperação de óleo, 5% a 

9%, já que em laboratório obtinha-se 60 %. O autor inferiu que o ciclo de injeção do processo 

WAG era quebrado devido aos efeitos da segregação gravitacional do gás e da água com o 

óleo do reservatório. 

 

Figura 2.4 Processo WAG ideal (Bautista, 2010). 

Na Figura 2.5, mostra-se como o processo se desempenharia no reservatório, segundo 

Rao et al (2004). O autor explica que devido ao simples efeito da gravidade, o gás injetado 

escoa pelo topo do reservatório, porque mesmo sob as condições de pressão e temperatura, 
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este é o fluido de menor densidade presente e a água injetada de maior densidade que escoa 

pela base do reservatório. 

 

Figura 2.5 Processo WAG segundo Raoet al (2004). 

2.2.3 Processo de extração com solvente. (VAPEX) 

A viscosidade de um óleo pesado e betume podem ser reduzidos pela diluição deles 

através de um solvente vaporizado. Este é o principio básico do processo VAPEX. 

Na Figura 2.6, mostra-se o processo numa seção vertical do reservatório. O solvente 

vaporizado (propano ou butano) é injetado no reservatório através de um poço injetor 

horizontal. O solvente inicialmente se dissolve no betume em volta do poço injetor até que o 

betume diluído atinja o poço produtor horizontal, colocado paralelamente em baixo do poço 

injetor. Seguidamente, o solvente eleva-se lentamente para formar uma câmara de vapor na 

zona já extraída acima do poço injetor e dissolve-se novamente no betume. O betume diluído 

escoa por gravidade. Quando a câmara de vapor atingir o topo do reservatório, ela se expande 

pelas laterais do reservatório. 
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Figura 2.6 Seção vertical do reservatório com processo VAPEX (Bautista, 2010). 

O uso de um solvente vaporizado, em vez de um solvente liquido, é pelo fato de que o 

primeiro produz uma maior força de deslocamento por drenagem gravitacional por causa da 

alta diferença de densidade entre o betume e solvente vaporizado, e também a quantidade de 

solvente residual que fica no reservatório é menor que com solventes líquidos (Das e Butler, 

1998). 

2.2.4 Processo Drenagem Gravitacional Assistida por Gás (GAGD) 

Este novo processo foi apresentado por Rao (2003) como uma alternativa para o 

problema da segregação gravitacional do processo WAG em reservatórios horizontais. 

O processo GAGD, como se mostra na Figura 2.7, consiste de poços verticais 

existentes completados no topo do reservatório e da perfuração de um poço horizontal 

produtor localizado próximo da base do reservatório ou do contato óleo-água. Um gás (CO2, 

metano, etano, propano, nitrogênio, etc.) é injetado através dos poços verticais (ou também 

um poço injetor horizontal). Este fluido se acumula no topo do reservatório pela segregação 

gravitacional fazendo que o óleo seja deslocado para baixo em direção ao poço produtor 

horizontal. O processo dispensa a injeção de água para intensificar a eficiência de 

deslocamento e evitar o acréscimo na saturação de água. A estável segregação gravitacional 

da injeção de gás praticado no GAGD maximiza também a eficiência de varrido. 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                Capítulo II: Aspectos Teóricos 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          14 

 

Figura 2.7 Esquema do processo GAGD (Bautista, 2010). 

Para maximizar a eficiência de deslocamento do óleo, o nível de pressão do CO2 

deveria ser mantido levemente acima da pressão mínima de miscibilidade, porque, 

normalmente, mais óleo é recuperado quando o gás é miscível no óleo que quando é 

imiscível. 

Segundo Rao et al (2004), o mecanismo inicial do GAGD é por deslocamento, porém, 

quando acontece o “breakthrough” o mecanismo de deslocamento perde força porque precisa 

um diferencial alto de pressão. Então, este diferencial tende a diminuir, mas não atinge a zero 

por causa das permeabilidades relativas, capilaridade e efeitos de poço horizontal. É então, 

que o mecanismo de segregação gravitacional entre o fluido injetado e o fluido do 

reservatório começa a ganhar força depois do “breakthrough”. A segregação vertical começa 

a aparecer drenando os fluidos do topo até o fundo para serem produzidos no poço horizontal.  

2.3 Mecanismos multifásicos 

Os mecanismos multifásicos influenciam fortemente a distribuição de fluidos e a 

eficiência de deslocamento (microscópico) dos processos de injeção de gás. Os mecanismos 

multifásicos são exibidos através das interações rocha-fluido e fluido-fluido que acontecem na 

injeção de gás. Estes relevantes mecanismos são: 
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 Segregação gravitacional; 

 Molhabilidade; 

 Coeficiente de difusão; 

 Miscibilidade e; 

 Saturação de água. 

2.3.1 Segregação gravitacional 

Este fenômeno é um dos mecanismos dominantes que afeta o desempenho da 

recuperação nos processos de injeção horizontal (poços verticais). Diferenças significativas 

nas viscosidades e densidades entre os fluidos injetados (água ou gás) e fluidos do 

reservatório resultam em severos efeitos in-situ de segregação gravitacional. Nos processos de 

injeção vertical, observaram-se grandes benefícios na recuperação devido ao fenômeno da 

segregação gravitacional melhorando o varrido volumétrico, aumentando a injetividade do gás 

e diminuindo a competição no nível de fluxo entre o gás injetado e os fluidos do reservatório. 

2.3.2 Molhabilidade 

A molhabilidade, além de governar a distribuição gás – óleo - água no espaço poroso 

do reservatório, também influencia no comportamento de fluxo de fluido durante a produção. 

Em reservatórios molhados por água, os grãos são cobertos com uma fina película de água e o 

óleo e o gás ocupam os espaços dos poros. Por outro lado em reservatórios molhados por 

óleo, os grãos são cobertos por películas de óleo e a água e gás ocupam os espaços dos poros. 

Outros dois tipos de molhabilidade foram observados em reservatórios de óleo. A 

molhabilidade intermediária (ou neutra) e a molhabilidade mista. Na primeira, a rocha não 

tem preferência nem por água nem por óleo e a saturação dos fluidos predomina no tipo de 

película sobre os grãos de rocha. Na segunda, os poros pequenos são molhados por água, 

enquanto que os maiores são molhados por óleo. (Kulkarni, 2005). 

2.3.3 Coeficiente de difusão 

O coeficiente de difusão, juntamente com a molhabilidade, influenciam também as 

distribuições de gás – óleo – água, consequentemente as recuperações durante o processo de 

injeção de gás. O coeficiente de difusão, CD, representado pela Equação 2.1, é um “balanço” 

entre as três tensões interfaciais no sistema Óleo/Água/Gás (Kulkarni, 2005). 

 / / /D G W G o W OC       (2.1) 
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Kulkarni (2005) menciona que o valor do coeficiente de difusão influencia também na 

determinação das características de equilíbrio e difusão entre as três fases que coexistem no 

reservatório e consequentemente, na recuperação de óleo nos processos de injeção de gás, 

como no GAGD, na qual as três fases existem neste processo. Além disso, o autor descreve 

que o valor do coeficiente de difusão também determina a orientação e continuidade do fluido 

nos poros do reservatório.  

Rao, D.N (2002) concluiu que a orientação das fases no meio poroso depende do 

coeficiente de difusão e da molhabilidade. 

Segundo Kulkarni (2005), o valor do coeficiente de difusão pode ser positivo ou 

negativo dependendo da composição dos fluidos in-situ e da pressão e temperatura do 

reservatório. Por exemplo, num reservatório molhado por água, a presença de películas 

contínuas de óleo (no centro dos poros) sobre a água conata que molha os grãos de rocha, não 

só aumenta o fenômeno de drenagem de óleo (durante a injeção de gás) devido à queda no 

delta de pressão durante a injeção de gás, senão que também provoca um pequeno caminho 

preferencial contínuo que guia as gotículas isoladas de óleo em direção ao poço produtor 

(Figura 2,8). A continuidade dessas películas de óleo é um fenômeno interfacial e depende da 

habilidade da fase óleo para se espalhar sobre a fase água em presença de gás. Portanto, essa 

habilidade é pela baixa tensão interfacial gás - óleo e óleo - gás resultando num coeficiente de 

difusão positivo. 

 

Figura 2.8Distribuição das fases água – óleo – gás numa rocha molhada por água com 

injeção de gás. 
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No presente estudo, tanto a molhabilidade quanto o coeficiente de difusão não foram 

considerados. 

2.3.4 Miscibilidade 

A tendência dos projetos miscíveis com injeção de gás tem reduzido nos últimos anos 

e aplicados, sobretudo, projetos imiscíveis (Christensenet al, 1998) 

Por um lado, a miscibilidade é preferida pelo conceito do Número Capilar. Este 

número controla a eficiência de deslocamento na injeção de gás. Na miscibilidade existiria a 

ausência de uma interface entre o fluido injetado e os fluidos do reservatório (em outras 

palavras, o valor da tensão interfacial seria igual à zero). Isto resultaria em um numero capilar 

infinito e teoricamente todo o óleo no reservatório poderia ser produzido. Portanto altos 

fatores de recuperação são obtidos incrementando o numero capilar.  

Por outro lado, para injeção com drenagem gravitacional a preferência pela 

imiscibilidade é pelo conceito do Número de Bond. Este número (diretamente proporcional à 

diferença de densidade entre o gás e o óleo) é o parâmetro que controla a drenagem 

gravitacional e na imiscibilidade resulta em boas recuperações em sistemas molhados por 

água e mistos. Na miscibilidade, o diferencial de densidade é reduzido (Kulkarni, 2005). 

2.3.5 Saturação de água 

Embora o conceito de água conata seja geralmente considerado como sendo água 

imóvel, estudos em micromodelos tem demonstrado que esse fato nem sempre é verdadeiro. 

Durante a drenagem gravitacional com gás, mudanças no balanço das forças capilar e 

gravitacional poderiam resultar na redistribuição da saturação ou remobilização da água 

conata (água móvel) durante o processo de injeção (Kulkarni 2005). 

A água móvel “encapsula” o óleo do gás injetado resultando num atraso na produção 

de óleo, diminuindo a injetividade do gás e a permeabilidade relativa do óleo. Esse fenômeno 

de encapsulamento é uma forte função da molhabilidade onde é mais predominante em 

reservatórios molhado por água (Kulkarni, 2005). 

2.4 Fluxo multifásico 

O fluxo multifásico (dinâmica de fluidos) influencia na eficiência de deslocamento 

(macroscópico) dos processos de injeção de gás e, afeta no seu desempenho. 
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O fluxo multifásico é influenciado pela relação na magnitude das forças dominantes 

do reservatório (forças capilar, viscosa e gravitacional) e é observado através dos efeitos da 

permeabilidade relativa, modo de injeção e a relação água-óleo (Mahmoud, 2006). 

2.5 Números adimensionais 

Tradicionalmente, a análise dimensional tem sido uma ferramenta útil para passar 

experimentos de laboratório para a escala de campo e vice versa. A literatura descreve dois 

procedimentos para obter diferentes números adimensionais para um dado sistema: 

 Análise dimensional e; 

 Análise de inspeção. 

2.5.1 Análise dimensional 

A análise dimensional é o processo de combinar duas ou mais variáveis dentro de um 

grupo que seria adimensional. Este método analítico desenvolvido por Buckingham (1914) 

ajuda a caracterizar fenômenos físicos com um efeito de vários grupos adimensionais, ao 

invés de variáveis individuais. Ademais, o efeito de cada grupo adimensional pode ser 

experimentalmente investigado e as equações universais podem ser derivadas para um 

conjunto de variáveis representando diferentes fenômenos físicos, portanto eliminando a 

necessidade da avaliação experimental de varias variáveis individuais. Se por um lado, este 

tipo de análise gera grupos adimensionais independentes para um processo, por outro lado 

gera um número de combinações de grupos que resulta em solução não única. Portanto, este 

parece ser o melhor em sistemas físicos pequenos e relevantes no estudo experimental do 

GAGD. 

2.5.2 Análise de inspeção 

A análise de inspeção foi desenvolvida por Ruark (1935). É um método similar para 

obter grupos adimensionais e pode levar a um melhor entendimento do comportamento 

mecanicista de um processo. Para analisar um fenômeno físico, é preciso descrever as 

equações diferencias que governam o processo físico, assim como as condições de contorno 

para eventualmente derivar grupos adimensionais que representem um processo especifico. 

Apesar de esta análise ajudar a melhorar o entendimento das leis físicas que governam o 

processo, esta análise é complexa e complicada. 
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2.6 Grupos adimensionais governando o GAGD 

A revisão bibliográfica infere que os grupos adimensionais mais importantes que 

governam os processos de injeção de gás assistido por drenagem gravitacional são o Número 

Capilar e o Número de Bond. A relação entre estes dois números representa o Número 

Gravitacional. 

2.6.1 Número Capilar 

O Número Capilar (Nc) é definido (Equação 2.2) como a relação entre a força viscosa 

e a força capilar (Grattoniet al., 2001).  

cN



                                                               (2.2) 

Onde vé a velocidade de Darcy do gás injetado em m/s, μé a viscosidade do gás 

injetado em Pa.s e σ é a tensão interfacial em N/m. 

Incremento do Nc provoca maior eficiência de deslocamento em qualquer processo de 

EOR. A eficiência de deslocamento é uma medida da redução da saturação de óleo na região 

invadida pelo fluido injetado. Os processos de injeção de gás têm boas eficiências de 

deslocamento na zona de gás invadido pela injeção. Isto é atribuído às baixas tensões 

interfaciais desenvolvidas entre o gás injetado e o óleo do reservatório ao atingir a pressão de 

miscibilidade (Sharma, 2005). 

2.6.2 Número de Bond 

Em estudos da drenagem gravitacional Edwards et al., (1998) apresentaram dois 

grupos adimensionais para observar a relação entre a força gravitacional e a força capilar 

durante processo de drenagem gravitacional. O primeiro chamado de Número de Bond 

microscópico (Equação 2.3) e o segundo chamado de Número de Bond macroscópico 

(Equação 2,4). 

b

gk
N






                                                               (2.3) 

2

B

gl
N








                                                               
(2.4) 

Onde Δρ é diferença de densidade entre o óleo do reservatório e gás de injeção em 

kg/m
3
, g é a constante da gravidade em m/s

2
, k a permeabilidade vertical em m

2
 e l é o 

tamanho médio dos grãos da rocha em m
2
. 
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O Número de Bond microscópico poderia ser um bom parâmetro para a eficiência de 

deslocamento. Hagoort (1980) tinha inferido que valores de Nb menores que 10
-5

 

correspondiam a fluxo de óleo residual dominado pela força capilar. 

Algumas considerações devem ser feitas para alguns termos dos números 

adimensionais, tais como a tensão interfacial e a diferença de densidade entre gás – óleo. 

Esses termos se fazem inaplicáveis em processos miscíveis, já que nessa condição seria zero. 

Para eliminar essa redundância, estas considerações facilitarão o uso destes números na 

miscibilidade: 

 Miscibilidade é atingida quando o valor da tensão interfacial é de 0,001 

dynes/cm; 

 Não existe contraste na densidade entre o gás injetado e o óleo do reservatório 

na zona de miscibilidade. Por isso estes termos podem ser substituídos pela 

densidade média e viscosidade média. 

2.6.3 Número Gravitacional 

O Número Gravitacional (Ng), que é simplesmente a combinação ou relação entre o 

Número de Bond e o Número Capilar, mede a relação entre e força gravitacional e a força 

capilar. Este número adimensional é definido pela Equação 2.5. (Kulkarni, 2005). 

g

gk
N






                                                              (2.5) 

O Número Gravitacional tem um papel importante para melhorar a drenagem 

gravitacional. A força gravitacional atua para separar dois fluidos do reservatório em camadas 

de acordo com suas densidades ou mover os fluidos através do meio poroso na direção 

demandada pelas suas densidades para restaurar o seu equilíbrio. 

2.7 Outros 

A seguir são descritas algumas definições que foram usadas no presente trabalho 

2.7.1 Volume poroso injetado 

O volume poroso injetado (VPI) é definido como a relação entre o volume de gás 

injetado e o volume poroso total do reservatório. No presente trabalho usou-se a Equação 2.6: 
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1

n
i

i

VGI
VPI

VPR

  (2.6) 

Onde VGIi, é o volume acumulado anual de gás injetado no ano i, em m
3
; e VPR é o 

volume total de poros no reservatório, em m
3
. As duas variáveis são expressas em condições 

de reservatório. As condições variam com o local e tempo. 

2.7.2 Frente de Injeção 

O presente estudo apresenta uma variável adimensional chamada de frente de injeção 

(FI). Esta é definida, simplesmente, como a relação entre a força viscosa do gás injetado e 

força viscosa do óleo do reservatório. Este aconteceria quando o FI fosse um pouco maior ou 

igual a 1 (um). A equação 2.7 mostra as variáveis da FI: 

   
  

    
                                (2.7) 

Onde vo é a velocidade de Darcy do óleo do reservatório em m/s, μo é a viscosidade do 

óleo do reservatório em Pa.s. 

A FI é proposta neste estudo para permitir identificar quantitativamente onde o gás 

injetado começa a deslocar o óleo do reservatório. Consequentemente, permitirá escolher em 

que parte da frente de injeção será calculada e obtida a inter-relação entre as forças capilar, 

viscosa e gravitacional através dos grupos adimensionais mencionados neste capitulo.  

A FI faz parte do memorial de calculo proposto e é uma variável adimensional 

proposta neste trabalho para atingir os objetivos da tese. 

As velocidades dos fluidos se encontram às condições de reservatório. 
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3. Estado da Arte 

Esta seção mostra os trabalhos realizados que usaram na maioria grupos adimensionais 

para analisar o desempenho da força capilar, viscosa e gravitacional no processo GAGD. 

C. A. Grattoni et al.,(2001)realizaram experimentos de injeção de gás sob condições 

de domínio de drenagem gravitacional com especial atenção aos efeitos de molhabilidade e 

saturação de água. A Figura 3.1 mostra o esquema do modelo físico desenvolvido. Os 

experimentos foram desenvolvidos em modelos bead - pack (k= 6 D) e os resultados foram 

analisados usando grupos adimensionais. 

 

Figura 3.1 Esquema do aparelho de teste. 

(Fonte: Grattoni, 2001) 

O autor menciona que o rateio entre as diferentes forças pode ser expresso através dos 

grupos adimensionais. Estes grupos podem ser usados para entender a influência das 

diferentes forças durante o processo de drenagem gravitacional. A invasão de gás no topo do 

modelo envolveu a criação de uma frente de gás que avança para baixo. Assim a produção 

aparece com uma velocidade variável. Sob a invasão de gás, a velocidade e a forma da frente 

de gás são controladas pela interação das forças viscosas, capilares e gravitacionais. A Figura 

3.2 mostra a velocidade da frente de gás em função do FR. Mudanças na inclinação da curva 

definem diferentes regiões. Durante o primeiro estágio, o gás invade os poros maiores 

controlados pela força capilar e viscosa, mas à medida que a produção continua, a força 

gravitacional se torna mais pronunciada e o gás se move preferencialmente na direção 

horizontal. 

Gás injetado 

Separador 

Óleo Água 
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Figura 3.2 Velocidade da frente do gás de injeção versus fator de recuperação. 

(Fonte: Grattoni et al, 2001) 

O autor mostra a relação encontrada do Número Capilar e o Número de Bond como 

uma função do fator de recuperação (Figura 3.3). O autor conclui que, quanto maior o Nc, 

menor é o fator de recuperação e, quanto maior o Nb, maior o fator de recuperação. 

 

Figura 3.3 Número Capilar (esquerda) e Número de Bond (direita) em função do fator 

de recuperação. Experimentos realizados em molhabilidade agua e óleo. 

(Fonte: Grattoni et al., 2001) 

D. N. Rao et al.,(2004) iniciaram um projeto com o objetivo de criar um novo 

processo de injeção de gás como método IOR. Para atingir o objetivo, o projeto foi dividido 

em três principais tarefas: 

 Desenho e desenvolvimento de um modelo físico em escala de laboratório. 
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 Desenvolvimento da técnica VIT (“Vanishing Interfacial Tension”)para a 

determinação da miscibilidade. 

 Determinação das características de deslocamento multifásico na rocha do 

reservatório. 

 

Figura 3.4 Esquema do aparelho de teste. 

(Fonte: Rao et al., 2004) 

Na primeira tarefa, um aparelho de teste foi montado (Figura 3.4), que consiste de um 

modelo visual bead-pack, um sistema de injeção de liquido e um sistema de análise de 

imagens. Rodadas experimentais com decano e parafina foram conduzidas no modelo bead-

pack. Os resultados indicaram a necessidade de modificações no aparelho. Um modelo com 

tubos capilares foi considerado e formulado com o objetivo de entender a inter-relação das 

forças viscosas, interfaciais e gravitacional e predizer o desempenho da drenagem 

gravitacional. 

Na segunda tarefa, fizeram a determinação da miscibilidade entre dois líquidos com a 

nova técnica VIT. Esta técnica consiste na medição da tensão interfacial entre os fluidos à 

temperatura de reservatório, e variando a pressão. A pressão mínima de miscibilidade (PPM) 

foi determinada pela extrapolação do gráfico pressão vs tensão interfacial para o valor da 
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tensão igual a zero. A nova técnica foi comparada com o cálculo da miscibilidade através da 

equação de estado (EDE). O estudo indicou que nem sempre a EDE poderia ser aconselhável 

para a determinação da miscibilidade e que a técnica VIT é aplicável para determinar a 

miscibilidade de sistemas líquidos ternários. Esta técnica foi testada também para sistemas 

óleo – gás. 

Na última tarefa, foram feitos experimentos em testemunhos aplicando o processo 

WAG para determinar as características multifásicas de deslocamento no meio poroso. O 

experimento sugeriu que, com a injeção de água salgada saturada de CO2 se obtém maiores 

fatores de recuperação em relação à água salgada normal. Isto ao fato do CO2 provocar 

inchamento no óleo e reduzindo a viscosidade. 

A partir deste estudo, D.N. Rao propôs o novo método chamando-o de GAGD (Rao e 

Rougue, 2006) para ser testado no aparelho da Figura 3.4. Posteriormente, outros 

pesquisadores começaram a desenvolver o processo através do mesmo modelo físico. 

Simulações sobre o processo GAGD também foram realizadas. 

M.M. Kulkarni(2005)realizou uma comparação do Número Gravitacional e propôs um 

novo grupo adimensional para caracterizar a força capilar, viscosa e gravitacional no processo 

GAGD. O experimento foi realizado em testemunhos (core floods) como se mostra na Figura 

3.5. O autor realizou os ensaios na condição imiscível e miscível. Para validar seus resultados 

e o novo grupo adimensional proposto, calculou e comparou com um projeto de injeção 

estável de gás nas mesmas condições. Na condição imiscível foram incluídos resultados 

obtidos dos ensaios realizados em modelos físicos em escala de laboratório por Sharma 

(2005). 
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Figura 3.5 Esquema do experimento com testemunho 

(Fonte: Kulkarni, 2005) 

Na comparação do Ng, o autor observou num gráfico semi-logarítmico uma baixa 

dispersão dos dados em função do fator de recuperação (Figura 3.6). Apesar dos dados serem 

de diferentes fontes e escalas operacionais, o autor conclui que a correlação desenvolvida 

pode ser usada para predizer a recuperação de óleo no processo GAGD. Por um lado, a 

mesma relação foi observada na condição imiscível do novo grupo adimensional. Na condição 

miscível, houve uma alta dispersão nos dados e pouca correlação porem maior fator de 

recuperação (Figura 3.7). 
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Figura 3.6Correlação obtida na comparação do Número Gravitacional vs Fator de 

Recuperação. 

(Fonte: Kulkarni, 2005&Sharma, 2006) 

 

 

Figura 3.7 Correlação obtida na comparação no novo grupo adimensional vs fator de 

recuperação. Condição imiscível (esquerda) e miscível (direita). 

(Fonte: Kulkarni, 2005) 

 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                          Capítulo III: Estado da Arte  

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          29 

Amit P. Sharma, (2005) fez as primeiras experiências do processo GAGD no aparelho 

de teste, mostrado na Figura 3.4, com objetivo de discernir a influência de alguns parâmetros 

adimensionais, tais como o Número Capilar, o Número de Bond e o Número Gravitacional, 

sobre o desempenho do processo GAGD. O modelo físico de 40 cm x 61 cm x 3 cm 

empacotado com vidro foi usado para conduzir os experimentos visualmente (Figura 3.8). 

Estes experimentos foram desenhados para reproduzir os parâmetros adimensionais 

observados em alguns projetos de campo. 

 

Figura 3.8 Modelo físico visual 

(Fonte: Sharma, 2005) 

Nos experimentos, o processo GAGD atingiu um fator de recuperação óleo de 80%. 

Além de serem observados altos fatores de recuperação, o autor relacionou o tempo de 

duração do processo no modelo laboratorial com as durações em projetos de campo. Os 

resultados também mostraram que maiores fatores de recuperação foram obtidos para maiores 

números de Bond e maiores números capilares como se mostra na Figura 3.9. Isto é, maiores 

as forças viscosa e gravitacional, maior a mobilização do óleo. O antagonismo entre o 

resultado do Nc de Sharma (2005) e Grattoni et al (2001) é pelo fato que o primeiro 

correlaciona vários experimentos realizados variando a vazão de injeção para cada 

experimento, enquanto o segundo correlaciona um só experimento a vazão constante. 
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Figura 3.9 Correlação obtida do Numero de Bond (esquerda) e Numero Capilar (direta) 

em função do fator de recuperação. 

(Fonte: Sharma, 2005) 

T.N. Mahmoud., (2006) usou um modelo visual físico, quase similar ao modelo da 

Figura 3.4, para estudar os mecanismos operacionais no processo GAGD. O modelo, que se 

mostra na Figura 3.10, foi desenhado para diferentes configurações dos poços injetores. Os 

experimentos feitos no modelo provaram que o GAGD é um processo viável para a 

recuperação suplementar de óleo. 

 

Figura 3.10 Aparelho experimental usado para o processo GAGD. 

(Fonte: Mahmoud, 2006) 
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Os resultados mostraram a influência de parâmetros operacionais e de reservatório na 

recuperação de óleo. O autor também realizou vários experimentos para encontrar uma 

relação do Número Gravitacional em função do fator de recuperação. Nenhuma relação foi 

encontrada como se mostra na Figura 3.11. O mesmo autor menciona que a faixa de operação 

de experimentos não foi suficiente para encontrar tal relação. A mesma conclusão foi 

mencionada por Tam (2011) num experimento em modelo físico em escala de laboratório 

para o GAGD. 

 

Figura 3.11 Número Gravitacional vs Fator de recuperação. 

(Fonte: Mahmoud, 2006) 

Os resultados apresentados nesta seção serão utilizados na comparação dos dados 

obtidos neste trabalho. 
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4. Materiais e métodos 

Neste capítulo, serão abordados: 

 Os materiais usados para o presente estudo que são as ferramentas computacionais 

(Seção 4.1); 

 O modelo físico do reservatório descrito com todas as suas propriedades assim 

como o modelo do fluido, tanto do óleo do reservatório quanto do gás injetado 

(Seção 4.2); 

 A metodologia usada que mostra todo o desenvolvimento do trabalho para atingir 

o objetivo final (Seção 4.3) e; 

 O memorial de cálculo dos números adimensionais a partir dos resultados da 

simulação numérica do processo GAGD (Seção 4.3.1). 

4.1 Ferramenta computacional 

4.1.1 Simulador GEM – CMG 

Como o estudo do processo GAGD foi conduzido através da modelagem e simulação, 

a ferramenta computacional utilizada para tal fim, foi o simulador GEM (“Generalized 

Equation-of-State Model Compositional Reservoir Simulator”) da CMG (“Computer 

Modelling Group”) – versão 2009.10. 

O GEM é uma ferramenta essencial de engenharia para modelar reservatórios muito 

complexos com complexas interações no comportamento de fases que impactam diretamente 

sobre os mecanismos dos métodos de recuperação. 

As principais características do simulador GEM são que: 

 É um simulador composicional baseado na equação de estado para modelar o fluxo 

de três fases, para fluidos multicomponentes. 

 Pode modelar processos, miscíveis e imiscíveis, tais como a injeção de CO2 e 

hidrocarbonetos, injeção cíclica de gás, processo WAG, entre outros. 

 Modela reservatórios tipo gás condensado ou óleo volátil, onde a importância da 

composição do fluido e as suas interações são essenciais para entender o processo 

de recuperação. 
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Todas estas características do simulador fazem com que o processo GAGD seja 

modelado e simulado para o presente estudo. Além disso, o GEM tem como dados de saída 

(output) as variáveis necessárias para o cálculo do Número Capilar, do Número de Bond e do 

Número Gravitacional. 

O GEM para simular o processo em estudo precisa de um arquivo de entrada, no qual 

armazena os dados das características do modelo do reservatório, do modelo do fluido e do 

modelo do poço. Esse arquivo de entrada foi criado na ferramenta computacional Builder, 

também da CMG. 

4.1.2 Builder – CMG 

O Builder, da CMG versão 2009.10, é uma ferramenta que é usada justamente para 

criar o arquivo de entrada, de extensão .dat, para os simuladores da CMG (IMEX, STARS e 

GEM). 

Neste estudo, na interface inicial do Builder, selecionaram-se o simulador GEM, as 

unidades de campo, a porosidade simples e a data de início da simulação a partir de 

01/01/2000. 

Para criar o arquivo de entrada no Builder precisou-se da: 

 Descrição do modelo do reservatório. 

 Modelo do fluido (óleo e gás injetado). 

 Propriedades rocha-fluido. 

 Condições iniciais (pressão inicial do reservatório, profundidade das zonas de 

contato água - óleo, etc.). 

 Descrição dos poços. 

Todas estas características e seus dados usados para o presente estudo encontram-se 

detalhados na seção 4.2. 

O simulador encontra-se instalado e disponível, com sua respectiva licença, nos 

computadores do Laboratório de Estudos Avançados de Petróleo (LEAP) da UFRN. 

4.1.3 WinProp – CMG 

O WinProp, da CMG versão 2009.10, é uma ferramenta que usa as propriedades de 

equilíbrio multifásico da equação de estado para: 
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 Modelar fluidos; 

 Agrupamento (“Lumping”) de componentes; 

 Ajuste de dados de laboratório através da regressão; 

 Simulação de processos de contato múltiplo; 

 Construção do diagrama de fases; 

 Simulação de experimentos de laboratório (Liberação diferencial, teste do 

separador óleo – gás, etc). 

Com o WinProp se pode avaliar o comportamento de fases dos sistemas gás – óleo no 

reservatório e gerar propriedades dos componentes de cada fase para o simulador 

composicional GEM, bem como para os outros simuladores da CMG (IMEX e STARS). 

O arquivo que o WinProp cria para o simulador GEM tem a extensão .gem. Este 

arquivo é carregado a partir do próprio Builder na seção de “Components” (Componentes). 

4.2 Modelagem do processo GAGD 

4.2.1 Modelo do reservatório 

Um modelo numérico 2D (Figura 4.1) foi construído no simulador composicional 

GEM. As propriedades do modelo de reservatório cartesiano e de porosidade simples (Tabela 

4.1) são baseadas em características similares às encontradas em reservatórios das bacias 

brasileiras. 

 

Figura 4.1 Dimensões do modelo numérico 2D do processo GAGD 

45 m 

201 m 
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k 

Topo do grid (m) 
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Tabela 4.1 Características do modelo do reservatório 

Grid do reservatório (i,j,k) Cartesiano, 1 x 201 x 45 

Tamanho do Grid (m) 30 x 1 x 1 

Topo do grid (m) 2.652 

Espessura x camada (m) 1 

Temperatura do reservatório (°C) 104 

Porosidade (%) 0,21 

Permeabilidade horizontal (mD) 10 

Permeabilidade vertical (mD) 1 

Profundidade de referência (m) 2.697 

Pressão de referência (kPa) 28.370 

Compressibilidade da rocha (1/kPa) 7,3E-07 

Contato óleo-água (m) 2.743 

Volume de óleo in place (m
3
) 25.742 

 

A pressão de fratura foi calculada considerando um gradiente de 0,7 psi/ft que 

multiplicado pela profundidade de referência, obtém-se uma pressão de fratura de 42.708,2 

kPa. Esta pressão limitará a vazão de injeção do gás para o presente estudo. 

O poço injetor encontra-se completado no bloco 1, 101, 1 e o poço produtor se 

encontra completado no bloco 1, 101, 45. O diâmetro dos poços é 0,18 m e a pressão 

dinâmica mínima e constante do poço produtor é 10.342 kPa 

4.2.2 Modelo do fluido do reservatório 

O modelo do fluido do reservatório foi criado a partir de um teste PVT obtido do livro 

de Danesh, A, (“PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids”). Na Tabela 4.2 se 

mostra a composição do óleo que contém nove pseudo-componentes e as características da 

fração pesada C7+ e também a densidade e pressão de saturação do óleo. Pela densidade do 

óleo, pode-se dizer que o óleo é leve e de características similares ao óleo do campo de 

Buracica da bacia do Recôncavo baiano descrito por Lino (2005). 
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Tabela 4.2 Composição do óleo. 

Pseudo-

componente 

% 
Molar       

N2 0,16       

CO2 0,91       

C1 36,47       

C2 9,67       

C3 6,95  Características do C7+   

iC4-nC4 5,37  Gravidade especifica: 0,8515   

iC5-nC5 2,85  Peso Molecular: 218    

C6 4,33  Características do óleo   

C7+ 33,29  Densidade API do óleo a 15,5 °C: 35,1 °API 

Total  100  Pressão de saturação: 18.165,62 kPa 
 

Na Tabela 4.3, mostram-se os resultados experimentais da liberação diferencial do 

mesmo óleo que foram carregados no WinProp para criar o modelo do fluido. A correlação de 

Peng-Robinson foi usada. 

Tabela 4.3 Dados PVT do teste de liberação diferencial do óleo leve. 

Dados PVT - Liberação Diferencial 

Pressão 
 (psi) 

Fator Volume 
óleo 
Bo  

(bl r/bl s) 

Fator Volume 
gás 
Bg 

(ft3 r/ft3 s) 

Razão solubilidade 
gás-óleo 

 (ft3 s/bl s) 

Densidade 
 óleo 
g/cc 

Factor Z  
do gás 

Gravidade 
especifica 

do gás 

2.634,7 1,6 - 854 0,6562 - - 

2.364,7 1,554 0,00685 763 0,6655 0,846 0,825 

2.114,7 1,515 0,00771 684 0,6731 0,851 0,818 

1.864,7 1,479 0,00882 612 0,6808 0,859 0,797 

1.614,7 1,445 0,01034 544 0,6889 0,872 0,791 

1.364,7 1,412 0,01245 479 0,6969 0,887 0,794 

1.114,7 1,382 0,01552 416 0,7044 0,903 0,809 

864,7 1,351 0,02042 354 0,7121 0,922 0,831 

614,7 1,32 0,02931 292 0,7198 0,941 0,881 

364,7 1,283 0,05065 223 0,7291 0,965 0,988 

173,7 1,244 0,10834 157 0,7382 0,984 1,213 

14,7 1,075 - 0 0,7892 - 2,039 

 

Na Tabela 4.4 se mostram os resultados experimentais dos testes de viscosidade do 

óleo leve e gás contido nele, também carregados no WinProp. 
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Tabela 4.4 Dados da viscosidade do óleo e gás variando a pressão. 

Pressão 
 (psi) 

Viscosidade óleo 
μo (cp) 

Viscosidade gás 
µg (cp) 

5.014,7 1,01 - 

4.514,7 0,981 - 

4.014,7 0,948 - 

3.514,7 0,915 - 

3.014,7 0,882 - 

2.814,7 0,868 - 

2.634,7 0,856 - 

2.364,7 0,919 0,0196 

2.114,7 0,988 0,0183 

1.864,7 1,03 0,0173 

1.614,7 1,08 0,0164 

1.364,7 1,11 0,0156 

1.114,7 1,13 0,0149 

864,7 1,14 0,0142 

614,7 1,19 0,0134 

364,7 1,22 0,0125 

173,7 1,24 0,0116 

14,7 1,29 - 

 

Todos esses dados carregados tem o objetivo de poder criar um modelo confiável e 

representativo do fluido do reservatório que possa ser usado para simular o processo GAGD. 

O modelo do fluido, para garantir o objetivo mencionado, precisa que os dados das 

características do fluido, todos calculados pelo WinProp, sejam ajustados aos dados das 

tabelas apresentadas que foram obtidos experimentalmente em laboratório. O ajuste é feito 

através da regressão dos parâmetros de cada pseudo-componente do fluido, tais como 

coeficientes de interação, propriedades críticas, etc. 

Fizeram-se os seguintes ajustes e cálculos adicionais no WinProp de: 

 Ajuste da pressão de saturação do óleo; 

 Ajuste da densidade API do óleo; 

 Ajuste dos dados da liberação diferencial da Tabela 4.3; 

 Ajuste da viscosidade do óleo e gás da Tabela 4.4; 

 Diagrama Pressão vs Temperatura; 

 Cálculo das pressões de miscibilidade entre o óleo do reservatório e gás injetado. 
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4.2.2.1 Ajuste da pressão de saturação 

Inicialmente o WinProp calculou uma pressão de saturação de 19.276,12 kPa. Fez-se a 

regressão do valor do coeficiente de interação entre os componentes hidrocarbonetos para 

ajustá-lo ao valor de pressão de saturação da Tabela 4.2. 

4.2.2.2 Ajuste da densidade API do óleo 

O ajuste da densidade do óleo foi feito para as a condições de superfície usando o dado 

da Tabela 4.2 e não com os dados nas condições de reservatório da Tabela 4.3. Fez-se a 

regressão do parâmetro “volume shift” do pseudo-componente C7+ para ajustar diretamente a 

densidade API a 35,1 °API. 

4.2.2.3 Ajuste dos dados da liberação diferencial 

Neste caso, as regressões foram feitas também no parâmetro “volume shift” do C7+, 

porém nas condições do reservatório. Na Figura 4.2, mostra-se o gráfico da regressão da razão 

de solubilidade do gás no óleo (Rs) e o fator volume de formação de óleo (Bo). Observa-se 

que existe um leve desvio dos dados experimentais, em relação aos dados calculados pelo 

WinProp, na razão de solubilidade gás - óleo acima da pressão de 7.685,6 kPa (1.114,7 psia 

no gráfico). Este desvio poderia ser corrigido variando outros parâmetros, porem ocasionaria 

o desvio das outras propriedades do fluido. Então, procurou-se um equilíbrio no ajuste para 

todas as propriedades. Por exemplo, no mesmo gráfico, observa-se que o Bo teve um ótimo 

ajuste. Ao tentar ajustar mais ainda a Rs, poderíamos ocasionar o desajuste do Bo. Da mesma 

forma acontece com o fator de compressibilidade do gás e com o fator volume de formação 

do gás, Figura 4.3, além da densidade específica do gás, Figura 4.4. 
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Figura 4.2 Gráfico da regressão da razão de solubilidade gás-óleo (Rs) e fator volume de 

óleo (Bo) vs pressão. 

 

Figura 4.3 Gráfico da regressão do fator de compressibilidade do gás (Z) e fator volume 

do gás (Bg) vs pressão. 
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Figura 4.4 Gráfico da regressão da densidade especifica do gás vs pressão 

4.2.2.4 Ajuste das viscosidades do óleo e gás 

O ajuste das viscosidades foi feito trocando a correlação de Jossi-Stiel-Thodos pela 

correlação de Pedersen modificado. A regressão foi feita nos parâmetros dos coeficientes 

polinomiais e o exponente da regra da mistura da correlação. Nas Figuras 4.5 e 4.6, mostram-

se as regressões das viscosidades do óleo e do gás respectivamente. 

 

Figura 4.5 Gráfico da regressão da viscosidade do óleo. 
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Figura 4.6 Gráfico da regressão da viscosidade do gás. 

4.2.2.5 Diagrama Pressão vs Temperatura 

Na Figura 4.7 se mostra o diagrama Pressão vs Temperatura gerado pelo WinProp. 

Este diagrama permite identificar o comportamento do óleo no reservatório e o tipo de 

reservatório. Pela classificação descrita na literatura, este diagrama caracteriza um 

reservatório de óleo de baixa contração. Isto é, estes apresentam: 

 Diagramas de fase grandes que cobrem extensões amplas de pressão e temperatura; 

com baixo teor de C3 a C6 e alto teor de pesados; 

 O ponto crítico está frequentemente situado abaixo do cricondenbar; 

 A temperatura do reservatório é sempre menor que a do ponto crítico; 

 O Bo está ao redor de 1,5 blr/bls; 

 A porcentagem molar do C7+ é maior que 30% e; 

 A gravidade especifica do óleo no tanque é maior que 0,85 (35°API) (R.C. 

Gallegos, 2006).  

Comparando estas características da literatura com os dados do óleo e o diagrama 

gerado, o reservatório contém óleo de baixa contração. 
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Figura 4.7 Diagrama Pressão vs Temperatura do reservatório. 

Observando também a Figura 4.7 se pode ter uma ideia do comportamento do óleo 

quando a pressão muda. As condições iniciais do reservatório (P = 4.114,7 psia e T = 220 °F), 

ponto A, observa-se que o óleo encontra-se sub-saturado (sem gás livre). O ponto B 

representa a pressão de saturação (2.634,7 psia) onde o gás em solução no óleo começa a ser 

liberado. O ponto C é a pressão mínima de fundo de poço, na qual no reservatório coexistem 

óleo e gás. 

4.2.2.6 Cálculo das pressões de miscibilidade 

O WinProp tem a opção de calcular a pressão de miscibilidade de múltiplo contato e 

de primeiro contato, gerar o diagrama ternário e dizer o mecanismo pelo qual acontece a 

miscibilidade entre o óleo do reservatório e o gás injetado. Com esses dados, se consegue 

saber qualitativamente e quantitativamente a pressão necessária para atingir a miscibilidade 

no modelo físico do processo a ser estudado. O gás escolhido para a injeção no estudo do 

processo GAGD foi o CO2 (100% molar). A escolha deste componente é para fins de ganho 

de tempo de simulação. No trabalho de Bautista (2010) foram mencionados as características 

deste gás e outros gases de injeção. Além disso, o autor comparou a influencia do CO2 vs gás 

hidrocarboneto na recuperação molar de óleo. 
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Usando o CO2, o WinProp calculou que: 

 A pressão de miscibilidade de múltiplo contato foi atingida a 34.068,4 kPa 

(4.941,2 psia); 

 A pressão de miscibilidade de primeiro contato foi atingida a 54.853,3 kPa 

(7.955,8 psia); 

 O mecanismo de miscibilidade de múltiplo contato é o de vaporização. 

Na Figura 4.8, observa-se que no diagrama pseudo-ternário o CO2 e o óleo do 

reservatório são também imiscíveis nas condições iniciais do reservatório. Na Figura 4.9 e 

4.10, mostram-se qualitativamente a pressão de miscibilidade de múltiplo contato e primeiro 

contato respectivamente. 

 

Figura 4.8 Diagrama pseudo-ternário do óleo do reservatório e gás CO2 injetado às 

condições inicias do reservatório. 
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Figura 4.9 Diagrama pseudo-ternário do óleo do reservatório e gás CO2 injetado na 

pressão miscível de múltiplo contato. 

 

Figura 4.10 Diagrama pseudo-ternário do óleo do reservatório e gás CO2 injetado na 

pressão miscível de primeiro contato. 
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4.2.3 Características rocha-fluido 

O modelo de reservatório considerado para este estudo é um sistema molhado por 

água. Uma correlação foi usada para obter as curvas de permeabilidade relativa (Honarpour et 

al., 1986). A Tabela 4.5 mostra os valores usados na correlação. Os efeitos da pressão capilar 

foram desconsiderados neste estudo. 

Tabela 4.5 Dados da permeabilidade relativa e pressão capilar no sistema água – óleo. 

Saturação de água conata 0,35 

Saturação de água crítica 0,35 

Saturação residual de óleo para tabela água-óleo 0,25 

Saturação residual de óleo para tabela gás-liquido 0,10 

Saturação crítica de gás 0,10 

Permeabilidade relativa do gás/liquido 0,60 

 

Na Figura 4.11 se mostram as curvas de permeabilidade relativa geradas da correlação. 

O gráfico da esquerda mostra as curvas de permeabilidade relativa agua-óleo versus saturação 

de água. O gráfico da esquerda mostra as curvas de permeabilidade relativa óleo-gás versus 

saturação liquido. 

 

Figura 4.11 Curvas de permeabilidade relativa do modelo de reservatórios 
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4.3 Metodologia de trabalho 

A metodologia de trabalho é apresentada no fluxograma da Figura 4.23. O memorial de 

cálculo dos grupos adimensionais mencionado neste fluxograma se mostra na seção 4.3.1. 

 

Figura 4.12 Fluxograma da metodologia de trabalho. 
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4.3.1 Memorial de Cálculo dos Grupos Adimensionais 

Para realizar o cálculo dos Grupos Adimensionais mencionados na pagina 19 do 

Capítulo II, deve-se seguir a seguinte sequência. 

a) Antes de realizar a simulação de um caso qualquer, no Builder selecionar as variáveis de 

saída necessárias para o cálculo de Nc, Nb e Ng, como se mostra na Figura 4.13. Estas 

variáveis selecionadas são: 

 Viscosidade do óleo e gás; 

 Massa especifica de óleo e gás; 

 Tensão interfacial óleo e gás; 

 Vetor velocidade do óleo, gás e água nas condições de reservatório; 

 Fração molar do gás injetado CO2 

 

Figura 4.13Caminho para seleção das variáveis de saída no Builder. 

b) Após realizar a simulação, abrir o arquivo de extensão .irf no módulo Results Graph do 

CMG e criar a variável dependente VPI em função das variáveis independentes mostrada 

na Equação 2.6 do Capítulo 2. Exportar esta variável junto com o fator de recuperação de 
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óleo e a pressão média do reservatório (calculadas por default) em função do tempo em 

formato Excel como se mostra na Tabela 4.6. A planilha deve ser filtrada em função dos 

valores de VPI selecionados obrigatoriamente para o presente estudo além do 

breakthrough (BT). O BT pode coincidir com uns dos valores de VPI selecionados. 

Tabela 4.6Variáveis selecionadas em função do tempo obtidas do Results Graph e 

exportadas no formato Excel. 

 

c) Na mesma planilha acrescentar colunas para registrar cada grupo adimensional além da 

velocidade do gás de injeção (Vgi) como se mostra na Tabela 4.7. Cada uma destas 

variáveis se subdivide em duas colunas, Lateral e Base. Isto é, será registrado o valor de 

cada variável na lateral e na base da frente de injeção. A escolha de qual destas duas foi a 

mais representativa para o presente estudo, encontra-se explicado no Capítulo V. 

Tabela 4.7Formato final da planilha para registro dos grupos adimensionais e Vgi. 

 

21/01/2000 0.2 3.0 3031.7

22/03/2000 1 6.5 2567.4

01/01/2001 5 16.7 2374.1

01/12/2001 10 24.4 2217.1

01/07/2003 20 30.6 1931.4

01/11/2004 30 32.7 1806.4

01/03/2006 40 34.0 1764.4

01/06/2007 50 35.0 1747.3

01/09/2008 60 35.9 1736.7

01/11/2009 70 36.7 1729.4

01/02/2011 80 37.4 1721.5

01/05/2012 90 38.1 1715.2

01/08/2013 100 38.7 1709.1

Data VPI (%) FR (%) Pres. Med. Res. (psi)

Lateral Base Lateral Base Lateral Base Lateral Base

21/01/2000 0.2 3.0 3031.7

22/03/2000 1 6.5 2567.4

01/01/2001 5 16.7 2374.1

01/12/2001 10 24.4 2217.1

01/07/2003 20 30.6 1931.4

01/11/2004 30 32.7 1806.4

01/03/2006 40 34.0 1764.4

01/06/2007 50 35.0 1747.3

01/09/2008 60 35.9 1736.7

01/11/2009 70 36.7 1729.4

01/02/2011 80 37.4 1721.5

01/05/2012 90 38.1 1715.2

01/08/2013 100 38.7 1709.1

Nc Nb Ng Vgi (m/s)
Data VPI (%) FR (%) Pres. Med. Res. (psi)

BT 
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d) Carregar o mesmo arquivo .irf, mas desta vez no modulo Results 3D da CMG. Neste 

modulo devem ser criadas as seguintes variáveis dependentes: Número Capilar, Número 

de Bond, Número Gravitacional e Frente de Injeção. Cada uma destas variáveis deve estar 

em função das variáveis independentes descritas na Equação 2.2, Equação 2.3, Equação 

2.5 e Equação 2.7 do Capítulo II. A Figura 4.14 mostra a interface para a criação da 

variável dependente Numero Capilar no Results 3D. As constantes de conversão entre 

unidades devem ser consideradas em cada variável. 

 

Figura 4.14Tela Results 3D para cálculo das variáveis dependentes. 

e) Criadas as variáveis dependentes, na tela principal do Results 3D se escolhe a variável 

Frente de Injeção para mostrar interativamente no grid do modelo GAGD. A Figura 4.15 

mostra o modelo (em seção j e k) para um tempo simulado, o comportamento da Frente de 

Injeção. O tempo é escolhido em função do valor de VPI. Neste caso, a data 01/01/2001 é 

para um VPI de 5%. 
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Figura 4.15Seção (j,k) do modelo GAGD para determinação da frente de injeção 

f) Para este trabalho foi escolhido dois pontos representativos da frente de injeção: a parte 

central e lateral. A escolha é fundamentada pela simetria que apresenta o modelo de 

reservatório na direção j. Para determinar o bloco representativo da base e lateral da 

frente, primeiramente se escolhe o bloco localizado na parte central do modelo e que tenha 

o valor da FI igual ou maior a um (1) na direção k (Figura 4.15). Este bloco (1, 101, 16) 

representa a base da frente. A partir deste, determina-se o bloco que será a lateral da frente 

pegando a metade do valor do bloco base na direção k (16/2 = 8) e procurar na direção j, o 

valor da FI igual ou maior a um (1). Na Figura 4.15, o bloco 1,64,8 representa a lateral 

(esquerda) da frente. Como o grid do modelo é simétrico na direção j, qualquer lado 

(esquerda ou direita) pode ser escolhido para representar a lateral da frente. 

g) Definidos os dois blocos, procurar e anotar o valor de primeiro grupo adimensional 

escolhido no Results 3D. Por exemplo, na Figura 4.16 mostra os valores do Número 

Capilar no modelo GAGD que corresponde à base e lateral da frente de injeção. Os 

valores são anotados na planilha mostrada anteriormente (Tabela 4.7). 

 

Figura 4.16Seção (j,k) do modelo GAGD para determinação do Número Capilar 

INJETOR

PRODUTOR
1.0e-2

1.0e-1

1.0e+0

1.0e+1

1.0e+2

Frente de Equilíbrio óleo – gás injetado
2001-01-01 

Frente de Injeção (FI)

INJETOR

PRODUTOR
1.0e-11

1.0e-10

1.0e-9

1.0e-8

Número Capilar
2001-01-01 

Bloco 1, 101, 16 @ frente de injeção ≥ 1 (Base) Bloco 1, 64, 8 @ frente de injeção ≥ 1 (Lateral) 

01/01/2001 

01/01/2001 

Nc=8.18E-10@Bloco 1, 101, 16 (Base) Nc=1.72E-09 @ Bloco 1, 64, 8 (Lateral) 
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h) Anotado os valores do Número Capilar, segue-se a mesma dinâmica para o Número de 

Bond e Gravitacional além da velocidade do gás na mesma locação dos blocos definidos 

para o mesmo valor de VPI. 

i) Os incisos f), g) e h) são repetidos para os demais valores de VPI até completar o registro 

dos valores das variáveis como se mostra na Tabela 4.8 

Tabela 4.8Registro completo dos grupos adimensionais e velocidade do gás injetado. 

 

j) Ao finalizar o registro de todos os casos simulados, são plotadas as curvas de Nc, Nb, Ng 

e Vgi em função do fator de recuperação para posterior pesquisa e análise dos resultados 

obtidos. 

 

Lateral Base Lateral Base Lateral Base Lateral Base

21/01/2000 0.2 3.0 3031.7 1.6E-08 5.5E-09 3.7E-09 3.3E-09 2.4E-01 6.1E-01 2.7E-07 4.5E-08

22/03/2000 1 6.5 2567.4 3.9E-09 1.2E-09 2.5E-09 2.2E-09 6.3E-01 1.8E+00 1.1E-07 4.5E-08

01/01/2001 5 16.7 2374.1 1.7E-09 8.2E-10 2.3E-09 2.0E-09 1.4E+00 2.5E+00 5.6E-08 2.9E-08

01/12/2001 10 24.4 2217.1 5.5E-10 1.1E-09 1.9E-09 1.6E-09 3.4E+00 1.5E+00 2.5E-08 2.3E-08

01/07/2003 20 30.6 1931.4 2.9E-10 5.2E-09 1.3E-09 8.9E-10 4.5E+00 1.7E-01 2.9E-08 9.4E-07

01/11/2004 30 32.7 1806.4 1.7E-10 3.2E-09 1.2E-09 8.4E-10 6.6E+00 2.7E-01 2.3E-08 7.7E-07

01/03/2006 40 34.0 1764.4 1.4E-10 2.9E-09 1.1E-09 8.1E-10 8.0E+00 2.8E-01 2.2E-08 7.4E-07

01/06/2007 50 35.0 1747.3 1.1E-10 2.7E-09 1.1E-09 8.2E-10 9.3E+00 3.0E-01 1.7E-08 4.9E-07

01/09/2008 60 35.9 1736.7 1.0E-10 2.7E-09 1.0E-09 8.0E-10 1.0E+01 3.0E-01 1.7E-08 5.9E-07

01/11/2009 70 36.7 1729.4 9.5E-11 2.6E-09 1.0E-09 7.9E-10 1.1E+01 3.0E-01 1.6E-08 4.9E-07

01/02/2011 80 37.4 1721.5 8.8E-11 2.6E-09 1.0E-09 8.0E-10 1.2E+01 3.1E-01 1.5E-08 4.7E-07

01/05/2012 90 38.1 1715.2 8.1E-11 2.6E-09 1.0E-09 8.0E-10 1.2E+01 3.1E-01 1.4E-08 4.2E-07

01/08/2013 100 38.7 1709.1 7.7E-11 2.3E-09 1.0E-09 8.2E-10 1.3E+01 3.6E-01 1.4E-08 3.6E-07

Nc Nb Ng Vgi (m/s)
Data VPI (%) FR (%) Pres. Med. Res. (psi)
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5. Resultados e discussões 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e as discussões referentes aos 

desempenhos do Número Capilar, do Número de Bond e do Número Gravitacional sobre o 

fator de recuperação de óleo na simulação do processo GAGD. Além disso, será apresentada 

uma comparação dos resultados obtidos com os resultados da literatura. 

5.1 Escolha do parâmetro de sensibilidade 

Na revisão bibliográfica dos experimentos realizados do processo GAGD, chega-se à 

mesma conclusão que a vazão de injeção de gás é o parâmetro operacional que mais 

influencia no processo GAGD (Mahmoud, 2006; Pinto, 2009; Jadhawar, 2010; e Bautista, 

2010).  

Mahmoud (2006) menciona que a vazão de injeção é uns dos mais importantes 

parâmetros e que precisa ser otimizado para o sucesso do processo GAGD. Esta afirmação é 

válida já que este parâmetro controla a frente de injeção no reservatório e pode determinar se 

a força gravitacional é, ou não, dominante no GAGD. Além disso, a uma maior vazão de 

injeção, menor é o tempo para atingir elevados fatores de recuperação de óleo, tornando o 

processo mais atrativo em termos econômicos. Por outro lado, altas vazões de injeção podem 

causar rápidas chegadas do gás injetado no poço produtor provocando uma rápida queda na 

pressão do reservatório e aumento no RGO. Concluindo, um equilíbrio entre estes fatores 

deve ser determinado para implantar com sucesso o GAGD em campo sob um bom controle 

da vazão de injeção. 

Portanto, pela grande importância deste parâmetro no GAGD, a vazão de injeção foi 

escolhida como o único parâmetro de sensibilidade para analisar e avaliar o desempenho das 

forças capilar, viscosa e gravitacional através dos grupos adimensionais Nc, Nb e Ng em 

função do fator de recuperação de óleo. 

Para o presente estudo, a vazão de injeção foi variada em sete (7) diferentes níveis. 

Estes níveis são apresentados na Tabela 5.1. A magnitude das vazões foi escolhida em função 

da escala do modelo de reservatório e o numero de níveis para ter um range suficiente que 

permita ver a influencia nos grupos adimensionais. 

 

 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capitulo V: Resultados e Discussões 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          55 

Tabela 5.1 Intervalo de análise do parâmetro vazão de injeção 

N° Caso Vazão de Injeção (10
3
 m

3
/d std) 

I 1,6 

II 3,3 

III 6,6 

IV 9,9 

V 13,1 

VI 16,4 

VII 19,7 

 

Como a vazão de injeção foi o único parâmetro a ser variado em sete níveis, o mesmo 

número de simulações foi realizada. Estes valores de injeção não atingem a pressão mínima 

de miscibilidade. Portanto, todos estes casos de simulação estão na condição de 

imiscibilidade. 

O tempo de simulação foi de 20 anos para todos os casos. Na Figura 5.1 se apresenta o 

gráfico do fator de recuperação em função do tempo das sete simulações realizadas. Observa-

se que o caso de maior vazão de injeção apresentou o maior fator de recuperação final de óleo 

(75,8%). A curva do caso VI apresentou um leve desvio de tendência e proporção em relação 

ao caso V e VII por problemas de convergência observadas na corrida da simulação. 

 

Figura 5.1Fator de recuperação versus tempo – Comparação de casos. 
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Contudo, ao longo deste capítulo a avaliação dos resultados será realizada em termos 

de porcentagem de volume poroso injetado (VPI) e não em termos de tempo. A Figura 5.2 

mostra o fator de recuperação em função do VPI. Observa-se que o maior fator de 

recuperação final foi obtido com maiores porcentagens de VPI. Isto é, o caso de maior vazão 

de injeção, ao final dos 20 anos do projeto, obteve a maior recuperação em relação aos outros 

casos de menor vazão. 

 

Figura 5.2. Fator de recuperação versus volume poroso injetado (VPI%) – Comparação 

de casos. 

Para delimitar o estudo, valores porcentuais de VPI foram escolhidos na faixa de 0 % a 

100 % para mostrar o desempenho das forças capilar, viscosa e gravitacional com a variação 

da vazão de injeção através dos grupos adimensionais. 

5.2 Validação dos resultados obtidos do memorial de cálculo dos grupos 

adimensionais. 

Está seção mostra se os resultados, obtidos através do memorial de cálculo proposto na 

Seção 4.3.1 do Capitulo IV, são confiáveis e representativos para atingir os objetivos deste 

trabalho. Para isso, os dados publicados na literatura foram os parâmetros de validação.  

Esta validação foi necessária porque se considerou o cálculo dos grupos adimensionais 

em dois pontos significativos do processo GAGD. O primeiro, da lateral da frente de injeção 

e, a segunda, da base da mesma frente. Para saber qual destes dois pontos iria representar 

melhor em termos de desempenho o processo na simulação, os resultados publicados por 
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Grattoni et al. (2001) foram usados como literatura de validação e decisão. O autor não 

menciona de que parte da frente de injeção obtém os dados no modelo físico proposto. 

Vários outros autores (Mahmoud, 2006, Sharma 2005 e Kulkarni 2006) tiveram certa 

referência do trabalho de Gratonni et al (2001) para concluir os experimentos realizadas do 

processo GAGD. Maior detalhe deste trabalho está descrito no Capítulo III, Estado de Arte. 

A Figura 5.3 mostra a validação para o Número Capilar dos resultados obtidos do 

memorial de cálculo do Caso I e Caso VII (gráficos a e b) e dos resultados da literatura 

escolhida (gráfico c). Os gráficos encontram-se plotados em função do fator de recuperação. 

Observa-se que os dados obtidos da lateral da frente de injeção na simulação seguem uma 

mesma tendência dos dados da literatura, onde menor o Nc, maior o fator de recuperação para 

um sistema molhado por água. Esta tendência não foi similar para os dados calculados da base 

da frente de injeção. Foi observado que este desvio acontece após a erupção do gás injetado, 

na qual a base da frente de injeção atinge o poço produtor e não tem mais óleo na frente para 

deslocar. Isto provoca um aumento na velocidade do gás injetado assim como do gás em 

solução que se produzem rapidamente no poço produtor que tem uma pressão dinâmica 

constante. 

 

 

Figura 5.3.Validação do Número Capilar obtido pelo memorial de cálculo do Caso I e 

Caso VII  literatura (Grattoni et al., 2001). 
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Finalmente, a Figura 5.4 mostra as curvas obtidas do memorial de cálculo do Número 

de Bond, do Caso I e Caso VII (gráficos superiores), e a curva obtida da literatura (gráfico 

inferior) em função do fator de recuperação. Observa-se que nem os dados da lateral nem os 

dados da base da frente de injeção tiveram uma similaridade com os dados da literatura e 

muito menos em ordem de grandeza. Verificou-se que o autor usou o Numero de Bond 

macroscópico (Equação 2.4) e não o microscópico (Equação 2.3) do Capitulo II. 

Neste caso, como a similaridade do Número Capilar foi vista na lateral da frente de 

injeção, foi decidido escolher a mesma para o Nb como dado mais representativo deste grupo 

adimensional. 

Observa-se também na Figura 5.4 que para o Caso I existe uma mesma tendência das 

duas curvas. Já para o Caso VII, as duas curvas seguem uma tendência diferente. Foi 

verificado que isto acontece após a erupção do gás injetado. 

 

 

Figura 5.4Validação do Número de Bond obtido pelo memorial de cálculo do Caso I e 

Caso VII versus literatura (Grattoni et al., 2001). 

A Figura 5.5 mostra as curvas obtidas do memorial de cálculo do Número 

Gravitacional para o Caso I e Caso VII. Diferente dos anteriores grupos, no trabalho de 

Grattoni et al. (2001) não foram encontrados resultados comparativos para este tipo de 
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da lateral da frente apresentou uma boa relação em função do fator de recuperação comparado 

com a curva da base. Já que estas curvas nascem da relação entre o Número Capilar e o 

Número de Bond da mesma frente, as mesmas não sofreram a tendência da base, afetadas pela 

erupção do gás injetado. Portanto, para o Número Gravitacional, os dados da lateral da frente 

foram os dados mais representativos para o processo GAGD. 

 

 

Figura 5.5Validação do Número Gravitacional obtido pelo memorial de cálculo do Caso 

I e Caso VII. 
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onde, no início do processo, a velocidade é maior e, no final, o maior fator de recuperação é 

obtido para uma menor velocidade. Uma tendência diferente foi observada com a curva da 

base da frente também influenciada fortemente pela erupção do gás. 

 

 

Figura 5.6 Validação da velocidade da frente de injeção obtido pelo memorial de cálculo 

do Caso I e Caso VII versus literatura (Grattoni et al., 2001). 

Portanto, como as curvas da lateral da frente do Nc e da velocidade da frente de 

injeção obtidas neste estudo se assemelharam com a literatura, todos os dados obtidos deste 

ponto serão usados para analisar individualmente os números adimensionais em função do 

fator de recuperação agrupando todos os casos simulados. 

5.3 Efeito do Número Capilar (Nc) 

A influência da vazão de injeção de gás sobre o Número Capilar na simulação do 

processo GAGD é apresentado no gráfico da Figura 5.7. Neste gráfico, cada curva representa 

para um mesmo valor de volume poroso injetado (VPI) de cada vazão de injeção (desde o 

Caso I até o Caso VII), o efeito do Número Capilar em função do fator de recuperação de 

óleo. 
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Figura 5.7 Gráfico do número capilar versus fator de recuperação 

O efeito do Nc sobre o fator de recuperação foi analisado de duas formas. A primeira, 

a vazão de injeção constante e, a segunda, a vazão variável. 

A vazão constante se observa no gráfico da Figura 5.7 que à medida que aumenta a 

porcentagem de VPI, menor o Nc. Isto é, a força capilar seria cada vez mais predominante em 

relação à força viscosa para atingir um maior fator final de recuperação. Esta predominância 

se daria pela queda de pressão no reservatório. A Figura 5.8 mostra a pressão média do 

reservatório em função do Número Capilar para o Caso I e Caso VII. Observa-se que quando 

a pressão decresce menor é o Nc. Portanto, a força capilar (tensão interfacial) aumenta cada 

vez pela queda de pressão. Como a vazão de injeção não é suficiente para manter ou elevar a 

pressão, a tensão interfacial atuaria contra o fluxo e, consequentemente, o gás injetado não 

conseguiria ter uma boa eficiência de deslocamento do óleo residual. Só aumentando a vazão 

de gás injetado, a força capilar perderia predominância pelo aumento na pressão até, se for 

possível, atingir a pressão mínima de miscibilidade para eliminar a tensão interfacial, 

aumentar a força viscosa e também a eficiência de deslocamento e o fator de recuperação no 

processo GAGD. 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capitulo V: Resultados e Discussões 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          62 

 

Figura 5.8Gráfico do número capilar versus pressão média do reservatório para o Caso 

I e Caso VII. 

Considerando todos os níveis de vazão, nota-se no gráfico da Figura 5.7 que para um 

mesmo valor de VPI, antes da erupção do gás (Breakthrough - BT), o maior fator de 

recuperação foi obtido para menores Nc. Neste caso, a força capilar foi predominante sobre a 

força viscosa para mobilizar mais óleo. Já após a erupção do gás, a maior recuperação de óleo 

foi obtida para maiores Nc. Isto é, a força viscosa foi predominante em relação à força capilar. 

Para entender como a menor Nc, a recuperação de óleo é maior antes do BT, a Figura 

5.9 mostra uma comparação da saturação de óleo entre duas vazões de injeção (Caso I e Caso 

VII) para 10 % VPI. Observa-se que no Caso I, a saturação média de óleo no reservatório é de 

0,5. Já no Caso VII, a saturação média de óleo é de 0,65. Isto aconteceu devido a que no 

primeiro caso, o gás injetado teve uma maior área invadida no reservatório em relação ao 

segundo caso. Isto pela tensão interfacial óleo-gás ser maior no primeiro caso. Contudo, nesta 

área invadida, no Caso I, a saturação residual de óleo é maior, entre 0,3 – 0,4, se comparado 

com o Caso VII, onde a saturação residual ficou entre 0,1 - 0,2. Portanto, antes do BT, quanto 

menor é o Nc, a eficiência no deslocamento do óleo (nível microscópico) é baixa, mas por 

outro lado, a eficiência no varrido da mesma (nível macroscópico) é alta. Esta ultima 

eficiência fez com que a recuperação de óleo tenha sido maior no Caso I. Observa-se que gás 

em solução é liberado próximo as laterais do reservatório onde a pressão de saturação foi 

atingida. 

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

1.0E-11 1.0E-10 1.0E-09 1.0E-08 1.0E-07 1.0E-06 1.0E-05

P
re

ss
õ

a 
m

é
d

ia
 d

o
 r

e
se

rv
at

o
ri

o
 (

kP
a)

Número Capilar (Nc)

CASO 1 CASO 7



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capitulo V: Resultados e Discussões 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          63 

Observa-se também na Figura 5.9 que aparentemente a forma da zona invadida pelo 

gás de injeção no processo GAGD depende da vazão de injeção e curiosamente, no caso de 

maior vazão, neste modelo homogêneo, não foi evidenciado caminhos preferencias 

(fingerings) como foi observado nas experimentações de Mahmoud (2006).  

 

Figura 5.9 Comparação da vazão de injeção (Caso I vs Caso VII) na saturação de óleo 

para 10% do volume poroso injetado. Antes do BT. 

Finalmente, para entender como a maior Nc, maior é a recuperação de óleo após o BT 

(observado na Figura 5.7), a Figura 5.10 mostra a comparação da saturação de óleo entre os 

mesmos casos (Caso I e Caso VII) para 100 % VPI. Observa-se no Caso I, a saturação média 

de óleo no reservatório é aproximadamente 0,45. No Caso VII, esta saturação é 0,3. Apesar de 

que nos dois casos, tem-se aproximadamente a mesma eficiência de varrido, a maior 

eficiência de deslocamento foi obtida no Caso VII aumentando o Nc. 

Saturação de óleo
Caso I vpi

Saturação de óleo
Caso VII vpi

Gás em solução 
Gás em solução 
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Figura 5.10Comparação da vazão de injeção (Caso I vs Caso VII) na saturação de óleo 

para 100% do volume poroso injetado. Após do BT. 

Em termos gerais o efeito do Número Capilar no processo GAGD como foi visto nesta 

seção, depende exclusivamente do parâmetro operacional, vazão de injeção. 

5.4 Efeito do Número de Bond (Nb) 

O efeito do Nb em função do fator de recuperação de óleo é apresentado no gráfico da 

Figura 5.11. Cada curva representa a variação da vazão de injeção para um mesmo VPI. 

Da mesma forma que o Nc, o efeito do Nb sobre o fator de recuperação foi analisado a 

vazão de injeção constante e depois a vazão variável. 

Para um nível de vazão de gás injetado, observa-se na Figura 5.11 que à medida que 

aumenta o VPI, o Nb é relativamente menor para elevar o fator de recuperação. Isto é, a força 

Saturação de óleo
Caso I vpi

Saturação de óleo
Caso VII vpi
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capilar também seria cada vez mais predominante sobre a força gravitacional além da força 

viscosa durante o processo GAGD. Como a força gravitacional é uma função da diferença de 

densidade entre o óleo - gás e da permeabilidade, possivelmente a vazão de injeção não 

influenciaria positivamente nesta força, favorecendo assim a força capilar representada 

diretamente pela tensão interfacial gás - óleo. Além disto, a permeabilidade do reservatório ao 

ser baixa e homogênea não favoreceria também à força gravitacional. Isto é, se a 

permeabilidade vertical fosse maior, a segregação de fluidos seria favorecida e a força 

gravitacional também. 

 

Figura 5.11Gráfico do número de Bond versus fator de recuperação 

Considerando todos os níveis de vazão, nota-se no gráfico da Figura 5.11 que para um 

mesmo valor de VPI, antes da erupção do gás (BT), o maior fator de recuperação foi obtido 

com menor Nb. Neste caso, a força capilar foi predominante em relação à força gravitacional 

na maior mobilização de óleo. Como foi visto na Figura 5.9 da seção 5.3, a força capilar 

influencia mais na eficiência de varrido em relação à eficiência de descolamento na 

mobilização de maiores quantidades de óleo antes do BT. 

Após acontecer o BT, observa-se na Figura 5.11 que a maior recuperação de óleo, foi 

obtida a maior Nb. Neste caso, a força gravitacional ganharia certa predominância em relação 

à força capilar. 
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Pelo observado no efeito do Nb no fator de recuperação, aparentemente a vazão de 

injeção não tem muita influência sobre este número adimensional pela pouca variação no 

range de valores, entre 1.0E-08 e 1.0E-09.Isto poderia indicar que, o Nb não tem uma forte 

dependência de parâmetros operacionais e sim de parâmetros petrofísicos ou de reservatório. 

5.5 Efeito do Número Gravitacional (Ng) 

A influência da vazão de injeção de gás sobre o Número Gravitacional na simulação 

do processo GAGD é apresentado no gráfico da Figura 5.12. 

Para um nível de vazão de gás injetado, à medida que aumenta a porcentagem de VPI, 

o Ng aumenta assim como o fator de recuperação. Isto é, a força gravitacional teve 

predominância sobre a força viscosa para mobilizar a maior quantidade de óleo. Observa-se 

na Figura 5.12 que a baixo VPI, a força viscosa seria a responsável na recuperação de óleo até 

que se evidência uma transição na qual a força viscosa cede perante a força gravitacional para 

atingir o fator final de recuperação. Essa transição acontece quando o valor de Ng é maior que 

um. 

 

Figura 5.12Gráfico do número gravitacional versus fator de recuperação 

Analisando todos os níveis de vazão, nota-se no gráfico da Figura 5.12 que, para um 

mesmo valor de VPI e antes do BT, o maior fator de recuperação foi obtido a maior Ng. Isto 

é, a força gravitacional foi predominante sobre a força viscosa na mobilização de óleo. 

Finalmente, após o BT, o maior fator de recuperação foi obtido a menor valor de Ng. 
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Portanto, a força gravitacional cedeu perante a força viscosa, porem a primeira ainda é maior 

que a segunda já que o valor de Ng ficou ainda acima do valor de um.  

Resumindo a avaliação destes números adimensionais no processo GAGD, antes do 

BT, o maior fator de recuperação foi obtido a menor Nc e Nb e a maior Ng. Acha-se que a 

força capilar, seria o principal mecanismo de recuperação nesta fase, seguido da força 

gravitacional. Após o BT, o maior fator de recuperação foi obtido a maior Nc e Nb e a menor 

Ng. Nesta fase, a força gravitacional seria o principal mecanismo, seguido da força viscosa 

para recuperação final de óleo no processo GAGD. 

Poderia ser inferido neste modelo de reservatório, que ao iniciar o processo GAGD, 

menores vazões de injeção seriam necessárias para obter os maiores fatores de recuperação 

antes de acontecer o BT. Após o BT, maiores vazões de injeção seriam necessárias para 

continuar incrementando o fator de recuperação. 

5.6 Comparação de resultados com outros modelos do GAGD 

Neta seção se apresentará uma comparação dos valores obtidos de cada número 

adimensional com valores reportados na literatura. O objetivo é verificar se existe uma 

relação e coerência com outros tipos de modelos ou experimentos que aplicaram os mesmos 

números adimensionais no processo GAGD. 

Esta comparação foi realizada com: 

 Modelos físicos em escala de laboratório (Sharma, 2005, Gratoni et al., 2001 e 

Mahmoud, 2006); 

 Testemunhos ou “core floods” (Kulkarni, 2005) e; 

 Um projeto de drenagem gravitacional no Campo de West Hackberry (Gillham et 

al., 1996) 

A comparação utilizou valores na condição de imiscibilidade. 

5.6.1 Comparação do Número Capilar 

A Figura 5.13 mostra a comparação do Nc entre o modelo numérico (modelo de 

simulação) e os modelos da bibliográfica. Observa-se que o máximo e mínimo valor do Nc 

obtido neste estudo está dentro da faixa de valores reportada pelos outros experimentos da 

literatura. No modelo numérico, o menor valor obtido de Nc (7,7 x 10
-11

) corresponde ao nível 

de menor vazão de injeção (Caso I) e, o maior valor obtido de Nc (4,6 x 10
-06

) corresponde ao 

nível de maior vazão de injeção (Caso VII). Portanto, poderia ser assumido para os outros 
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experimentos que, os maiores valores de Nc corresponderiam a altas vazões de injeção e os 

menores valores de Nc corresponderiam a baixas vazões de injeção. Kulkarni (2005) tem 

mencionado que o Nc é uma forte função de parâmetros operacionais (i.e vazão de injeção e 

pressão de injeção). Isto foi também observado na seção 5.3 deste capítulo. 

 

 

Figura 5.13Comparação do Número Capilar entre o modelo numérico e os modelos da 

bibliográfica. 

No Capítulo III, Estado de Arte, foi visto que o autor Sharma (2005) tinha encontrado 

uma relação do Nc em função do fator de recuperação. O autor concluiu que com maiores 

valores de Nc se obtinham maiores fatores de recuperação. A Tabela 5.2 mostra os dados 

obtidos pelo autor nos experimentos realizados no modelo físico em escala de laboratório. 

Estes dados foram plotados no gráfico da direita apresentado na Figura 3.9 do Capítulo III. 

Observa-se na Tabela 5.2 quanto maior a vazão, maior o Nc e maior o fator final de 

recuperação. Os mesmos foram usados para comparar com os dados obtidos da simulação que 

apresentaram a mesma relação apresentada na seção 5.3 deste capítulo. A comparação foi 

realizada com os resultados obtidos para um VPI de 100% de todos os níveis de vazão de 

injeção 

Tabela 5.2Valores de Nc em função do fator de recuperação obtidos por Sharma (2005) 

Alta vazão 

Baixa vazão 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capitulo V: Resultados e Discussões 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          69 

 

A Figura 5.14 apresenta a comparação da tendência do Nc em função do fator de 

recuperação. Observa-se que existe uma tendência muito similar entre os resultados de 

Sharma (2005) e os resultados obtidos na simulação numérica. Esta relação encontrada é 

conclusiva, porque apesar dos modelos, escalas e dados de entrada serem totalmente 

diferentes, observa-se que quanto maior é o Nc, maior é o fator de recuperação nos dois 

modelos que pesquisam o processo GAGD.  

As equações da linha de tendência dos dois modelos podem ser usadas como 

ferramentas para predizer os fatores de recuperação. Neste caso, se Nc for igual que um, isto 

é, a força viscosa igual à força capilar se teria fatores de recuperação de 100 %. 

 

Figura 5.14Comparação da tendência do Nc em função do fator de recuperação entre o 

modelo numérico e modelo de Sharma (2005). 

Exp.
Permeabilidade

(mD)

Vazão Injeção

(cc/mim) 
Nc FR (%)

cr6 43000 5 1.60E-08 49

cr3 43000 20 6.43E-08 59

cr5 43000 50 1.33E-07 67

cr8 43000 200 6.43E-07 69.5

cr9 43000 300 9.64E-07 70.9

cr7 43000 400 1.28E-06 72
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5.6.2 Comparação do Nb 

A comparação do Nb entre o modelo numérico e os diferentes modelos da literatura é 

apresentada na Figura 5.15. Note-se que o maior e menor valor obtido do modelo numérico 

foram os menores valores na comparação. Contudo, estes valores ficaram próximos dos 

outros valores. Uma dispersão foi observada nos valores reportados por Grattoni et al., (2001). 

Foi verificado que o modelo físico de Grattoni et al., (2001) e Sharma (2005) tem uma faixa 

de permeabilidade acima de 6.000 mD. Estes valores de permeabilidade causariam altos 

valores de Nb. No caso de testemunhos e do projeto em campo, a permeabilidade reportada 

foi de 100 mD a 1.000 mD. Para o modelo numérico a faixa de permeabilidade é de 1mD a 10 

mD. Portanto, acha-se que menores valores de Nb são obtidos a baixas permeabilidades e 

maiores valores de Nb são obtidos a altas permeabilidades. 

 

Figura 5.15 Comparação do Número de Bond entre o modelo numérico e os modelos da 

bibliográfica. 

No Capítulo III, Estado de Arte, foi visto que o autor Sharma (2005) tinha encontrado 

uma relação do Nb em função do fator de recuperação. O autor concluiu que para maiores 

valores de Nb se obtinham maiores fatores de recuperação. O autor chega a essa conclusão 

com os dados da Tabela 5.3. Esta tabela mostra os dados de Nb obtidos pelo autor no 

experimento realizado no modelo físico em escala de laboratório. A conclusão do autor é 

baseada nos dados do experimento cr4, cr3, cr2, cr1, cp1 e cp2 para plotar o gráfico da 

esquerda apresentado na Figura 3.9 do Capítulo III, na qual, a vazão de injeção é constante e a 

Baixa 

permeabilidade 

Alta permeabilidade 



Teses de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capitulo V: Resultados e Discussões 

Ernesto Vargas Bautista                                                                                                                                          71 

permeabilidade variável. Nota-se que maiores valores de Nb foram obtidos com maior 

permeabilidade. Por outro lado, quando a vazão de injeção é variável e a permeabilidade 

constante (cr6, cr3, cr5, cr8, cr9, cr7 e cr2), existe pouca variação do Nb. Isto pode ser 

observado no gráfico da Figura 5.16. 

Tabela 5.3Valores de Nb em função do fator de recuperação obtidos por Sharma (2005) 

 

A Figura 5.16 mostra a comparação da tendência do Nb em função do fator de 

recuperação entre o modelo físico de Sharma (2005) e o modelo numérico. Plotando os dados 

de Nb, a vazão de injeção variável e permeabilidade constante (pontos azuis), observa-se que 

não é possível definir uma relação ou tendência do Nb em função do fator de recuperação. Ao 

comparar com os dados do modelo numérico que segue as mesmas condições, não foi 

possível encontrar uma relação em comum entre os dois modelos apesar de que, nos dados do 

modelo numérico foi ainda possível encontrar um tendência logarítmica. Acredita-se que foi 

possível encontrar esta tendência pela maior range de vazão de injeção usada em relação ao 

modelo físico. Por outro lado, uma similar tendência foi encontrada com os demais dados da 

literatura, porém a diferentes condições do modelo numérico (vazão constante e 

permeabilidade variável).Facilmente pode ser distinguido que a sensibilidade de variação do 

Nb foi maior quando a permeabilidade foi variada. Isto coincide com as conclusões de 

Kulkarni (2005) e Sharma (2005) que mencionam que o Nb tem uma forte dependência de 

parâmetros de reservatório. 

 

Exp.
Permeabilidade

(mD)

Vazão Injeção

(cc/mim) 
Nb FR (%)

cr4 10200 20 7.07E-06 54.38

cr6 43000 5 3.10E-05 49

cr3 43000 20 3.50E-05 59

cr5 43000 50 3.00E-05 67

cr8 43000 200 3.21E-05 69.5

cr9 43000 300 3.50E-05 70.9

cr7 43000 400 3.10E-05 72

cr2 43000 20 3.60E-05 62

cr1 152000 20 3.50E-04 73

cp1 152000 - 4.00E-04 79.3

cp2 152000 - 4.10E-04 78.3
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Figura 5.16 Comparação da tendência do Nb em função do fator de recuperação entre o 

modelo numérico e modelo de Sharma (2005). 

5.6.3 Comparação do Ng 

A comparação do Ng entre o modelo numérico e os diferentes modelos da literatura é 

apresentada na Figura 5.17. Nota-se que os resultados do modelo numérico são próximos dos 

resultados reportados em outros modelos do GAGD. Embora, exista uma leve dispersão do 

menor valor do modelo numérico em relação aos demais valores comparativos. Isto 

possivelmente pelo range de vazão de injeção e não variação de parâmetros de reservatório 

aplicados neste modelo.  

Observa-se também na Figura 5.17 que, a maioria dos valores de Ng é maior que um (1). Isto 

significa a dominância da força gravitacional sobre a força viscosa na maior parte dos 

experimentos. Mahmoud (2006) acreditava que a força gravitacional é um dos principais 

mecanismos de produção de óleo no processo GAGD.O autor também reforça a importância 

de manter a dominância da força gravitacional no processo. Contudo, a presença da força 

viscosa também é importante no GAGD para manter a pressão e deslocar mais óleo do meio 

poroso. 
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Figura 5.17Comparação do Numero Gravitacional entre o modelo numérico e os 

modelos da literatura. 

Da mesma forma que os anteriores números adimensionais, uma relação mais 

especifica foi pesquisada para o Ng entre os resultados do modelo numérico e os da literatura. 

A Tabela 5.4 mostra os resultados obtidos por Sharma (2005) do Ng em função do fator de 

recuperação e, a Tabela 5.5 mostra também os resultados obtidos por Mahmoud (2006) do Ng 

versus fator de recuperação. O primeiro autor tinha encontrado uma relação entre os dados 

concluindo que maior fator de recuperação era obtido para maiores Ng (Ver Figura 3.6 do 

Capitulo III). Por outro lado, o segundo autor não tinha encontrado uma relação do Ng em 

função do fator de recuperação (Ver Figura 3.11 do Capitulo III). Este autor menciona que 

possivelmente pelo menor range de valores usados nos experimentos, uma relação não tinha 

sido encontrada. Contudo, plotando todos estes dados dos dois autores e discriminando os 

dados em duas condições, a primeira, a vazão constante e, a segunda, a vazão variável, foi 

possível identificar uma relação dos dados com os dados do modelo de simulação apresentado 

neste trabalho. 

 

 

 

Gravitacional Viscosa 
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Tabela 5.4Valores de Ng em função do fator de recuperação obtidos por Sharma (2005) 

 

 

Tabela 5.5 Valores de Ng em função do fator de recuperação obtidos por Mahmoud 

(2006) 

 

A Figura 5.18 mostra o gráfico da comparação das tendências encontradas nos 

resultado do Ng versus o fator de recuperação entre os modelos de Sharma (2005), Mahmoud 

(2006) e o modelo numérico (modelo de simulação). Observa-se no gráfico que a conclusão 

que tinha Sharma (2005) mencionado de que quanto maior o Ng, maior o fator de recuperação 

(linha de tendência verde) corresponde à condição de vazão de injeção constante e variando 

os parâmetros de reservatório (Experimento cr4, cr3, cr1, cr2, cp1 e cp2 da Tabela 5.4). 

Porém o autor não menciona na pesquisa dele, a relação observada pelos resultados obtidos na 

condição de vazão de injeção variável (Experimento cr6, cr3, cr5, cr8, cr9, cr7 e cr2 da Tabela 

5.4), na qual, maior fator de recuperação pode ser obtido para menor valor de Ng injetando 

maiores vazões de injeção (linha azul escuro). Esta mesma tendência e condição coincidem 

muito bem com os resultados do modelo numérico (linha vermelha). Em relação aos 

resultados de Mahmoud (2006), como tinha se mencionado no parágrafo anterior, o autor 

conclui que não tinha sido possível encontrar uma relação nos resultados obtidos do Ng em 

Exp.
Permeabilidade

(mD)

Vazão Injeção

(cc/mim) 
Ng FR (%)

cr6 43000 5 1935.1 49

cr4 10200 20 110.0 54.38

cr3 43000 20 544.3 59

cr1 152000 20 544.3 73

cr2 43000 20 672.9 62

cr5 43000 50 225.4 67

cr8 43000 200 49.9 69.5

cr9 43000 300 36.3 70.9

cr7 43000 400 24.2 72

cp2 152000 - 21025.6 78.3

cp1 152000 - 24691.4 79.3

Exp
Porosidade

(%)

Permeabilidade

(mD)

Vazão Injeção

(cc/mim)
Ng FR (%)

2 43 3100 2 0.998014 67

3 43 3100 4 0.499007 72

4 43 3100 8 0.249504 83

7 41.2 3600 2 1.12086 65

8 41.2 3600 4 0.56043 71

9 41.2 3600 8 0.280215 74
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função do fator de recuperação. Contudo, ao discriminar os dados na condição de vazão de 

injeção variável, foi possível encontrar uma tendência conclusiva e similar (linha laranja e 

azul claro)ao modelo numérico e ao modelo de Sharma (2005) na mesma condição de vazão. 

Observa-se que a linha de tendência logarítmica do modelo numérico é muito próxima das 

linhas de tendência do modelo de Mahmoud (2006). Observa-se também que as duas linhas de 

tendência logarítmica do modelo de Mahmoud (2006), apesar de aplicar o mesmo range de 

vazão de injeção, a inclinação da curva varia pela variação dos parâmetros de reservatório. 

Portanto, poderia ser inferido que a inclinação da curva é levemente influenciada pelo 

parâmetro de reservatório. Também não pode ser desconsiderado que parâmetros operacionais 

influenciam mais no comportamento do Ng em função do fator de recuperação. Kulkani 

(2005) tinha mencionado que o Ng é uma função maior de parâmetros operacionais que de 

reservatório.  

 

Figura 5.18Comparação da tendência do Ng em função do fator de recuperação entre o 

modelo numérico, modelo de Sharma (2005) e modelo de Mahmoud (2006). 
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6. Conclusões e Recomendações 

As conclusões encontradas neste trabalho são descritas neste capítulo assim como as 

recomendações para futuros trabalhos. 

6.1 Conclusões 

 O modelo de simulação do processo GAGD apresentado nesta pesquisa também pode 

ser usado na avaliação e estudo das forças capilar, viscosa e gravitacional através do 

uso de grupos adimensionais. 

 

 Os grupos adimensionais usados na literatura para o processo GAGD também são 

válidas para a simulação numérica. 

 

 O proposto memorial de cálculo para obtenção dos grupos ou números adimensionais 

do modelo de simulação do processo GAGD demonstrou ser confiável e conclusivo. A 

escolha da lateral da frente de injeção foi mais representativa que da base. Isto foi 

verificado através da comparação com dados da literatura. 

 

 À vazão de injeção constante, o fator de recuperação pode ser incrementado com um 

menor Número Capilar, com um menor Número de Bond e com um maior Número 

Gravitacional. Isto é, as forças capilar e gravitacional foram as maiores responsáveis 

pela mobilização de óleo no processo GAGD. 

 

 À vazão de injeção variável observou-se que, antes da erupção, o fator de recuperação 

foi maior, a menor Nc e Nb e maior Ng. Após a erupção, o fator de recuperação de 

óleo foi maior, a maior Nc e Nb e menor Ng na simulação do processo GAGD. 

 

 Antes da erupção do gás, a força capilar seria a mais predominante na recuperação de 

óleo. Esta força favoreceria na eficiência de varrido do óleo pelo gás de injeção apesar 

da eficiência de deslocamento ser menor. 

 

 Após a erupção do gás, a força gravitacional seria a mais predominante na recuperação 

de óleo. Esta força favoreceria na eficiência de deslocamento do óleo pelo gás de 

injeção. A força viscosa também é fundamental na mobilização do óleo, em especial 

do óleo residual. 
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 Baseado nos resultados dos números adimensionais se inferiu que para este tipo de 

modelo numérico, menores vazões de injeção de gás seriam necessárias para obter o 

maior fator de recuperação antes do BT e que, após o BT, maiores vazões de injeção 

de gás seriam necessárias para obter o maior fator de recuperação no processo GAGD.  

 

 Uma ótima relação foi encontrada na comparação dos resultados obtidos do modelo de 

simulação e os resultados de outros tipos de modelos apresentados na literatura do 

processo GAGD. A comparação foi conclusiva, apesar da diferença na escala de cada 

modelo, dados de reservatório e parâmetros operacionais usados. A comparação 

permitiu consolidar a confiabilidade dos resultados obtidos no modelo de simulação.  

 

 Na comparação do Número Capilar observou-se que valores menores do Nc 

corresponderiam a baixas vazões de injeção, caso contrário, corresponderiam a altas 

vazões de injeção. Isto permitiu concluir que o Nc tem uma forte dependência de 

parâmetros operacionais. 

 

 Na comparação do Número de Bond observou-se que a valores menores de Nb 

corresponderiam a baixos valores da permeabilidade do reservatório, caso contrário, 

corresponderiam a altos valores na permeabilidade. Portanto, concluiu-se que o Nb 

tem uma forte dependência de parâmetros petro-físicos. 

 

 Na comparação do Número Gravitacional, a maioria dos experimentos teve a força 

gravitacional como mais predominante em relação à força viscosa no processo GAGD. 

 

 Uma boa correlação logarítmica foi observada entre o modelo de simulação e o 

modelo físico da literatura para o Número Capilar e o Número Gravitacional. 

Contudo, a mesma correlação não foi observada para o Número de Bond. 

6.2  Recomendações 

 Avaliar o memorial de cálculo dos números adimensionais realizando uma 

sensibilidade na escolha do ponto da frente de injeção e comparar os resultados. 

 Estudar a sensibilidade de parâmetros de reservatório nos grupos adimensionais e 

comparar com os resultados da literatura. 
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 Considerar o estudo do modelo em 3D e comparar com os dados obtidos do modelo 

2D. 

 Realizar estudos considerando a pressão capilar do reservatório e seus efeitos nos 

grupos adimensionais. 

 Realizar modelos de simulação na condição de miscibilidade para observar a tendência 

junto aos resultados obtidos na condição imiscível. 

 Realizar testes usando diferentes condições de molhabilidade. 

 Averiguar o efeito de aquífero sobre as forças capilar, viscosa e gravitacional. 

 Verificar a hipóteses de injetar menor vazão antes do BT e maior vazão após o BT 

para obter o maior fator de recuperação. Uma análise de sensibilidade deste parâmetro 

operacional deveria ser realizado. 
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