
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 

 PETRÓLEO – PPGCEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

ESTUDO DA INJEÇÃO DE CO2 EM RESERVATÓRIOS 

CARBONÁTICOS DE DUPLA-POROSIDADE 

 

 

ANDERSON LUIZ SOARES LEÃO 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: 

 

Prof.
ª
 Dr. Wilson da Mata 

 
 

 

 

 

Natal / RN 

Fevereiro / 2014 

  



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA INJEÇÃO DE CO2 EM RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS 

DE DUPLA-POROSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal / RN 

Fevereiro / 2014 



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  iv 

 

 



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  v 

 

 

LEÃO, Anderson Luiz Soares – Estudo da Injeção de CO2 em Reservatórios Carbonáticos. 

Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do 

Petróleo. Área de Concentração: Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de 

Petróleo. Linha de Pesquisa: Engenharia e Geologia de Reservatórios e de Explotação de Petróleo e 

Gás Natural (ERE), Natal-RN, Brasil. 

 

Orientador:Prof. Dr. Wilson da Mata 

 

  



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  vi 

 

 

 

RESUMO 

 As rochas sedimentares compostas de material predominatemente carbonático ocupam um 

expressivo volume da crosta terrestre. Esse tipo de rocha reservatório pode ser encontrada em 

diferentes unidades litoestatigráficas da geologia da terra. Os reservatórios carbonáticos são 

reservas naturalmente fraturadas que exigem uma abordagem diferenciada na modelagem em 

programas de simulação numérica. Os modelos de dupla porosidade são descritos por funções de 

tranferências que representam matematicamente o fluxo de massa entre matriz e sistemas de 

fraturas. Em um reservatório carbonático fraturado o sistema de fraturas é determinante no 

escoamento de fluidos. Os maiores reservatórios carbonáticos do mundo estão situados no Oriente 

Médio e na América do Norte. As reservas do Pré-sal estão situadas neste tipo rocha sedimentar e 

produzem, um volume significativo de dióxido de carbono juntamente com o óleo. Essa produção 

consideravél de dióxido de carbono favorece a utilização dosprocessos de EOR (Enhanced Oil 

Recovery) por injeção de gás. O processo de injeção de dióxido de carbono é amplamente utilizado 

em projetos de EOR pelo mundo. A miscibilidade entre o óleo e o dióxido de carbono em eladas 

pressões causa uma frente miscível entre as duas fases.. Para o estudo, foi utilizado um modelo 

base de reservatório de dupla-porosidade desenvolvido pela CMG para o 6° Projeto de Soluções 

Comparativas da SPE que modela sistemas de fraturas em um reservatório e a tranferência de 

massa para o sistema de fraturas. Foi feita uma análise da injeção de diferentes vazões de dióxido 

de carbono no modelo base e demais modelos estudados. A injeção de 25 milhões de pés cúbicos 

por dia de CO2 foi a vazão que obteve a melhor fator de recuperação. 

Palavras-chave:Injeção de CO2, Dupla-Porosidade, Reservatórios Carbonáticos, Subdomínio, Pré-

Sal, Reservatórios profundos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. Anderson Luiz Soares Leão  vii 

 

 

 

ABSTRACT 

 Sedimentary rocks composed of predominantly carbonate material occupy an expressive 

volume of the earth's crust. This type of reservoir rock can be found in different lithostatigraphic 

units, being a significant part of the earth's geology. Carbonate reservoirs are naturally fractured 

reservoirs that require a differentiated approach in modeling in numerical simulation programs. The 

double porosity models are described by transfer functions that represent mathematically the mass 

flow between matrix and fracture systems. In a fractured carbonate reservoir the fracture system is 

determinant in the flow of fluids. The largest carbonate reservoirs in the world are located in the 

Middle East and North America. Pre-salt reserves are located in this sedimentary rock type and 

produce a significant amount of carbon dioxide along with the oil. This considerable production of 

carbon dioxide favors the use of the Enhanced Oil Recovery (EOR) processes by gas injection. The 

carbon dioxide injection process is widely used in EOR projects around the world. The miscibility 

between the oil and the carbon dioxide at high pressure causes a miscible front between the two 

phases. For the study, a base model of dual-porosity reservoir was developed by CMG for the 6th 

Project of Comparative Solutions Of the SPE that models fracture systems in a reservoir and the 

mass transfer to the fracture system. An analysis of the injection of different flows of carbon 

dioxide into the base model and other models studied was realized. The injection of 25 million 

cubic feet per day of CO2 obtained the best recovery factor. 

Keywords:CO2 Injection, Dual porosity, Carbonate Reservoirs, Subdomain, Pre-Salt, Deep 

Reservoirs. 
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1 Introdução 

As rochas sedimentares compostas de material predominatemente carbonático ocupam 

boa parte da crosta terrestre. Esse tipo de rocha reservatório pode ser encontrada nas mais 

diversas unidades litoestatigráficas que compõem a geologia da terra. Os reservatórios de 

hidrocarbonetos em rochas carbonáticas possuem grande importância em todo mundo. As 

maiores reservas de petróleo do mundo estão localizadas em rochas carbonáticas no Oriente 

Médio (SCHLUMBERGER, 2013). 

Os principais reservatórios de hidrocarbonetos encontrados nesse tipo de rochas, no 

Brasil (Pré-Sal), foram originados com a separação dos continentes da Africa e America do 

Sul, permitindo que se formassem grandes depositos de evaporitos (sal) sobre essas rochas 

carbonáticas e toda a matéria orgânica existente nelas. No mundo é estimado que mais de 

60% das reservas de petróleo e 40% das reservas de gás estão situadas em rochas carbonáticas 

(SCHLUMBERGER, 2013). 

O percentual de dióxido de carbono encontrado nos campos do pré-sal da bacia de 

Santos varia de 1 a 20 por cento do total produzido. No pré-sal, os testes com injeção de 

dióxido de carbono começaram a ser feitos em 2011, em um poço-piloto na área de Lula, na 

Bacia de Santos. A injeção do gás produzido evita que o mesmo seja ventilado para a 

atmosfera e auxilia a manutenção da pressão do reservatório e a fluidez do petróleo, 

melhorando o potencial de recuperação (PETROBRAS, 2013). 

Reservatórios em rocha coarbonática são formações geológicas naturalmente 

fraturadas caracterizadas por distribuições heterogêneas de porosidade e permeabilidade. Nos 

casos de rochas carbonáticas que possuem baixa permeabilidade o fluxo dos fluidos dentro do 

reservatório pode ser totalmente dependente do sistema de fraturas naturais, conferindo a 

rocha matriz a fonte do fluido. Nesses casos o sistema de fraturas ainda pode causar uma 

baixa eficiência de varrido, levando a um breakthrought antecipado dos fluidos injetados em 

processos de recuperação avançada, tendo como resposta um baixo fator de recuperação de 

óleo (MANRIQUE et al, 2004).  
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Com a grande quantidade de reservas de óleo situadas em em rochas carbonáticas, 

torna esse tipo de reservatório objeto de diferentes estudos com o objetivo de caracterizar as 

suas heterogeneidades e como as propriedades da rocha e do fluido impactam no processo de 

recuperação de óleo. 

A representação das diversas prorpiedades encontradas nesses reservatórios de 

petróleo é a principal dificuldade na modelagem do escoamento de fluidos e influencia 

diretamente no ajuste com os histórico das curvas de previsão de produção. A modelagem das 

fraturas é importante pois frequentemente são encontradas em rochas carbonáticas. 

O sistema de fraturas determina o escoamento de fluidos dentro de um reservatório, 

uma vez que possuem condutividade hidráulica e efeito capilar diferenciados, caracterizando 

descontinuidades do meio poroso, segundo Paiva (2012). A simulação numérica 

computacional de reservatórios fraturados é obtida em um modelo de dupla-porosidade, que é 

implementado nos principais simuladores comerciais.  

A modelagem considera o reservatório por dois meios, poroso e fraturado, 

independentes e intercomunicados modelados por funções de fonte/sumidouro, conhecido por 

fator/função de tranferência. As funções de tranferência são uma simplificação dos fenômenos 

envolvidos no processo de recuperação. A simulação tem como princiapal influenência o 

efeito das fraturas, e, segundo Paiva (2012), a representação de cada sistema localizado de 

fraturas na malha de simulação necessitaria de um grande número de células, sendo inviável 

em termos práticos a modelagem refianda de reservas”. 

Nos últimos anos, os métodos e as tecnologias de produção e recuperação avançada de 

óleo em reservatórios fraturados tiveram um avanço significativo. Esses avanços ocorreram 

devido ao fato de mais da metade do óleo que poderia ser produzido não sofria influência dos 

processos de recuperação permanecendo dentro do reservatório (LUCIA et al, 2003). Quando 

a diferença de pressão entre o reservatório o os poços é reduzida também ocorre a diminuição 

da vazão de óleo, reduzindo o lucro. Os  métodos de recuperação avançada podem ser 

realizados com a injeção de fluidos ou materiais, visando aumentar ou manter uma produção 

satisfatória (THOMAS, 2001). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Introdução 

I. Anderson Luiz Soares Leão  22 

 

Dentro dos diferentes métodos especiais de recuperação de óleo, a injeção de CO2 tem 

sido bastante abordada em projetos de EOR (Enhanced Oil Recovery) desenvolvidos pelo 

mundo em vários projetos de campo sendo considerada promissora para reservatórios onde há 

disponibildiade do dióxido de carbono para injeção. 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de injeção de CO2 em um modelo de 

reservatório de dupla-porosidade desenvolvido no 6° Projeto de Soluções Comparativas da 

SPE, analisando as respostas obtidas nas diferentes vazões de injeção, verificando a influência 

do sistema de fraturas na produção de óleo e a influência da porosidade e permeabilidade nos 

casos de injeção em modelos de reservatório modificados. 

Os modelos numéricos que representam os efeitos da injeção miscível de CO2, em um 

reservatório fraturado, foram analisados através de resultados gerados pelo simulador de 

recuperação miscível GEM (General Equation-of-state compositional Model simulator), 

versão 2012 do programa da CMG (Computer Modelling Group). 

Os principais resultados obtidos no estudo demonstram que a injeção de dióxido de 

carbono aumenta a recuperação de óleo em até 50%. Das vazões de injeção testadas a que 

obteve melhor resultado, em todos os modelos, foi a vazão de 25MM m³/dia. Foi constatado 

que a redução da porosidade e permeabilidade do reservatório aumenta a eficiência do 

processo de injeção, aumentando seu fator de recuperação final. 

Este trabalho foi dividido em Capítulos. No primeiro, a introdução, tema e objetivos. 

No Capítulo II os aspectos teórios para melhor entendimento do estudo são abordados. No 

Capítulo III o estado da arte. No Capítulo IV os materiais e metódos utilizados. O Capítulo V 

e VI resultados e as conclusões, respectivamente. No Capítulo VII as referências.



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Aspectos teóricos 
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2 Aspectos teóricos 

A descrição dos principais conceitos científicos necessários para um bom 

entendimento do estudo da injeção de CO2 em reservatórios carbonáticos fraturados pela 

modelagem de dupla-porosidade. 

2.1 Rochas Carbonáticas 

Os carbonatos são minerais altamente instáveis e reativos quimicamente. Isso significa 

que processos de alteração das propriedades da rocha (cimentação, neomorfirmo e dissolução) 

são extremamente comuns em rochas carbonáticas. Segundo Souza e Vidal (2005), os 

constituintes desse tipo de rocha são associados ao grupo do íon 𝐶𝑂3
−2(carbonatos), sendos os 

principais componentes os grãos aloquímicos, micrita (matriz) e calcita espática (cimento), 

sendo esse tipo de rocha naturalmente fraturada (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1- Rocha carbonática fraturada (TONIETTO, 2010) 

As maiores reservas do mundo, situadas no Oriente Médio, são de origem carbonática. 

No Brasil, reservatórios carbonáticos são encontrados no Pré-Sal. Tonietto (2010) relata que a 

matriz das rochas carbonáticas consiste em um material fino constituído por cristais de calcita, 

denominada de micrita (microcrystaline calcite) possuindo cristais menores de 4μm. No seu 

trabalho, Tonietto (2010) descreve o termo matriz que é geralmente usado para descrever o 

componente da rocha com menos de 62 μm de tamanho, que geralmente é definida como 

lama carbonática, sendo formada por precipitados químicos em altas temperaturas e 

salinidade, ou devido a mudanças parciais na pressão de CO2. Ainda, as rochas carbonáticas, 
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apesar de serem mineralogicamente simples, são altamente variadas em função do tipo de 

grão. Entretanto, dois componentes principais podem ser reconhecidos: aloquímicos, 

representados pelos grãos carbonáticos e os ortoquímicos, que podem ser matriz ou cimento. 

Os componentes ortoquímicos são formados ou quimicamente precipitados dentro da bacia 

sedimentar, sem evidências de transporte (TORNIETTO, 2010). 

A simulação numérica dos reservatórios compostos por  rochas carbonáticas é dada por 

uma malha que representa o meio poroso onde o óleo é armazenado (matriz) e em outra malha 

que representa o sistema de fraturas naturais, ambos sobrepostos no espaço (Figura.2.2). 

 

Figura 2.2- Meios poroso e fraturado sobrepostos no espaço (Adaptado de Paiva, 2012) 

 

2.2 Reservatórios Carbonáticos Fraturados 

Os reservatórios fraturados são compostos por uma matriz da rocha e um sistema de 

fraturas. A porosidade da matriz rochosa define a capacidade de armazenamento de 

hidrocarbonetos  atuando como rocha reservatório. As fraturas, diferentemente da matriz, não 

possuem grande capacidade de armazenamento, tendo sua principal influência no escoamento 

dos fluidos dentro do reservatório de petróleo (Figura. 2.3). 
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Figura 2.3- Visualização de sistema de fraturas com óleo – Retirado de Mazo 2005 (apud  

CIVAN et al, 2002) 

Segundo Mazo (2005), é preciso utilizar do modelo de dupla-poroisdade para realizar 

o estudo desse tipo de reservatório. O autor também relata que a matriz rochosa e as fraturas 

são meios porosos diferentes e separados, fato também constatado por Paiva (2012). 

A simulação de reservatórios fraturados deve incluir o efeito do sistema de fraturas do 

meio rochoso. Paiva (2012) e Mazo (2005) descrevem alguns modelos e métodos que foram 

desenvolvidos para lidar com essa dificuldade de refinamento e tempo de simulação, como 

exemplo os modelos de dupla porosidade de Warren e Roots (1963) e Kazemi (1976). 

2.2.1 Modelagem de reservatórios fraturados 

Segundo Mazo (2005) apud  Nelson (1985), as fraturas são de ordem planar, sendo as 

suas propriedades físicas dependentes da abertura e sua freqüência no plano. Mazo (2005) 

ainda descreve as equações utilizadas para o cálculo da porosidade e da permeabilidade de 

fratura, propostas por Nelson, como: 

∅f =  
𝑒

D+𝑒
∗ 100 (Equação 2.1) 

kf =  
𝑒³

12D
 (Equação 2.2) 
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D é o espaçamento no plano e o fator e representa a abertura das fraturas. Mazo (2005) apud 

Saidi (1983) mostra que a compressibilidade nas fraturas é maior que da matriz, tendo a 

explicação sua estrutura de suporte mais frágil. O modelo de dupla porosidade pode ser 

melhor visualizado na  Figura 2.5, onde o modelo idealizado de arranjo de paralepipedos 

sobrepostos é descrito por Paiva (2012). 

 

Figura 2.4–Representação dos blocos de matriz e fratura do modelo de dupla-porosidade 

(PAIVA, 2012) 

  

2.2.2 Simulação de reservatórios fraturados 

A comunicação entre os meios poroso e fraturado no modelo de dupla-porosidade 

ocorre através da modelagem por função de tranferência que expressa matematicamente a 

matriz como fonte de um meio e e as fraturas como sumidouro do outro. A função de 

transferência é representada por uma relação de  subdomínio. O papel das fraturasno processo 

é de determinar as condições de contorno do problema matemático da modelagem. Paiva 

(2012) relata que em um problema multifásico as condições de contorno do bloco de matriz 

são consideradas em condição de imersão total ou parcial. No caso de imersão total há apenas 

uma fase móvel nas fraturas que definem a unidade do bloco, enquanto no caso de imersão 

parcial há mais de uma fase móvel, e a condição de imersão parcial é aplicada considerando-

se a segregação instantânea das fases como em Saidi (1983) e Litvak (1985), ambos citados 

em Paiva (2012). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos 

I. Anderson Luiz Soares Leão  28 

 

As funções de tranferência podem ser obtidas com a modelagem dos fenômenos 

físicos envolvidos no escoamento de óleo da rocha para as fraturas utilizando também a 

prática de ajustes das funções  aos dados experimentais. Paiva (2012) relata que as funções 

tipo Warren e Root (Figura 2.5) consideram a idealização do modelo 0-D proposta em 1963, 

que por sua vez é uma forma regular da idealização proposta por Barenblatt et al. (1960), 

conforme Figura 2.6. No caso experimental, as funções de tranferência são obtidas, para um 

determinado sistema rocha-fluido, com condições de contorno específicas. 

 

Figura 2.5– Modelo proposto por Warren e Root (1963) – Paiva (2012) 

 

Figura 2.6– Modelo proposto por Barenblatt (1960) – Paiva (2012) 

Paiva (2012) apud Warren e Root (1963) e Barenblatt (1960) relata que a tranferência 

de massa tem sua modelagem matemática dada pelo fluxo de massa que através uma 

determinada  superfície de controle, considerando a equação de Darcy e levando em conta 

regime de fluxo pseudo-permanente. 
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Paiva (2012) apud Barenblatt et al. (1960) considerou que a tranferência entre matriz e 

fratura dependia da viscosidade do óleo (μo), da diferença de pressão entre os meios poroso e 

fraturado (Pof – Pom), e de determinada característica geométrica da rocha, em uma relação 

próxima a equação de Henry Darcy (1856): 

𝜏𝑜 =  𝜎𝑘 ∗
1

𝜇𝑜∗𝐵𝑜
∗ (𝑃𝑜𝑓 − 𝑃𝑜𝑚 )   (Equação 2.3) 

onde, o fator de forma representado por 𝜎𝑘 = k / l
2
, sendo l é uma dimensão característica de 

um único bloco de matriz. Warren and Root (1693) reescreveu , segundo Paiva (2012), o fator 

geométrico proposto por Barenblatt et al., chamando-o de fator de forma, representado por: 

𝜎𝑘 =  
4𝑁(𝑁+2)

𝐿2
∗ (𝑘)   (Equação 2.4) 

onde N = {1,2,3} é o número de planos de intersecção das fraturas e L é a relação entre o 

volume e a média das faces nas três direções de um sub-bloco de matriz. 

𝐿 = (
3𝑙𝑥 𝑙𝑦 𝑙𝑧

𝑙𝑥 𝑙𝑦+𝑙𝑦 𝑙𝑧+𝑙𝑥 𝑙𝑧
)   (Equação 2.5) 

Paiva (2012) relata que Kazemi et al. (1976) estenderam a função de tranferência de 

Barenblatt para a modelagem do escoamento multifásico utilizando o conceito de potencial de 

fluxo. Paiva (2012) ressalta que o fator de forma utilizado no estudo de Kazemi et al.(1976) é 

uma extensão do fator de forma de Warren e Root para um modelo tridimensional, utilizando-

se de diferenças finitas em um reservatório isotrópico, mostrado na equação 2.6: 

𝜎𝑘 =  4  
1

𝑙𝑥
2 +

1

𝑙𝑦
2 +

1

𝑙𝑧
2 (𝑘) (Equação 2.6) 

E para um caso generalizado anisotrópico, também descrito por Mazo (2005): 

𝜎𝑘 =  4  
𝑘𝑥

𝑙𝑥
2 +

𝑘𝑦

𝑙𝑦
2 +

𝑘𝑧

𝑙𝑧
2   (Equação 2.7) 
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 O efeito da drenagem gravitacional é desprezado por Kazemi et al. (1976), segundo 

Paiva (2012), pois o ponto do volume de controle onde é calculada a profundidade coincide 

para os dois meios porosos e o fenômeno da embebição é considerado pelo modelo através do 

termo de pressão capilar e o fenômeno da expansão de fluidos é representado dentro das 

funções de tranferências propostas. 

2.2.2.1 Os Modelos propostos de dupla-porosidade 

Em Mazo (2005), o modelo de Warren e Root (1963) de dupla-porosidade é descrito, 

simplificadamente, por expressões de conservação de massa para a fratura (Equação 2.8) e 

para a matriz (Equação 2.9). O termo de tranferência da fase entre matriz e fratura também é 

descrito por Mazo (2005) nas Equações 2.8; 2.9 e 2.10. 

𝜕

𝜕𝑡
 
𝜑𝑆𝛼

𝐵𝛼
 
𝑓

= ∆
𝑘∗𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
 ∆𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∆𝐷 𝑓 − 𝜏𝛼𝑚𝑎𝑓 + 𝑞𝛼𝑓  (Equação 2.8) 

𝜕

𝜕𝑡
 
𝜑𝑆𝛼

𝐵𝛼
 
𝑚𝑎

= 𝜏𝛼𝑚𝑎𝑓    (Equação 2.9), 

com: 

𝜏𝛼𝑚𝑎𝑓 = 𝜎𝑉𝑏(1 − 𝜑𝑓)𝜆𝛼(ɸ𝑓 −ɸ𝑚𝑎 )𝛼   (Equação 2.10) 

, 𝜏𝛼𝑚𝑎𝑓 é p termo de tranferência matriz-fratura, σ o fator de forma, 𝑉𝑏o volume total, 𝜑𝑓a 

porosidade da fratura, 𝜆𝛼o fator gravitacional da fase, e ɸ𝑓 −ɸ𝑚𝑎a diferença de potencial 

de fluxo entre matriz e fratura. 

2.3 Processo de Recuperação em Reservatórios Fraturados 

Nos reservatórios de óleo onde as fraturas governam os mecanismos de produção as 

abordagens são diferentes dos reservatórios convencionais que possuem distribuições de 

propriedades homogêneas. Essa particularidade é devida à descontinuidade do meio pororo, 

assim como as características de condutividade hidráulica e capilar das fraturas. Segundo 
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Paiva (2012), os principais processos de recuperação em reservatórios fraturados são: 

Difusão, Expansão dos Fluidos, Embebição, Drenagem Gravitacional, Deslocamento Viscoso 

e Convecção Natural. 

A difusão envolve a tranferência de massa entre matriz e fratura pela diferença de 

concentração entre elas. O modelo termodinâmico Black Oil não leva em consideração essa 

diferença de concetração. A expansão de fluidos causa o deslocamento do óleo quando ocorre 

uma a variação de volume devido a diferença de pressão entre os meios. A produção de óleo 

pela matriz ocorre devido a queda de pressão na fratura, sendo esse mecanismo o mais 

significante em sistemas depletivos (PAIVA, 2012). 

Segundo Paiva (2012) apud Firoozabadi (1990) a embebição é o processo espontâneo 

de deslocamento de fluidos para o equilibrio capilar entre os meios, fenômeno ocorrido na 

matriz rochosa. No sistema onde o bloco de matriz é cercado por fraturas saturadas com de 

uma fase há invasão dessa dessa fase na matriz e o deslocamento de uma segunda fase para a 

fratura. Ainda, segundo o trabalho de Paiva (2012), a drenagem é função do equilíbrio 

hidrostático entre as colunas das fases contínuas e móveis em cada meio poroso. 

2.4 Processos de Recuperação de Reservatórios de Petróleo 

As acumulações de petróleo em reservas possuem, na época de sua descoberta, uma 

certa quantidade de energia, denominada energia primária. A grandeza dessa energia é 

determinada pelo volume e composição dos fluidos dentro do meio poroso, pressão e 

temperatura predominantes no sistema (ROSA et al, 2006). A produção de um poço tende a 

diminuir com o passar do tempo. Isso faz que boa parte do volume de óleo fique retido no 

meio poroso. Ainda segundo Rosa et al (2006), os casos são empregados processos que visam 

à obtenção de uma recuperação suplementar através da interferência no reservatório. Esses 

processos são chamados de Métodos de Recuperação. Os métodos de recuperação são 

classificados conforme esquema representado pela Figura 2.7. 
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Figura 2.7– Métodos de Recuperação, adaptado do livro de Rosa et al (2006) 

Rosa et al. (2006) descreve a Recuperação Primária como sendo o método de 

produção de óleo e gás pelo reservatório apenas por sua energia natural. Rosa et al (2006)  

arfirma que a Recuperação Secundária é a quantidade adicional de óleo retirada pela 

suplementação de energia primária com energia secundária adicionada ao meio de forma não 

natural, como também por mudanças de propriedades que tendem a tornar a energia primária 

(ou energia natural) mais eficiente. 

2.4.1 Métodos especiais de recuperação 

Esses métodos considerados especiais são utilizados após os processos convencionais 

ou quando a recuperação convencional não é indicada. As baixas recuperações resultantes de 

um processo convencional são devidas  a dois aspectos principais: alta viscosidade do óleo do 

reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo (ROSA et al, 

2006).  

Rosa et al (2006) ainda relata que quando a viscosidade do fluido injetado é menor que 

a do óleo, o primeiro se move mais facilmente pelo meio poroso por caminhos preferenciais, 

movendo-se rapidamente para os porços de produção. Para Thomas (2001), os casos de altas 

tensões superfíciais/interfaciais, a capacidade do fluido injetado de recuperar o óleo para fora 
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dos poros é bastante reduzida, o que deixa saturações residuais elevadas de óleo nas regiões já 

contactadas pelo fluido injetado. Rosa et al. (2006) classifica os vários métodos especiais de 

recuperação secundária como: 

 Métodos Miscíveis; 

 Métodos Térmicos; 

 Métodos Químicos, e; 

 Outros Métodos. 

2.4.1.1 Métodos térmicos 

Em reservatórios cujos óleos são muitos viscosos, a utilização de um processo 

convecional fatalmente resulta em insucesso devido a alta viscosidade do óleo dificultar o seu 

deslocamento dentro do meio poroso, enquanto o fluido injetado tem uma mobilidade maior 

resultando em baixas eficiências de varrido. Segundo Thomas (2001) o desenvolvimento 

inicial dos métodos térmicos tem como finalidade a redução da viscosidade do óleo pelo seu 

aquecimento. Os fluidos utilizados para tranferir calor para o reservatório são água quente e 

vapor, dependendo da necessidade de calor. O método por combustão in-situ também pode ser 

utilizado. 

2.4.1.2 Métodos Químicos 

São considerados como métodos químicos alguns processos que pressupõe uma 

interação química entre o fluido injetado e o fluido do reservatório. Rosa et al. (2011) 

descreve esse método pela injeção de solução de polímeros, injeção de solução micelar e a 

injeção de ASP (Álcali-Surfactante-Polímero). Não existe um ponto único de ataque como nas 

outras categorias, sendo que alguns processos poderiam ser enquadrados dentro dos métodos 

miscíveis (ROSA et al 2006).  

A injeção de microemulsão/miscelar objetiva obter melhor eficiência de varrido por 

processos miscíveis favoráveis ao deloscamento do óleo. Rosa et al (2006), escreve que o 

processo de injeção de fluidos alcalinos tem a finalidade de reagir com certos ácidos 

orgânicos presente em alguns óleos, produzindo dentro do próprio reservatório uma certa 
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quantidade de substância tensoativa. Esse tensoativo assim formado vai produzir uma série de 

efeitos dentro do reservatório, auxiliando no aumento da produção de óleo. 

2.4.1.3 Outros métodos 

Segundo Rosa et al (2006) outros processos que têm sido pesquisados e que não se 

enquadram em nenhum outro método convencionado como EOR, podendo ser citado como 

exemplo a recuperação microbiológica e aquecimento eletromagnético. Para Rosa et al 

(2006), arecuperação microbiológica é obtida a partir da utilização de diferentes 

microorganismos que resultam na produção de substâncias desejáveis na otimização do 

processo. A recuperação através de ondas eletromagnéticas é um processo de aquecimento do 

reservatório por meio de ondas eletromagnéticas devido a uma diferença de potencial entre os 

poços do campo (ROSA et al, 2006). 

2.4.1.4 Métodos miscíveis 

O deslocamento miscível é um processo de recuperação de óleo que tem ausência de 

interface entre os fluidos deslocante e deslocado. O processo é caracterizado por Rosa et al 

(2006) com a redução das forças capilares e interfaciais que são um dos principais motivos da 

retenção do óleo no reservatório. A propriedade dos fluidos responsável por essas habilidades 

é a chamada miscibilidade (ROSA et al., 2006). 

Thomas (2001), quando se trata de baixas eficiências de deslocamento o fluido 

injetado não consegue contactar e retirar o óleo dos poros da rocha, resultado das altas tensões 

interfaciais, os métodos miscíveis são indicados. O método miscível ocorre com a injeção de 

um fluido miscível ou que possa se tornar miscível, reduzindo quaisquer tensões interfaciais 

significativas entre os fluidos. Os fluidos utilizados nesse métodos, em maioria, são o dióxido 

de carbono, o gás natural e o nitrogênio (ROSA et al, 2006). 

Segundo Bautista (2010) e Rosa et al. (2011), os processos do método miscível podem 

ser divididos em: 

 Injeção Continua de Gás (Continuous Gas Injection- CGI); 
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 Injeção Alternada de Água e Gás (Water Anternating Gas – WAG); 

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

 Drenagem Gravitacional Assistida por Gás (Gas Assisted Gravity Dreinage – 

GAGD). 

2.4.1.4.1  Injeção de CO2 

O dióxido de carbono é uma substância simples concebida como sendo um gás em 

condições padrões, podendo ser convertido em líquido ou sólido. Segundo Rosa et al (2006) a 

temperatura crítica do dióxido de carbono é de 88° F (31° C) e, como a maioria dos 

reservatórios tem uma temperatura superior a esta, o CO2 quando utilizado para deslocamento 

miscível normalmente se encontra em estado gasoso. Ainda segundo Rosa et al (2006), este 

gás tem uma forte atração pelo óleo, dissolvendo-se bem no mesmo, causando vaporização e 

inchamento, e consequente deslocamento do mesmo no interior do reservatório.  

Caracteristicas básicas do CO2 e seu comportamento de fase são importantes para 

saber quando a sua utilização é considerável para injeção como um solvente de método 

miscível. As interações entre o CO2 e a rocha matriz, como também do CO2 com os fluidos 

dentro do reservatório, em diferentes condições de temperatura e de pressão devem ser 

levados em consideração no processo, já que o dióxido de carbono geralmente se encontra no 

seu estado critico nas condições de poço.  

O efeito das interações entre o dióxido de carbono, rochas e fluidos do reservatório irá 

variar com o tipo da rocha e fluido da reserva, como também, com a pressão e temperatura. 

Segundo Mathiassen (2003), a característica do reservatório que aparentam ter maior 

influência nos processos de injeção de dióxido de carbono é a molhabilidade. Ainda segundo 

o autor, o dióxido de carbono reduz o pH da água que satura o meio poroso, e em 

experimentos realizados com celulas capilares no laboratório, foi percebido que a presença de 

CO2 reduz a molhabilidade da rocha a água. Mathiassen (2003) descreve esses experimentos 

em laboratório e os testes de campo relatados pelo autorcorroboram o fato da molhabilidade 

da rocha ser fator crucial para a eficiência dos processos de recuperação com injeção de CO2. 

Rogers e Grigg (2000) relatam que sendo a rocha é molhada por água o método de injeção 
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contínua é o mais indicado para a recuperação suplementar, ao contrário, sendo a  

molhabilidade ao óleo a injeção alternada de gás e óleo seria mais indicada.  

Em um primeiro contato o CO2 não é miscível com o óleo, entretanto, sob condições 

de temperatura, pressão e composição de óleo favoráveis gera-se uma frente miscível no 

reservatório. O processo tem semelhanças com o método de injeção de gás seco (Metano). 

Para Buchanam e Carr (2011) e Rosa et al. (2006) a zona miscível entre o CO2 e o óleo, da 

mesma forma que no processo com gás pobre, ocorre pela transferência de componentes do 

óleo para o CO2. Isso ocorre por múltiplos contatos da frente de CO2 com o óleo do 

reservatório. Na Figuras 2.8 e 2.9 são reproduzidas um esquema miscível de injeção contínua 

de CO2e alternada com água, respectivamente. 

 

Figura 2.8- Representação esquemática da injeção contínua de CO2 (retirado de 

BUCHANAM e CARR, 2011) 

 

Figura 2.9- Representação esquemática da injeção de CO2por WAG (ROSA et al, 2006) 
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A pressão necessária para se obter o deslocamento miscível de óleo, em específico, é 

frequentemente muito menor para o CO2 do que para o gás pobre, tornando o processo 

miscível com CO2 aplicável a uma grande porcentagem de reservatórios.Vários esquemas de 

injeção de CO2 têm sido sugeridos na literatura. Para Herbeck (1976), a viabilização de um 

projeto de injeção de dióxido de carbono são necessárias as seguintes condições: óleos com 

grau API acima de 25, intervalo de pressão de injeção entre 1500 psig (105 kgf/cm
2
) e 6000 

psig (422 kgf/cm
2
) e também existe a necessidade da reserva se encontrar em produndidades 

elevadas para que não ocorra fratura com a injeção. A diferença mais relevante entre a injeção 

de CO2 e a de outros gases solventes, é o fato do dióxido de carbono extrair frações mais 

pesadas do óleo (comparado ao Metano).  

Os principais efeitos da solubilização do CO2 no óleo são o seu inchamento, redução 

da viscosidade e da densidade, vaporização e extração de componentes do óleo resultando 

numa maior mobilidade (MATHIASSEN, 2003). Ainda segundo o autor, na literatura é 

constatado que o dióxido de carbono é um solvente eficaz para processos de recuperação de 

óleo com método miscível em reservas ONSHORE. A seleção de reservatórios com pontencial 

para utilização do processo de injeção miscível de dióxido de carbono é baseada nas 

informações do campo e nos paramêtros do reservatório. Grande parte das experiencias com 

injeção de CO2 é retirada de projetos realizados em campos ONSHORE. 

Nos Estados Unidos o número de projetos de injeção de CO2 é significativo. Em 2002, 

segundo Mathiassen (2003), projetos de injeção de CO2 respondiam por 28% da produção 

total de óleo no país. O autor também relata no seu trabalho que um processo tipíco de injeção 

miscível de CO2 pode, dentro das condições certas, aumentar significativamente a produção 

de óleo, além de aumentar a vida produtiva do campo em até 30 anos. Em 2002 foi injetado 

mais de 32 milhões de toneladas de dióxido de carbono nos campos dos Estados Unidos 

(MATHIASSEN, 2003). 

Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (NETL, 2010), além do 

potencial de recuperação de óleo, o processo de injeção de CO2 vem recebendo bastante 

atenção da industria, governos e organizações ambientais pelo seu potencial de 

armazenamento permanente de dióxido de carbono dentro das reservas de óleo. A redução dos 

custos com a injeção de dióxido de carbono para recuperação de óleo podem ser reduzidos 
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utilizando os incentivos de crédito de carbono pagos por industrias que emitem elevadas 

quantidades de CO2 na atmosfera. 

2.4.1.4.2 Diagrama ternário 

Um diagrama ternário pode mostrar o comportamento termodinâmico de fases entre os 

componentes do gás injetado e os componentes de óleo do reservatório com o objetivo de 

entender a condição de miscibilidade (ou imiscibilidade) dessas misturas complexas de 

substâncias. Contudo, o diagrama não deveria ser usado para fazer predições quantitativas 

(MEHDIZADEH et al, 1985). A Figura 2.10 mostra um diagrama pseudo-ternário adaptado 

utilizado por Bautista (2010). A representação de misturas complexas de hidrocarbonetos no 

diagrama é feito com uma combinação arbitraria de três dos seus pseudoscomponentes com 

uma combinação onde os grupos de hidrocarbonetos com similares propriedades 

termodinâmicas são colocados juntos.  

Os pseudoscompoentes são divididos em hidrocarbonetos leves (C1 e demais 

componetes leves não hidrocarbonetos como o N2 e CO2), intermediários (C2-C6), e pesados 

(C7+). No diagrama os três pseudocomponentes são alocados em cada vértice do diagrama 

ternário. A aresta oposta a um vértice corresponde a 0% da fração molar do 

pseudocomponente representado no vértice contrário. Bautista (2010) escreve que a região D 

representa o óleo, enquanto a região E representa a região da fase gás/vapor e, nas regiões F 

ou G, tanto o líquido quanto o gás estão presentes. Ainda segundo o autor, a região F as  

composições para uma dada temperatura e pressão seriam miscíveis com as misturas na região 

de óleo e a região G contem misturas que são miscíveis com as misturas na região de gás 

seco. A inclinação de amarração é determinada pelos valores das contantes de equilíbrio 

(Bautista, 2010 apud Mehdizadeh et al., 1985). 
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Figura 2.10- Diagrama ternário – Bautista, 2010 (adaptado de MEHDIZADEH et al, 1985) 
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3 Estado da arte 

O deslocamento de óleo dentro de um reservatório por injeção de um solvente 

miscível é um método conhecido há anos. Devido ao elevado custo desses solventes utilizados 

nos processos de injeção, faz-se necessário utilizar um banco de solvente para deslocar o óleo 

e, a partir dai,injetar um fluido mais barato para deslocar esse banco de solvente pelo 

reservatório. Esse processo tem demonstrado ser viável a pelo menos 20 anos. Clark et al 

(1958) realizou uma variedade de estudos de deslocamentos miscíveis. 

Estudos de processos miscíveis têm recebido bastante atenção e vêm sendo aplicados 

em um grande numero de testes de campo. Embora tenha sido estabelecido que processos 

miscíveis são tecnicamente viáveis, o alto custo dos solventes empregados nesses processos 

tornava o processo pouco atrativo para investimentos. Recentemente, a utilização do dióxido 

de carbono como solvente vem provando ser uma ótima opção para substituir os solventes de 

alto custo.  

Barenblatt et al (1960) introduziram o modelo de dupla-porosidade que se enquadra na 

escala “longe de campo” de representação do fluxo e transporte em meio poroso e fraturado. 

A base do modelo é dada pela observação de que a massa de rocha não fraturada pode 

apresentar uma porosidade (armazenamento) alta, mas uma permeabilidade (fluxo) baixa. Ao 

contrário, as fraturas podem apresentar um armazenamento insignificante, mas uma alta 

permeabilidade. O meio poroso e as fraturas são tratadas como dois meios distintos, contínuos 

e separados mas sobrespostos no espaço. As equações de fluxo e transporte para cada meio 

contínuo são ligadas por um termo de tranferência de fluido, e cada meio contínuo apresenta 

propriedades diferentes em relação ao outro. Essa tranferência de massa ocorre na interface 

dos meios. 

Warren e Root (1963) descreve um sistema idealizado a partir do modelo de 

Barenblatt (1960). Eles descrevem um sistema idealizado formado por paralelepípedos 

idênticos, separados por um sistema de fraturas ortogonais, sendo a função de tranferência 

calculada para o fluxo monofásico. Os autores definiram também dois parâmetros, que, 
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segundo eles, eram suficientes para caracterizar reservatórios fraturados a partir de teste de 

poços. Esses parâmetros são o coeficiente de tranferência de fluxo e a razão de 

armazenamento do sistema. 

O dióxido de carbono, em condições de reservatório, não é diretamente miscível com 

o óleo cru. Contudo, devido o CO2 dissolver-se na fase óleo e extrair componentes dessa 

mesma fase, é possivel criar uma fase de deslocamento miscível com o óleo cru dentro do 

reservatório. Menzie e Nielson (1963), em seu artigo, apresentaram dados que indicavam que 

quando o CO2 entrava em contato com o óleo cru, parte do óleo era vaporizado na fase 

gasosa. Em certas condições de temperatura e pressão, a extração de hidrocarbonetos é 

bastante acentuada, especialmente a extração de componentes de peso molecular 

intermediários (C5 – C30).  

Dicharry et al. (1973) conduziu um desses testes piloto na unidade de SACROC 

situado no campo de Kelly-Snyder no estado americano do Texas. Diferentes variações do 

processo foram testadas. Em uma, um banco de CO2 foi injetado seguido de um banco de 

água. No outro, os bancos de CO2 e água foram injetados de forma alternada tentando atingir 

uma melhoria no controle de mobilidade dos fluidos injetados. Os resultados preliminares dos 

experimentos realizados no laboratório e os resultados dos testes em campo provaram que este 

método tem grande potencial na recuperação de óleo residual. Nos testes de campo alguns 

problemas foram encontrados pelos autores, como o breakthrought antecipado do dióxido de 

carbono e o volume de CO2 requerido para circular dentro do reservatório foi maior que o 

esperado. 

Helm e Josendalal (1974) demonstraram em seu trabalho que o dióxido de carbono 

pode ser utilizado para deslocar o óleo de forma imiscível. Em experimentos conduzidos com 

a injeção de um banco de CO2 líquido abaixo da temperatura critica reduziu 

significativamente as saturações de óleo residual, quando seguido por um banco de água. Eles 

atribuiram a melhoria da recuperação de óleo a redução de sua viscosidade e ao inchamento 

do óleo, que resultaram numa melhor permeabilidade relativa do mesmo. Eles notaram que o 

deslocamento de óleo não era tão eficiente quando o banco de água era injetado antes do 

banco de CO2. Eles constataram que existe uma miscibilidade do CO2 na fase óleo e uma 

vaporização de componentes leves da fase óleo para fase do dióxido de carbono. Helm e 
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Josendalal (1974) também demonstraram que, o CO2 injetado em um testemunho saturado 

com óleo extraiu hidrocarbonetos intermediários da fase óleo e estabeleceu um banco de 

mistura miscível com o óleo original do reservatório. O estudo arfirmou que, mesmo o 

dióxido de carbono não sendo diretamente miscível no óleo cru, uma fase de deslocamento 

miscível pode ser criado, in-situ, com a vaporização de componentes intermediários e 

inchamento do óleo cru. 

Helm (1974) demonstrou que o processo de deslocamento miscível com dióxido de 

carbono é similar, em sua dinâmica, ao deslocamento miscível por gás seco a alta pressão. 

Contudo, a diferença mais importante entre os dois métodos é o fato do CO2 extrair 

componentes mais pesados da fase óleo que o gás seco e, também, não depender da presença 

de componentes mais leves (propano e butano) dentro dessa fase óleo para obter sucesso, 

diferente do gás seco. O autor ainda afirma que, os deslocamentos miscíveis são obtidos a 

pressões bem mais baixas com o dióxido de carbono do que com o gás seco. 

Lien et al (1981) realizaram um trabalho que relata os fatores que influenciam no 

processo de injeção de dióxido de carbono. No trabalho, os autores desenvolveram 

equipamentos para medir, de forma estatica, os volumes, composições, densidades e 

viscosidades das fases de fluidos envolvidos no processo. Esses equipamentos desenvolvidos 

no estudo tiveram como objetivo uma variedade de teste de injeção de CO2 onde a medição 

das características consideradas improtantes dos fluidos do processo eram medidos de forma 

instantânea. O comportamento de fases, os fingers viscosos, segregação gravitacional foram 

revisados em laboratório. 

Miller e Jones (1981) descrevem a relação entre a viscosidade do óleo com o aumento 

de pressão com e sem injeção de dióxido de carbono. Esse aumento da viscosidade do óleo 

em função do aumento de pressão foi diretamente proporcional para o óleo sem CO2 injetado 

e inversamente proporcional para o óleo com CO2 injetado, em outras palavras, com a injeção 

de dióxido de carbono no óleo o aumento de pressão reduz a viscosidade do óleo. Para 

temperaturas de reservatório de 140° F (60° C) e 200° F (93° C) a redução da viscosidade de 

óleo com a injeção de CO2 obtiveram os melhores resultados. Os autores escrevem que as 

curvas do fator de inchamento do óleo, devido a injeção de CO2, são bastante semelhantes 

com as curvas de solubilidade do dióxido de carbono. 
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Spivak (1984) relata casos de simulação de injeção imiscível de dióxido de carbono 

com presença de Nitrogênio no campo de Wilmington, Estados Unidos, que possui um óleo 

pesado. A proporção dos gases injetados foram de 82% para o CO2 e de 18% para o N2. No 

trabalho o autor justifica que o dióxido de carbono retira quase toda a fração de metano do 

óleo pesado, criando um banco de metano que segue a frente do banco de dióxido de carbono 

injetado. A presença de N2 junto com o CO2 injetado afetaram o processo de duas maneiras, 

reduzindo a solubilidade do dióxido de carbono no óleo (duiminuindo a eficiencia da redução 

de viscosidade do óleo) e antecipando o breakthrought do gás injetado. 

Firoozabadi e Ishimoto (1991) analizaram o fenômeno de re-infiltração em meios 

porosos fraturados para os casos em uma e duas dimensões. Esse fenômeno ocorre quando os 

fluidos deslocados da matriz para a fratura se introduzem de novo na matriz rochosa de um 

estrato infeiror devido a segregação gravitacional. Ainda segundo os autores, os modelos 

analíticos estudados se basearam em suposições como: relação linear entre a permeabilidade 

relativa e a saturação, gás de mobilidade infinita, trajetória de saturação independente da 

pressão capilar e a permeabilidade relativa a pressão capilar na fratura igual a zero. Os autores 

entendem a re-infiltração como um fenômeno local. 

Blomberg (1994) comenta em seu trabalho que um processo de recuperação com 

injeção de CO2 bem sucedida aumenta a produção de óleo no minimo em 10% do volume 

original de óleo in-place. O autor relata que nos campos de óleo dos estado de 

Ohio,Pensilvania nos Estados Unidos, a recuperação extra de óleo por processos de injeção de 

dióxido de carbono pode aumentar o volume de óleo produzido consideravelmente, a baixos 

custos, já que a disponibilidade do dióxido de carbono nos estados do Colorado, Novo 

México e Texas é grande e sistemas de dutos para transporte desse gás estão sendo 

contruídos. 

Civan et al (1999) estudaram o efeito conjunto da molhabilidade e a tranferência 

matriz-fratura na injeção de água em reservatórios naturalmente fraturados. Eles 

desenvolveram  um modelo matemático que inclui os fenomenos de fluxo na fratura e na 

matriz rochosa, os quais são representados através de uma equação de tipo integro–diferencial 

considerando os efeitos das vazões de injeção e o efeito de embebição, molhabilidade e o 

espaçamento das fraturas de óleo. 
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Babadagli (2001) estudou, mediante análises experimentais, os métodos de 

recuperação suplementar em reservatórios fraturados. O trabalho concentra atenção na análise 

do fenômeno de embebição levando em consideração os diferentes tipos de matrizes rochosas, 

diferentes tipos de óleo, de fluidos injetados e condições de contorno. Ainda segundo 

Babadagli, a respeito dos reservatórios de óleo pesado, concluiu-se que a injeção de água 

quente (80 °C) mostrou uma taxa de recuperação maior do que a injeção de surfactantes, 

embora esta última tenha uma maior recuperação final. Estabeleceu-se também a relação entre 

a seleção de um determinado método de recuperação e os custos econômicos envolvidos no 

projeto. 

Mathiassen (2003) relatou em seu trabalho o grande potencial do processo de injeção 

de dióxido de carbono para recuperação de óleo em reservas maduras da Noruega. No estudo, 

o autor relata um potencial de recuperação de óleo extra entre 240 e 320 milhões de m³STD 

de óleo. O estudo descreve que reservatórios que tiveram uma produção de óleo satisfatória 

com processos de injeção de água também são ótimos candidatos a projetos de injeção de 

CO2. 

No trabalho desenvolvido por Cailly et al. (2005), é apresentado um panorama da 

tecnologia necessária para a injeção de CO2 e os processos que ocorrem próximos ao poço 

injetor. Procedimentos e materiais necessários para o abandono de poços injetores são 

concebidos de modo a evitar fugas de CO2, garantindo a segurança a longo prazo do 

armazenamento de CO2. Além disso, vários efeitos mecânicos podem interfirir na efetividade 

do processo de injeção. A região próxima do poço é submetida a fenômenos químicos, devido 

à injeção de CO, (ex. carbonatação), que poderá afetar drasticamente a injetividade. Estes 

mecanismos de dissolução e/ou reprecipitação são muito dependentes dos fatores particulares 

de cada caso em estudo necessitando mais investigação teórica e experimental. 

Os estudos realizados por Melzer (2010) tratam da aplicação mundial de tecnologias 

da próxima geração de CO2-EOR (Enhanced Oil Recovery) focada em aumentar a produção 

de petróleo. Segundo o autor esses processos de EOR poderiam criar entre 160 e 370 bilhões 

de toneladas de capacidade de armazenamento de CO2, aumentando a produção em 

determinados campos de 700 a 1.6 bilhões de barris de petróleo, assumindo emissões de 6,2 

milhões de toneladas de CO2 por ano durante o periodo de 40 anos de operação. Isso é 
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equivalente a capturar e armazenar as emissões de usinas de carvão produzindo de 2200 a 

4900 GW. Esta capacidade é suficiente para armazenar de 18% a 40% das emissões globais 

de CO2relacionadas com a energia projetada para os anos de 2010-2035. 

Métodos especiais de recuperação de óleo baseados na injeção de CO2, utilizando-se 

de tecnologias de ponta, estão sendo aplicados em campos de óleo do Texas, da costa do 

Golfo dos Estado Unidos. 

Kuuskraa et al. (2011) descreve no seu estudo que atualmente, nos Estados unidos, 

281.000 barris de petróleo por dia são produzidos por injeção de CO2, representando 6% da 

produção de óleo cru dos campos estudados. Os processos de injeção de dióxido de carbono 

têm ocorrido a vários anos nos EUA, tendo inicio nos campos de Permian Basin do Texas 

Ocidental e expandindo-se para 114 projetos instalados pelo país. Os autores escrevem que 

nos Estados Unidos a maior parte do dióxido de carbono utilizado nesses processos vem de 

fontes naturais, como exemplo temos os dolmos de McElmo (Novo México) e Jackson 

(Mississippi), ricos em dióxido de carbono. O estudo ainda relata que o potencial de 

recuperação técnica de óleo residual nos campos de óleo do Permian Basin (Texas), com o 

uso de injeção de dióxido de carbono, gira em torno de 11.9 bilhões de barris de óleo. 
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4 Materiais e métodos 

Este capítulo descreve as características do reservatório e dos fluidos do modelo base 

apresentando o programa de simulação utilizado no trabalho, especificando os dados de 

entrada para o simulador, os parâmetros operacionais utilizados e a metodologia para o 

desenvolvimento das simulações do estudo. 

4.1 Ferramentas computacionais 

Os estudos foram realizados através de modelagens e simulações nos módulos do 

programa de simulação numérica da CMG (Computer Modelling Group), versão 2012: 

 WINPROP (Phase Behavior and Property Program); 

 BUILDER (Pre-Processing Applications); 

 GEM (Generalized Equation-of-State Model Compositional Reservoir). 

4.1.1 Módulo WINPROP 

O WINPROP é um módulo do simulador comercial da CMG que utiliza as equaçõesde 

estado de equilíbrio multifásico para caracterização de líquidos, agregação de componentes, 

correspondência de dados de laboratório por meio de regressão, simulação de múltiplos 

processos de contato, construção de diagrama de fases, precipitação solidos dentre outros.Este 

módulo foi utilizado para modelagem dos fluidos existentes dentro do reservatório em estudo. 

4.1.2 Módulo BUILDER 

O BUILDER é uma ferramenta de software com base para o Microsoft Windows que 

permite criar arquivos de entrada (datasets) para o simulador da CMG. Esta ferramenta foi 

utilizada para a construção do modelo de reservatório, criando um arquivo de entrada, de 

extensão *.dat, para o simulador GEM da CMG. Para criar o arquivo de entrada utiliza-se a 

descrição do modelo de reservatório, descrição do modelo de fluido, tipo de solvente a ser 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e métodos  

I. Anderson Luiz Soares Leão  49 

 

injetado, vazão de injeção, e as condições iniciais (Pressão do reservatório, profundidade de 

contato óleo-agua, entre outros). 

4.1.3 Módulo GEM 

Este módulo foi utilizado no trabalho com o propósito de simular casos de recuperação 

de óleo através do método especialde injeção miscível de dióxido de carbono. Nele, o 

reservatório pode ser representado nos sistemas de malha cartesianos, cilíndricos ou de 

profundidade e espessura variáveis. Além disso, ele possibilita configurações bidimensionais 

e tridimensionais para qualquer sistema de malha. O r eservatório em estudo está representado 

no sistema cartesiano com profundidade constante. 

O GEM foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperação especial avançada 

de processosmiscíveis e químicos, tais como: injeção contínua de solventes, injeção cíclica de 

solvente, injeção de surfactantes e aditivos, injeção de hidrocarbonetos, injeção polímeros, 

além de outros processos geomecânicos ou que contam com aditivos químicos. Utiliza uma 

ampla variedade de modelos de malha e de porosidade, tanto na escala de laboratório quanto 

de campo. 

4.2 Modelagem do Reservatório 

4.2.1 Propriedades do reservatório 

O modelo estudado corresponde a um reservatório homogêneo, sintético com 

características descritas no 6° Projeto de Soluções Comparativas da Sociedade de 

Engenheiros de Petróleo (SPE) para simuladores comerciais de dupla porosidade tendo suas 

dimensões analisadas na forma tridimensional no sistema cartesiano. O tempo de simulação 

foi incrementado de 10 anos (no modelo do projeto comparativo) para 50 anos. As descrições 

das propriedades das camadas de blocos do modelo original são descritas nas Tabelas 4.1. O 

modelo comparativo utilizado neste estudo foi o transversal. 

O volume inicial de óleo no reservatório (OOIP) é de 1,36 x 10
7
 std bbl. ATabela 

4.1apresenta as propriedades de porosidade (υ) da matriz e das fratura, permeabilidade da 
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matriz rochosa, pressão inicial do reservatório e a Figura 4.1 apresenta o modelo do 

reservatório estudado em um sistema de coordenadas cartesianas (3D) e suas dimensões: 

Tabela 4.1–Propriedades do Reservatório 

Permeabilidade da Matriz (md) 1 

Porosidade da Matriz  0,29 

Porosidade da Fratura 0,01 

Pressão Inicial do Reservatório (Mpa) 41,37 

Temperatura do Reservatório (° F) 131 

Saturação Inicial de Óleo 0,8 

 

 

Figura 4.1–Modelo do Reservatório em 3-D. 

A Tabela 4.2descreve as propriedades do sistema de fraturas, como a permeabilidade 

(k) das camadas, as alturas dos blocos de fratura em relação aos blocos de matriz, o índice de 

produtividade das fraturas. A Tabela 4.3 detalha as pressões capilares do sistema de fraturas 

no modelo calculadas com o ponto de bolha de 5.545 psig (38,23 Mpa). 

 

Tabela 4.2– Propriedades das fraturas 
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Camada Permeabilidade Efetiva Altura dos blocos J* 

1 10 md 25 ft 7,62 m 1 

2 10 md 25 ft 7,62 m 1 

3 10 md 25 ft 7,62 m 1 

4 10 md 25 ft 7,62 m 1 

5 90 md 5 ft 1,52 m 9 

6 90 md 5 ft 1,52 m 9 

7 20 md 10 ft 3,05 m 2 

8 20 md 10 ft 3,05 m 2 

9 20 md 10 ft 3,05 m 2 

10 20 md 10 ft 3,05 m 2 

 

Tabela 4.3– Pressão capilar das fraturas em função da saturação de gás 

Saturação de Gás (Sg) Pressão Capilar 

0,0 0,0375 psig 0,258 kPa 

0,10 0,0425 psig 0,293 kPa 

0,20 0,0475 psig 0,327 kPa 

0,30 0,0575 psig 0,396 kPa 

0,40 0,0725 psig 0,500 kPa 

0,50 0,0880 psig 0,607 kPa 

0,70 0,1260 psig 0,869 kPa 

1,0 0,1930 psig 1,331 kPa 

 

4.3 Modelo de Fluido 

O modelo de fluido do reservatório foi criado a partir de um teste PVT realizado pela 

Core Laboratórios Inc. e obtido do livro de Danesh, A. (1998, PVT and Phase Behavior of 

Petroleum Reservoir Fluids”). A Tabela 4.4 mostra a composição do óleo que contém nove 
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pseudo-componentes. A densidade do óleo indica que ele é considerado um óleo leve com 

características semelhantes ao óleo do campo de Buracica da bacia do Reconcavo bahiano 

descrito por Lino (2005). O óleo tem densidade API de 35.1 a 15.5° C e pressão de saturação 

de (2.634.7 psia). 

Tabela 4.4– Composição do Óleo 

Componente 
% Molar 

 

N2 0,91 

CO2 0,16 

C1 36,47 

C2 9,67 

C3 6,95 

IC4 1,44 

NC4 3,93 

IC5 1,44 

NC5 1,41 

C6 4,33 

C7+ 33,29 

TOTAL 100 

 

As características do C7+ são: Gravidade Específica de 0,8515 e Peso Molecular de 

218. A Tabela 4.5 demonstra os dados experimentais da liberação diferencial relatada no livro 

de Danesh (1998) que foram carregados no WINPROP para criar o modelo de fluido ajustado 

com que represente bem os dados experimentais. 
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Tabela 4.5– Dados da Liberação Diferencial 

Dados PVT – Liberação Diferencial 

Pressão 
(psia) 

Fator Volume de 
Formação do Óleo 

(bbl/STB) 

Fator Volume de 
Formação do Gás 

(ft³/SCF) 

Razão de 
Solubilidade 

(SCF/STB) 

Desnidade 
Relativa do 

Óleo 

Fator de 
Compressibilidade

do Gás 

Gravidade 
Específica 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, 1,320 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 4.6, mostra os resultados experimentais dos testes de viscosidade do óleo 

leve e gás contido nele, também carregados no módulo WINPROP. 

Tabela 4.6– Dados de viscosidade do óleo e gás com variação da pressão 

Pressão (psia) 
Viscosidade 

do óleo 
μo (cp) 

Viscosidade 
do gás μg (cp) 

5014,7 1,01 - 

4514,7 0,981 - 

4014,7 0,948 - 

3514,7 0,915 - 

3014,7 0,882 - 

2814,7 0,868 - 

PB 2634,7 0,856 - 

2364,7 0,919 0,0196 

2114,7 0,988 0,0183 

1864,7 1,03 0,0173 

1614,7 1,08 0,0164 

1364,7 1,11 0,0156 

1114,7 1,13 0,0149 

864,7 1,14 0,0142 

614,7 1,19 0,0134 
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364,7 1,22 0,0125 

173 1,24 0,0116 

14,7 1,29 - 

Todos esses dados tem o objetivo de criar um modelo confiável e representativo do 

fluido do reservatório que possa ser usado para simular o processo de injeção miscível de 

CO2. Para garantir essa representatividade, foi necessário ajustar os dados calculados pelo 

módulo WINPROP com os dados obtidos nos experimentos de laboratório reportados por 

Danesh (1998). Na Tabela 4.7 é descrita a composição do modelo final utilizado. 

Tabela 4.7– Agrupamento dos componentes em pseudo-componentes 

Componente 
% Molar 

 

CO2INJG 1,0E-14 

CO2 0,91 

N2 0,16 

CH4 – C3H8 53,09 

IC4-C6 12,55 

C07-C15 20,84 

C16-C19 4,40 

C20+ 8,03 

 

4.3.1 Ajuste dos dados da liberação diferencial 

Neste caso, as regressões foram realizadas no parâmetro “volume shift” do C7+, em 

um segundo set de equações de estado, para representar as condições de reservatório. Na 

Figura 4.2, mostra-se o gráfico da regressão da razão de solubilidade do gás no óleo (Rs) e o 

fator de formação de óleo (Bo). Obeserva-se que existe um leve desvio dos dados 

experimentais, dos dados calculados pelo WINPROP. Este desvio poderia ser corrigido 

variando outros parâmetros, porem, ocasionaria o desvio das outras propriedades do 

fluido,.por exemplo, o fator volume de formação de óleo que ficou bem ajustado, ao tentar 

ajustar mais a Rs, poderia ocasionar o desajuste do Bo. Da mesma forma acontece com o fator 

de compressibilidade do gás e fator volume de formação do gás, Figura 4.3, e a gravidade 

específica do gás e do óleo, Figura 4.4. 
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Figura 4.2– Gráfico dos dados experimentais e das rergessões para Rs e Bo 

 

Figura 4.3– Gráfico dos dados experimentais e das regressões do fator Z e Bg 
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Figura 4.4– Gráfico dos dados experimentais e das regressões das gravidades específicas 

4.3.2 Ajuste da viscosidade do óleo e gás 

O ajuste da viscosidade foi feito trocando a correlação de Jossi-Stiel-Thodos pela 

correlação de Pedersen modificada (1987). A regressão foi feita nos parâmetros dos nos 

coeficientes polinomiais e no expoente da regra da mistura da correlação. As Figuras 4.5 

demonstra, respectivamente, as regressões da viscosidade do óleo e do gás. 

 

Figura 4.5– Gráfico dos dados experimentais e das regressões para a viscosidade do óleo e do 

gás. 
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4.3.3 Diagrama de pressão e temperatura 

O diagrama de Pressão- Temperatura que o WINPROP gerou, Figura 4.6, 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, já que, estes apresentam diagramas de fases grandes que cobrem extensões amplas 

de pressão e temperatura; com baixo teor de C3 e C6 e alto teor de pesados; o ponto crítico 

está frequentemente situado abaixo da reta cricondenbar; a temperatura do reservatório é 

sempre menor que a do ponto crítico; o fator volume de formação de óleo está ao redor de 1,5 

bbl/STB. A porcentagem molar do C7+ é maior que 30% e a gravidade específica do óleo no 

tanque é maior que 0,85 (35° API) (Gallegos, 2006). Observando os dados gerados e os 

relatos da literatura podemos concluir que este é um óleo de baixa contração. 

 

Figura 4.6– Envelope de fases do fluido do reservatório 

4.3.4 Cálculo das pressões de miscibilidade 

O WINPROP tem a opção de calcular a pressão de miscibilidade de múltiplos contatos 

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

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

qualitativamente e quantativamente a pressão necessária para atingir a miscibilidade no 
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modelo físico do processo a ser estudado. O gás escolhido para a injeção no estudo foi o 

dióxido de carbono a uma concentração de 100%. A pressão de minima de miscíbilidade 

(MMP) calculado pelo WINPROP para o modelo de fluido utilizado no estudo foi de 2569 

psia para primeiro contato e de 2564 para multiplos contatos. O mecanismo de produção 

dentro do reservatório é o drive de gás condensado. A Figura 4.7 descreve o gráfico ternário 

de miscibilidade para o fluido utilizado. O processo de injeção do estudo é considerado 

miscível. 

 

Figura 4.7 - Gráfico Ternário do Fluido em Estudo 

4.4 Descrição do estudo original da SPE 

Nos anos recentes, o interesse na simulação de reservatórios naturalmente fraturados 

aumentou. No estudo do Projeto de Soluções Comparativas da SPE (1990), foram 

desenvolvidos dois modelos para estudo, um modelo de bloco único e um modelo cross-

secional mais complexo, ambos considerados de dupla-porosidade. O modelo de bloco único 

é um estudo da drenagem gravitacional gás-óleo a uma pressão de 4,500 pisg (31,0 MPa) para 

um bloco cúbico com dimensões de 10 x 10 x 10 ft (3,05 x 3,05 x 3,05 m). No modelo cross-
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secional mais complexo a malha é discretizada em 3-D no espaço cartesiano, sendo todos os 

blocos de matriz subdiscretizados em três subdomínios, descritos na Tabela 4.8, e também, 

são descritos os fatores de forma (shape fator) para água-óleo, utilizados nas funções de 

transferência entre matriz e fraturas. 

Tabela 4.8– Tamanho dos subblocos de matriz e fatores de forma água-óleo 

Tamanho dos 
Blocos 

Fatores de forma para Água-
Óleo 

ft m ft-2 m-2 

5 1,52 1,00 10,76 

10 3,05 0,25 2,69 

25 7,62 0,04 0,43 

No estudo cross-secional a injeção de água e gás foram realizadas nos blocos da 

camada I = 2 e o poço produtor completado na camada de blocos I = 20 sendo os dados de 

entrada para cada estudo descritos abaixo. 

Para o estudo de Depleção foram realizadas simulações de 10 anos com a restrição 

mínima no produtor de 1 STB/D (0,16 std m
3
). No poço produtor foi restrita a vazão em 500 

STB/D (80 std m
3
) limitada a um drawdown máximo de 100 psig (689 kPa). A completação 

do poço produtor foi realizada nas duas camadas inferiores.No estudo de injeção, as 

simulações foram realizadas re-injetando 90 % do gás produzido no ciclo computacional 

anterior (time-step) durante um tempo de 10 anos. A completação do poço injetor foi realizada 

das camadas 1-6. O poço produtor foi completado nas últimas camadas com as mesmas 

restrições operacionais. No caso do estudo de injeção de água, a injeção teve inicio no com 

uma vazão de 1.750 STB/D (280 std m
3
/D), restringido a pressão de injeção máxima em 

6.100 psig (42,06MPa). A vazão de produção de líquido, no caso de injeção de água, foi 

restringida a um máximo de 1000 STD/D (160 m
3
/D), sendo os poços injetores completados 

das camadas 1 – 10 e os produtores nas camadas superiores do modelo. O tempo de simulação 

para o estudo da injeção de água foi aumentado para 20 anos. 

O estudo realizado nesta dissertação utilizou o modelo base original do 6° Projeto 

Comparativo da SPE disponibilizado pela CMG para o módulo GEM com modificações no 

modelo de fluido e em algumas propriedades do reservatório descritas na metodologia do 
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trabalho, na seção 4.5. Foi importado o modelo de fluido gerado pelo WINPROP como 

descrito na seção 4.3 deste trabalho. 

4.5 Metodologia de trabalho 

O desenvolvimento do estudo foi realizado através da simulação da injeção de dióxido 

de carbono em três reservatórios diferentes que tiveram como modelo de origem o Modelo 

Base do estudo da SPE. A completação do poço injetor foi aumentada para todas as camadas 

em K, como mostrado na Figura 4.9. Foram realizados variações dos parâmetros de 

porosidade (ɸ) e permeabilidade (k) tanto para os blocos de matriz quanto para os de fratura.  

 

Figura 4.9- Completação do poço injetor, modificado de Firoozabadi e Thomas (1990). 

As variações dos parâmetros de porosidade (ɸ)e permeabilidade (k) da matriz e fratura 

foram feitas aumentando-see reduzindo-seas propriedades originais do modelo da SPE em 

50%. Os resultados foramcomparadosna tentativa de melhorentender o fluxo dos fluidos 

dentro do reservatório e a importância do sistema fraturas no sistema. Os valores de 

porosidade e permeabilidade dos casos estudados estão na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9– Porosidade e permeabilidade dos casos de estudo 

Modelo 
Porosidade 

da Matriz (ɸ) 
Porosidade da 

Fratura (ɸ) 
Permeabilidade da 

Matriz (mD) 
Permeabilidade da 

Fratura (mD) 

Baixa  0,240 0,01 0,5 4*10 X 2*90 X 4*20 

Original 0,290 0,01 1 4*10 X 2*90 X 4*20 

Alta 0,340 0,01 1,5 4*10 X 2*90 X 4*20 
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As etapas adotadas na metodologia deste trabalho estão descritas no diagrama de 

fluxoda Figura 4.10. 

 

Figura 4.10– Fluxograma da metodologia do trabalho 

No poço produtor foi estabelecido apenas uma restrição de pressão mínima de fundo 

de poço (BHPmin) de 28,33 psig (195kPa) com intuito de verificar o comportamento de vazão 

do óleo correspondente as variações de pressão do reservatório e de injeção de CO2 
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5 Resultados e discussões 

Neste capítulo são abordados os resultados obtidos nas simulações realizadas no 

simulador comercial da CMG, no módulo GEM,do processo de injeção miscível de dióxido 

de carbono (CO2), onde será discutidoo parâmetro operacionalde vazão de injeção e suas 

respostas, como também, os resultados obtidos nas variações de porosidade e permeabilidade 

da matriz e sistema de fraturas e suas interações na influência da produção acumulada de 

óleo,fator de recuperação e na vazão de produção, comparandoo processo de injeção com a 

produção através da recuperação primária. 

5.1 Análise da injeção de CO2 do modelo base da SPEpara as vazões 

estudadas 

Algumas simulações foram realizadas com a finalidade de identificar a eficiência de 

injeção de dióxido de carbono do modelo base da SPEpara as vazões de injeção estudadas.A 

comparação realizada foi para casos de 150 anos de produção para todos os modelos de 

injeção, sendo a zona de interesse do estudo os primeiros 50 anos de produção. Na Tabela 5.1 

são apresentadas as características operacionais e de reservatório do modelo base da SPE.Para 

o caso sem injeção de CO2 (depleção natural) o fator de recuperação de recuperação do 

modelo base SPE foi de 32% 

Tabela 5.1– Características operacionais e de reservatório 

Permeabilidade da matriz (md) 1 md 

Permeabilidade da Fratura (md) 4*10 X 2*90 X 4*20 

Porosidade da Matriz 0,29 

Porosidade da Fratura 0,01 

Saturação Inicial de Óleo 0,80 

Temperatura(°F) 131 

Vazões de Injeção Max.(Mft3/dia) 1; 10; 15; 25 

Pressão de Fundo do Poço Produtor 
(psig) 

28,33 

Pressão Máxima de injeção (psi) 8000 

Vazão Máxima do Produtor (bbl/dia) 3145 
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Na Figura 5.1 tem-se o gráfico do fator de recuperação do modelo base da SPE para as 

quatro diferentes vazões de injeção de dióxido de carbono estudada. Pode-se observar que a 

maior vazão de injeção de CO2 (25MM m³/dia) obteve o melhor fator de recuperação de 67%, 

sendo acompanhado pelas vazões de injeção de 15MM m³/dia (47%), 10MM m³/dia (44%) e 

1MM m³/dia (36%) ao final de 150 anos de simulação, respectivamente. Nos primeiros 10 

anos de produção os fatores de recuperação para todas as vazões de injeção são idênticas. As 

duas maiores vazões de injeção (25 e 15 MM m³/dia) obtiveram resultados semelhantes nos 

primeiros 35 anos de produção, havendo uma pequena diferença nos 15 anos subsequentes. 

Análise comparativa do modelo de baixa porosidade e permeabilidade para depleção com o 

processo de Injeção de CO2. 

 

Figura 5.1 - Fator de Recuperação do Modelo Base da SPE para as vazões de injeção estudadas 

Na Figura 5.2 é plotado os gráficos da vazão de óleo para os casos de injeção do 

modelo base da SPE. Pode-se observar um pico nas curvas de vazão para todos os casos de 

injeção no mesmo periodo de tempo (primeiros 5 anos). A vazão de injeção de 1MM m³/dia 

foi o caso que obteve o maior pico de vazão de óleo, chegando próximo dos 800 bbl/dia em 
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média por ano, acompanhado respectivamente pelos casos de injeção de 10, 15 e 25MM 

m³/dia. A partir dos 5 anos de produção observa-se uma mudança nas curvas de vazão de óleo 

bastante diferenciadas. O caso de menor vazão de injeção ( 1MM m³/dia) apresenta uma 

queda continua da vazão de óleo, tendo sua estabilização por volta de 60 anos de produção. 

As curvas dos demais casos de injeção apresentam uma queda de vazão de óleo no produtor 

nos 5 primeiros anos de produção, porém, diferentemente do caso de 1MM, as vazões de óleo 

do produtor para de cair tendo um pequeno aumento para o caso de injeção de 10 MM até os 

15 anos de produção, e um aumento da vazão de óleo no produtor  para o caso de injeção de 

15 MM até 20 anos de produção. O caso de injeção de 25 MM, a partir dos primeiros 5 anos, 

apresenta uma pequena estabilização na curva tendo uma redução da vazão de óleo do 

produtor bem menos acentuada que os demais casos de injeção estudados para esse modelo. 

 

Figura 5.2– Vazões de Óleo para os Casos de Injeção do Modelo Base da SPE 

A Figura 5.3 demonstra as vazões de injeção para os casos estudados no modelo base 

da SPE. Nos poços injetores foi estabelecido uma pressão máxima de fundo de poço em 8000 

psi (BHP Max.), evitando um possível fraturamento da rocha matriz próximo ao injetor. 
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Observa-se que para o caso de maior vazão de injeção (25MM) ocorre um problema de 

injetividade nos primeiros 40 anos de produção. O volume injetado não pode ser mantido em 

25MM, nos primeiros 40 anos, devida a pressão máxima de fundo do poço. Mesmo com essa 

perda de injetividade o caso de injeção de 25MM manteve uma vazão de injeção maior que os 

demais casos estudados. A partir dos 40 anos de produção o poço produtor consegue injetar 

volume de injeção estabelecido sem atingir a pressão máxima de fundo, possibilitando uma 

injetividade constante de 25MM m³/dia. Para as demais vazões de injeção do modelo base da 

SPE, a injetividade ocorreu sem problemas durante todo tempo de simulação. 

 

Figura 5.3 - Injeção para os Casos de Injeção do Modelo Base da SPE 

Na Figura 5.4 o gráfico da saturação de óleo média do reservatório para os casos de 

injeção do modelo base da SPE. Observa-se que quanto maior a vazão de injeção de óleo, 

maior a redução da saturação média de óleo do reservatório e, consequentemente, maior a 

produção acumulada de óleo. Em todos os casos de injeção ocorre uma queda da saturação, 

sendo essa queda semelhante para todos os casos de injeção estudados nos primeiros 15 anos 

de simulação. A partir de 15 anos, a curva do caso de maior vazão de injeção (25MM) 
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apresenta uma queda de saturação bastante distinta dos demais casos. Para os casos de injeção 

de dióxido de carbono de 15, 10, 1MM o comportamento de queda da curva de saturação, nos 

primeiros 40 anos de produção, são bastante aproximadas. Na curva de saturação de óleo com 

25 MM, a partir de 45 anos de produção, ocorre uma redução acentuada na saturação de óleo 

média do reservatório, tendo uma redução aproximada de 15 pontos percentuais da saturação 

inicial em um periodo de 10 anos (45-55 anos de produção). 

 

Figura 5.4 - Saturação Média de Óleo no Reservatório 
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Figura 5.5 - Mapas 3D de Pressão para o Caso de Injeção 25MM do Modelo Base da SPE 

A Figura 5.5 demonstra os mapas de pressão 3D do reservatório para o caso de injeção 

de 25 MM para o modelo base. Pode-se observar que, para este volume de injeção, o 

reservatório atinge em menos de dois meses a pressão limite de 8000 psi de BHP ao redor do 

poço injetor. Essa pressão é mantida por quase 40 anos de produção, iniciando uma queda na 

pressão média do reservatório. Esse aumento da pressão ao redor do poço injetor justifica a 

perda de injetividade para este caso de estudo, demonstrado na Figura 5.3. Em 50 anos de 

produção, a pressão media do reservatório atinge o valor inicial do reservatório. A partir dos 

50 anos, a queda de pressão média é constante, chegando, no final de 150 anos de simulação, 

a 4200 psi, pressão bem acima da pressão de miscibilidade mínima do CO2. 
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Figura 5.6 - Mapas de Saturação de Gás nas Fraturas para o Caso de 25MM 

A Figura 5.6 mostra os mapas de saturação de gás nas fraturas para o caso de injeção 

de 25 MM m³/dia de injeção de dióxido de carbono. Nota-se um breakthrought bastante 

antecipado do gás injetado, por volta de apenas um mês e cinco dias de injeção. Na Figura 

5.6, também está descrito o mapa de saturação de gás nas fraturas para 60 anos e 150 anos de 

produção, sendo a saturação de gás, nesse intervalo de 90 anos, a mesma próximo ao poço 

produtor. 

5.2 Análise da injeção de CO2 do modelo de porosidade e permeabilidade 

da matriz reduzida para as vazões estudadas. 

Aspropriedades do reservatório e parâmetros operacionais das simulações realizadas 

para o modelo de porosidade e permeabilidade da matriz rochosa reduzida são descritos na 

Tabela 5.2. A comparação realizada foi para casos de 150 anos de produção para todos os 

modelos de injeção, sendo a zona de interesse do estudo os primeiros 50 anos de produção.  
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Tabela 5.2– Características operacionais e de reservatório 

Permeabilidade da matriz (md) 0.5 

Permeabilidade da Fratura (md) 4*10 X 2*90 X 4*20 

Porosidade da Matriz 0,24 

Porosidade da Fratura 0,01 

Saturação Inicial de Óleo 0,80 

Temperatura(°F) 131 

Vazões de Injeção Max.(Mft3/dia) 1; 10; 15; 25 

Pressão de Fundo do Poço Produtor 
(psig) 

28,33 

Pressão Máxima de injeção (psi) 8000 

Vazão Máxima do Produtor (bbl/dia) 3145 

Na Figura 5.7 temos o gráfico do fator de recuperação do modelo de porosidade e 

permeabilidade da matriz reduzida para as quatro diferentes vazões de injeção de dióxido de 

carbono estudada. Pode-se observar que a maior vazão de injeção de CO2 (25MM m³/dia) 

obteve o melhor fator de recuperação de 65%, sendo acompanhado pelas vazões de injeção de 

15MM m³/dia (42%), 10MM m³/dia (40%) e 1MM m³/dia (36%) ao final de 150 anos de 

simulação, respectivamente. Observa-se que as curvas das vazões de 1MM e 10MM m³/dia de 

injeção apresenta um comportamento idêntico nos primeiros 50 anos de produção. O 

comportamento das curvas de injeção de 15MM e 25MM m³/dia apresentam curvas 

semelhantes nos primeiros 20 anos de produção, se diferenciando a partir dos 35 anos de 

produção, onde a curva de fator de recuperação da maior vazão cresce obtendo uma diferença 

de quase 15% de FR entre elas, no final dos 50 anos de simulação. 
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Figura 5.7 - Fator de Recuperação dos Casos de Injeção para o Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade da Matriz Reduzida. 

Na Figura 5.8é plotado os gráficos da vazão de óleo anual para os casos de injeção do 

modelo de porosidade e permeabilidade reduzidas. Pode-se observar um pico nas curvas de 

vazão para todos os casos de injeção no mesmo periodo de tempo (primeiros 5 anos). A vazão 

de injeção de 1MM m³/dia foi o caso que obteve o maior pico de vazão de óleo, chegando 

próximo dos 790 bbl/dia, acompanhado respectivamente pelos casos de injeção de 10, 15 e 

25MM m³/dia. A partir dos 5 anos de produção observa-se uma mudança nas curvas de vazão 

de óleo, semelhantes ao modelo base da SPE. O caso de menor vazão de injeção ( 1MM 

m³/dia) apresenta uma queda continua e acentuada da vazão de óleo, tendo sua estabilização 

após 100 anos de produção.  
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Figura 5.8 - Vazões de Óleo para os Casos de Injeção do Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade da Matriz Reduzida. 
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Figura 5.9 - Injetividade para os Casos de Injeção do Modelo de Porosidade e Permeabilidade 

Reduzida 

Na Figura 5.9 observa-se uma perda de injetividade para o caso de injeção de CO2 de 

25MM, no modelo de porosidade e permeabilidade reduzidas da matriz. Essa perda de 

injetividade para esta vazão de injeção também ocorre no modelo base da SPE, só que bem 

menos acentuada e por um periodo menor de tempo. Essa perda de injetividade é devida a 

restrinção de pressão máxima de injeção no poço produtor em 800 psi. De forma semelhante 

ao modelo da SPE, as outras vazões estudadas não apresentam perda de injetividade durante 

todo tempo de simulação. Pode-se obervar também, que para o caso de injeção de 25MM 

nesse modelo, entre os periodos de perda de injetividade, existe um tempo onde não há perda 

na injetividade, entre 03 e 09 anos de produção, periodo onde a queda da vazão de óleo no 

produtor é estabilizada. 

Na Figura 5.10demonstra o gráfico da saturação de óleo média do reservatório para os 

casos de injeção do modelo de porosidade e permeabilidade da matriz reduzida. Observa-se 

que para a maior vazão estudada (25MM), nos primeiros 15 anos de produção a saturação 

média de óleo do reservatório é maior para os demais casos, tendo a curva de menor vazão de 
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injeção (1MM) a maior redução média de saturação de óleo nesse periodo. Em 40 anos de 

produção, nota-se que a saturação média de óleo para os casos de 1MM, 15MM e 25MM são 

próximas. O caso de injeção que menos reduz a saturação de óleo média do reservatório no 

periodo de 50 anos é do caso de injeção de 10MM m³/dia. A partir dos 40 anos de produção o 

caso de injeção de de mairo vazão (25MM) obtém uma redução acentuada na saturação média 

de óleo do reservatório. Para os casos de injeção de 1, 10 e 15 MM a variação da saturação 

média de óleo final, no periodo de 150 anos, é aproximada, tendo apenas o caso de maior 

vazão de injeção, uma diferença significativa. 

 

Figura 5.10 - Saturação Média de Óleo no Reservatório para os Casos de Injeção do Modelo 

de Porosidade e Permeabilidade da Matriz Reduzidas 

A Figura 5.11 mostra os mapas 3D para o caso de injeção de 25MM do modelo de 

porosidade e permeabilidade reduzidas, para 01 mês, 03 meses, 20 anos e 150 anos. Observa-

se que a pressão limite máxima de fundo de poço do injetor (8000 psi) é atingida aos 3 meses 

de injeção, permanecendo assim por quase 25 anos de produção. A pressão média final do 

reservatório, após 150 anos de simulação, é de aproximadamente 4300 psi. 
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Figura 5.11 - Mapas 3D de Pressão para o Caso de Injeção de 25MM do Modelo de 

Porosidade e Permeabilidade Reduzidas 
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Figura 5.12 - Mapas 3D de Saturação de Gás nas Fraturas para o Caso de Injeção de 25MM 

do Modelo de Porosidade e Permeabilidade Reduzidas 

A Figura 5.12 mostra os mapas de saturação de gás nas fraturas para o caso de injeção 

de 25 MM m³/dia de dióxido de carbono para o modelo de porosidade e permeabilidade 

reduzidas. Na Figura, também está descrito o mapa de saturação de gás nas fraturas para 60 

anos e 150 anos de produção, sendo a saturação de gás, após 60 anos, a mesma próximo ao 

poço produtor. 

 

5.3 Análise da injeção de CO2 do modelo de porosidade e permeabilidade 

da matriz aumentada para as vazões estudadas. 

As propriedades do reservatório e parâmetros operacionais das simulações realizadas 

para o modelo de porosidade e permeabilidade da matriz rochosa reduzida são descritos na 

Tabela 5.3. A comparação realizada foi para casos de 150 anos de produção para todos os 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discurssões 

Anderson Luiz Soares Leão  77 

 

modelos de injeção, sendo a zona de interesse do estudo os primeiros 50 anos de produção. 

Para o caso sem injeção de CO2 (depleção natural) o fator de recuperação de recuperação do 

modelo de porosidade e permeabilidade aumentada foi de 32%. 

Tabela 5.3 - Características operacionais e de reservatório 

Permeabilidade da matriz (md) 1.5 

Permeabilidade da Fratura (md) 4*10 X 2*90 X 4*20 

Porosidade da Matriz 0,34 

Porosidade da Fratura 0,01 

Saturação Inicial de Óleo 0,80 

Temperatura(°F) 131 

Vazões de Injeção Max.(Mft3/dia) 1; 10; 15; 25 

Pressão de Fundo do Poço Produtor 
(psig) 

28,33 

Pressão Máxima de injeção (psi) 8000 

Vazão Máxima do Produtor (bbl/dia) 3145 

 

Figura 5.13 - Fator de Recuperação dos Casos de Injeção para o Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade Aumentada 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discurssões 

Anderson Luiz Soares Leão  78 

 

Na Figura 5.13 tem-se o gráfico do fator de recuperação do modelo de porosidade e 

permeabilidade da matriz aumentada para as quatro diferentes vazões de injeção de dióxido de 

carbono estudada. Pode-se observar que a maior vazão de injeção de CO2 (25MM m³/dia) 

obteve o melhor fator de recuperação de 67%, sendo acompanhado pelas vazões de injeção de 

15MM m³/dia (51%), 10MM m³/dia (45%) e 1MM m³/dia (36%) ao final de 150 anos de 

simulação, respectivamente. Para os casos de injeção de 25 e 15 MM m³/dia o fator de 

recuperação é idêntico nos primeiros 36 anos de produção. O comportamento da curva do 

caso de injeção de 1MM tem comportamento diferente das demais a partir dos 10 primeiros 

anos de produção. 

 

Figura 5.14 - Vazão de Óleo para os Casos de Injeção do Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade Aumentadas 

Na Figura 5.14 é plotado o gráfico da vazão de óleo para os casos de injeção do 

modelo de porosidade e permeabilidade aumentadas. Pode-se observar um pico nas curvas de 

vazão para todos os casos de injeção no mesmo periodo de tempo. A vazão de injeção de 

1MM m³/dia foi o caso que obteve o maior pico de vazão de óleo, chegando acima dos 800 

bbl/dia, acompanhado respectivamente pelos casos de injeção de 10, 15 e 25MM m³/dia. A 
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partir dos 5 anos de produção observa-se uma mudança nas curvas de vazão de óleo bastante 

diferenciadas entre os casos de 1MM e os demais. O caso de menor vazão de injeção ( 1MM 

m³/dia) apresenta uma queda continua da vazão de óleo. As curvas dos demais casos de 

injeção apresentam uma queda de vazão de óleo no produtor nos 5 primeiros anos de 

produção, porém, diferentemente do caso de 1MM, as vazões de óleo do produtor param de 

cair, tendo um pequeno aumento para os demais casos. O caso de injeção de 25 MM, a partir 

dos primeiros 5 anos, apresenta uma pequena estabilização da curva apresentando a queda 

menos acentuada pelos primeiros 50 anos de produção. Após os 50 anos de produção, as 

curvas das vazões de óleo para os casos de injeção de 1, 10 e 15MM m³/dia apresentam 

resultados praticamente indênticos. 

 

Figura 5.15–Vazão de Injeção para os Casos de Injeção do Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade Aumentadas 

A Figura 5.15 demonstra as vazões de injeção para os casos estudados no modelo de 

porosidade e permeabilidade da matriz aumentadas. Nos poços injetores foi estabelecido uma 

pressão máxima de fundo de poço em 8000 psi (BHP Max.). Observa-se que para o caso de 

maior vazão de injeção (25MM) ocorre um problema de injetividade nos primeiros 40 anos de 
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produção. O volume injetado não pode ser mantido em 25MM, nos primeiros 40 anos, devido 

a essa pressão máxima de fundo do poço. Com essa perda de injetividade o caso de injeção de 

25MMteve sua injeção reduzida abaixo dos 15MM com 08-09 anos de produção. A partir dos 

40 anos de produção o poço produtor consegue injetar volume de injeção estabelecido sem 

atingir a pressão máxima de fundo, possibilitando uma injetividade constante de 25MM 

m³/dia. A perda de injetividade deste modelo é bem mais acentuada que nos outros dois 

modelos estudados. Para as demais vazões de injeção do modelo base da SPE, a injetividade 

ocorreu sem problemas durante todo tempo de simulação. 

 

Figura 5.16 - Saturação Média de Óleo no Reservatório do Caso de Injeção de 25MM para o 

Modelo de Porosidade e Permeabilidade Aumentadas 

Na Figura 5.16 o gráfico da saturação de óleo média do reservatório para os casos de 

injeção do modelo de porosidade e permeabilidade aumentadas. Observa-se que quanto maior 

a vazão de injeção de óleo, maior a redução da saturação média de óleo do reservatório e, 

consequentemente, maior a produção acumulada de óleo ao final dos 150 anos de simulação. 

Em todos os casos de injeção ocorre uma queda da saturação, sendo essa queda semelhante 

para todos os casos de injeção estudados nos primeiros 10 anos de simulação. A partir de 
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48anos, a curva do caso de maior vazão de injeção (25MM) apresenta uma queda de saturação 

bastante distinta dos demais casos.  

.

 

Figura 5.17 - Mapas de Pressão 3D dos Casos de Injeção para o Modelo de Porosidade e 

Permeabilidade Aumentanda 

A Figura 5.17 demonstra os mapas de pressão 3D do reservatório para o caso de 

injeção de 25MM m³/dia de CO2 do modelo de porosidade e permeabilidade aumentadas, para 

um mês, dois meses, três meses e 150 anos de produção. Pode-se observar que no terceiro mês 

de injeção a pressão do reservatório, ao redor do poço injetor, atinge a máxima pressão 

permitida na operação (8000 psi), por quase 25 anos de produção. No terceiro mês de injeção 

a pressão na metade do reservatório chega a 8000 psi. De forma semelhante ao modelo base 

da SPE, ao final de 150 anos, a pressão média do reservatório é de aproximadamente 4300 

psi. 
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A Figura 5.18 mostra os mapas de saturação de gás nas fraturas para o caso de injeção 

de 25 MM m³/dia de dióxido de carbono para o modelo de porosidade e permeabilidade 

aumentadas. Nota-se um breakthrought bastante antecipado do gás injetado, por volta de 

apenas um mês. Na Figura, também está descrito o mapa de saturação de gás nas fraturas para 

60 anos e 150 anos de produção, sendo a saturação de gás, nesse intervalo de 90 anos, a 

mesma próximo ao poço produtor, tendo praticamente a saturação total nas fraturas de gás. 

 

Figura 5.18 - Mapas 3D de Saturação de Gás nas Fraturas para o Caso de Injeção de 25MM 

do Modelo de Porosidade e Permeabilidade Aumentadas 
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5.4 Comparação do caso de injeção de CO2 de 25MM m³/dia para os 

diferentes modelos estudados (SPE, Reduzido e Aumentado) 

 

Figura 5.19 - Fator de Recuperação dos modelos SPE, Reduzido e Aumentado para o caso de 

vazão de 25MM m³/dia 

O gráfico da Figura 5.19 demonstra os fatores de recuperação de óleo para os modelos 

de reservatório estudados com vazão de injeção de 25MM. Observa-se que as curva dos 

fatores de recuperação de óleo para os modelos da SPE e aumentada são semelhantes, obtendo 

os valores de recuperação semelhantes. No caso do reservatório com a porosidade e 

permeabilidade da matriz reduzida o fator de recuperação foi um pouco menor que as demais, 

tendo sua maior diferença entre 10-50 anos de produção. 
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Figura 5.20 - Vazão de Óleo da injetividade de 25MM m³/dia para os modelos de reservatório 

da SPE, Reduzida e Aumentada. 

O gráfico da Figura 5.20 mostra as curvas de vazão de óleo para os diferentes modelos 

de reservatórios estudados, para a vazão de injeção de 25MM. Obeserva-se um 

comportamento bastante semelhante das curvas de vazão nos primeiros 50 anos de produção, 

tendo a curva de maior porosidade e permeabilidade da matriz a maior produção de óleo, 

seguida pelo modelo da SPE e de porosidade reduzida, respectivamente. Isso é justificado 

pelo fato do maior volume poroso de matriz, consequentemente, possui maior quantidade de 

óleo in-place. Nota-se também, que após 60 anos de produção, as três curvas apresentam 

valores de vazão de óleo semelhantes, demosntrando que a partir desse tempo produtivo a 

eficiência do processo de injeção é maior para as menores porosidades e permeabilidades, fato 

que justifica essa semelhança de vazão entres reservatórios com volumes porosos diferentes. 
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6 Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo estão descritas as principais conclusões obtidas nesta pesquisa com a 

análise dos resultados obtidos nos gráficos comparativos e algumas recomendações para 

trabalhos futuros relacionados a injeção miscível de CO2 em reservatório de dupla porosidade. 

6.1 Conclusões 

 A mudança da porosidade e permeabilidade da matriz estudada não tem grande 

influêncuia no fator de recuperação para os casos de depleção natural, sem a 

injeção de dióxido de carbono; 

 Para todos os modelos de reservatório estudado, a vazão de injeção de 25MM 

m³/dia obeteve os melhores resultados de recuperação de óleo; 

 Com a redução da porosidade e permeabilidade da matriz rochosa do modelo, 

ocorre uma maior diferença entre o fator de recuperação de óleo para a maior 

vazão de injeção quando comparada as demais vazões estudadas; 

 Com o aumento da porosidade e permeabilidade da matriz, a diferença dos 

fatores de recuperação dos casos de injeção de 10, 15MM m³/dia são 

reduzidas; 

 Para todos os modelos de reservatório, as injeções de CO2 de 1, 10, 15 e 25 

MM m³/dia de injeção atingem picos de vazão de óleo no produtor em 5 anos e 

meio de produção, tendo a menor injeção (1MM), em todos os modelos o 

maior valor de vazão de óleo; 

 Quanto maior a porosidade e permabilidade da matriz rochosa do modelo, 

maior a proximidade das vazões de óleo para os casos de injeção de 15 e 

25MM durante os primeiros 50 anos de produção; 

 Com o aumento da porosidade e permeabilidade da matriz rochosa, maior é o 

aumento da perda de injetividade nos primeiros 50 anos de produção para 

injeção de 25MM m³/dia; 

 Nos modelos de porosidade e permeabilidade da SPE e aumentado a vazão de 

15MM é mais recomendada que a 25MM nos primeiros 15 anos de produção; 
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 A porosidade e permeabilidade da matriz tem sua maior influência na 

Injetividade e na vazão de óleo; 

 A saturação média de óleo do reservatório é diretamente relacionada a 

porosidade permeabilidade da matriz no processo de recuperação com injeção 

de CO2; 

 Quanto maior a porosidade e permeabilidade da matriz, mais cedo é o 

breakthrough do gás injetado a uma vazão de 25MM m³/dia; 

 Quanto menor a pososidade e permeabilidade da matriz rochosa, menor é o 

tempo onde a pressão do reservatório é mantida acima da pressão máxima de 

fundo de poço do injetor (8000 psi); 

6.2 Recomendações 

  Recomenda-se um estudo mais detalhado da influência da vazão de injeção na 

perda de injetividade do reservatório, em diferentes modelos de porosidade e 

permeabilidade da matriz 

 Um estudo sobre a permeabilidade e porosidade das fraturas na influência do 

escoamento dos fluidos dentro do reservatório; 

 Um estudo mais aprofundado sobre o breakthrought antecipado do gás 

injetado. 
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