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RESUMO 

O método de recuperação avançada com injeção alternada WAG-CO2 utiliza da 

injeção de água e gás, gás esse normalmente miscível que vai entrar em contato com o banco 

de óleo. No Brasil com a descoberta da camada pré-sal esse gás ganhou destaque. A 

quantidade de CO2 presente no óleo produzido na camada pré-sal, assim como acontece em 

alguns reservatórios é um dos desafios a serem vencidos com relação à produção sustentável 

uma vez que esse gás precisa ser processado de alguma maneira. Muitos os destinos para o 

CO2 são propostos por estudiosos, que descrevem algumas alternativas para uso do gás CO2 

produzido, tais como, recuperação avançada, armazenamento em campos depletados, 

armazenamento em cavernas de sal e ainda comercialização do CO2 em plantas. As maiores 

descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente pela Petrobras na camada pré-

sal localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde se encontrou grandes 

volumes de óleo leve com uma densidade em torno de 28° API, baixa acidez e baixo teor de 

enxofre. Óleo esse que possui uma grande quantidade de CO2 dissolvido e assim uma solução 

pioneira para o destino desse gás vem sendo a recuperação avançada. O objetivo dessa 

pesquisa é analisar quais os parâmetros que tiveram maior influência no processo de 

recuperação avançada. As simulações foram realizadas utilizando o módulo “GEM” da 

Computer Modelling Group, com o objetivo de realizar estudos do método de recuperação 

avançada em questão. Para a realização deste trabalho, modelos semi-sintéticos foram 

utilizados com dados de reservatório e fluidos que podem ser extrapolados para situações 

práticas do Nordeste brasileiro. Os resultados mostraram a influência do processo de injeção 

alternada de água e gás sobre o fator de recuperação e vazão de produção de óleo, quando 

comparados à recuperação primária e injeção contínua de água ou injeção contínua de gás. 

Palavras-chave: WAG-CO2, recuperação, óleo leve, modelagem de reservatório e simulação.  
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ABSTRACT 

 After the decline of production from natural energy of the reservoir, the methods of 

enhanced oil recovery, which methods result from the application of special processes such as 

chemical injection, miscible gases, thermal and others can be applied. The advanced recovery 

method with alternating - CO2 injection WAG uses the injection of water and gas, normally 

miscible that will come in contact with the stock oil. In Brazil with the discovery of pre-salt 

layer that gas gained prominence. The amount of CO2 present in the oil produced in the pre-

salt layer, as well as some reservoirs is one of the challenges to be overcome in relation to 

sustainable production once this gas needs to be processed in some way. Many targets for 

CO2 are proposed by researchers to describe some alternatives to the use of CO2 gas produced 

such as enhanced recovery, storage depleted fields, salt caverns storage and marketing of CO2 

even in plants. The largest oil discoveries in Brazil have recently been made by Petrobras in 

the pre -salt layer located between the states of Santa Catarina and Espírito Santo, where he 

met large volumes of light oil with a density of approximately 28 ° API, low acidity and low 

sulfur content. This oil that has a large amount of dissolved CO2 and thus a pioneering 

solution for the fate of this gas comes with an advanced recovery. The objective of this 

research is to analyze which parameters had the greatest influence on the enhanced recovery 

process. The simulations were performed using the "GEM" module of the Computer 

Modelling Group, with the aim of studying the advanced recovery method in question. For 

this work, semi - synthetic models were used with reservoir and fluid data that can be 

extrapolated to practical situations in the Brazilian Northeast. The results showed the 

influence of the alternating injection of water and gas on the recovery factor and flow rate of 

oil production process, when compared to primary recovery and continuous water injection or 

continuous gas injection. 

Keywords: WAG-CO2, recovery, light oil, reservoir modeling and simulation. 
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1 Introdução  

As maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas pela Petrobras na camada 

pré-sal localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde se encontrou 

grandes volumes de óleo leve com uma densidade em torno de 28° API, baixa acidez e baixo 

teor de enxofre. Esse óleo que possui uma grande quantidade de CO2 dissolvido e assim uma 

solução pioneira para o destino desse gás vem sendo a recuperação avançada. (PETROBRAS, 

2009) 

A presente pesquisa trata da injeção de gás, no caso o gás CO2, alternado com a 

injeção de água.  A injeção de gás, comparada à injeção de água, apresenta melhor eficiência 

de deslocamento microscópico devido à baixa tensão interfacial entre as fases óleo e gás. 

Contudo, quando usado como fluido de injeção, o gás apresenta alta mobilidade, que pode ser 

reduzida pela injeção da água, para isso o método de injeção alternada de água e gás – WAG.  

No entanto para o emprego deste método se faz necessário o uso de ligas especiais, 

uma vez que o CO2 carrega juntamente com as vantagens do seu uso, o problema de corrosão 

que é um fator comum na indústria do petróleo e gás natural, onde a maior parte das 

instalações necessita do uso de ligas especiais, como o aço carbono.  Assim, é necessário o 

estudo da viabilidade deste tipo de método, onde devem ser considerados os custos 

relacionados aos reparos ou substituição de equipamentos danificados pela corrosão durante o 

período de sua aplicação.  

O método WAG foi proposto para melhorar a eficiência de varrido do gás, pelo 

controle de sua mobilidade pela água, combinando as vantagens da injeção dos dois fluidos 

puros. Outros fenômenos associados ao WAG são inchamento, variação da composição e 

redução da viscosidade do óleo. Comparada à injeção de CO2, o WAG requer menor 

quantidade de gás. 

No cenário atual, o interesse pela injeção WAG é crescente. O uso do CO2 produzido 

como fluido de injeção é uma alternativa atrativa para operações marítimas, devido às 

limitações de manipulação, estocagem e exportação do gás. Tais limitações, combinadas à 
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produção de CO2 no pré-sal, podem viabilizar o uso do WAG desde o início da vida do 

campo. 

É crescente o interesse em aplicar métodos que colaborem com a manutenção 

ambiental. A injeção do gás CO2 ganhou importância nos últimos anos devido à possibilidade 

do sequestro de CO2 com interesse ambiental, pois a redução dos níveis de CO2 na atmosfera 

tem sido uma preocupação crescente por parte de governos, empresas e organizações não 

governamentais de todo o mundo. Nos últimos anos, o CO2 tem sido bastante utilizado na 

recuperação de reservatórios, seja pela disponibilidade, quando esse é produzido juntamente 

com o óleo, pela conotação ambiental bem como, pelo desempenho satisfatório no fator de 

recuperação de reservatórios improdutivos economicamente. O método de recuperação 

avançada com injeção alternada WAG-CO2 utiliza da injeção de água e gás, que pode ser 

miscível ou imiscível que vai entrar em contato com o banco de óleo, melhorando assim sua 

produção.  

Muitos os destinos para o CO2 são propostos por estudiosos, Almeida et al. (2010) 

descreve algumas alternativas para uso do gás CO2 produzido, tais como, recuperação 

avançada, armazenamento em campos depletados, armazenamento em cavernas de sal e ainda 

comercialização do CO2 em plantas comerciais.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a Injeção alternada de água e gás-

WAG como um método de recuperação avançada de petróleo, utilizando a injeção do gás 

carbônico alternado à injeção de água. Foi realizado um estudo de otimização de parâmetros 

operacionais tais como a vazão de gás e de água, além do tamanho dos ciclos de injeção, 

ordem de injeção, completação dos poços, de forma a obter uma maior recuperação final de 

óleo. O estudo destes parâmetros tem como finalidade aumentar o varrido volumétrico no 

reservatório através dos benéficos obtidos com a injeção de água e gás assim, 

consequentemente, aumentando a produção. 

O modelo utilizado para estudo trata-se de um reservatório homogêneo, semissintético 

com características do Nordeste Brasileiro. Os resultados foram obtidos no simulador 

composicional GEM (Advanced Compositional and Unconventional Reservoir Simulator), 

versão 2012 do programa da CMG (Computer Modelling Group). 
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Esta dissertação é composta por cinco capítulos. O capítulo I apresenta uma 

introdução geral sobre o assunto abordado.  O Capítulo II mostra um resumo dos fundamentos 

teóricos que auxiliam na compreensão do trabalho. O Capítulo III apresenta o estado da arte, 

onde se encontram alguns trabalhos e pesquisas relacionados com o tema abordado. O 

Capítulo IV apresenta a metodologia do trabalho, onde estão inseridos o modelo do 

reservatório, as condições de operação, o modelo físico e a metodologia de trabalho utilizada. 

O Capítulo V apresenta os resultados e discussões obtidos no trabalho e logo após são 

mostradas as conclusões e recomendações.  
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2 Aspectos Teóricos 

Neste capítulo, são descritos alguns conceitos que auxiliam o entendimento do 

processo de injeção alternada de água e gás, tendo aqui como gás de injeção usado no 

processo o CO2. 

2.1 Métodos de recuperação de petróleo 

Quando descobertos os reservatórios de petróleo apresentam uma energia natural que 

ao longo do tempo com a produção do óleo vai diminuindo. Quando essa energia natural não 

é mais suficiente para a produção de óleo, ou seja, quando ocorre uma queda natural da 

pressão dentro do poço de forma natural ou intencional, podem ser aplicados métodos que 

visam aumentar essa pressão e assim incrementar a produção, e não necessariamente devem 

ser aplicados após essa queda, pois atualmente logo após a descoberta de um reservatório, já 

aplica a injeção do fluido, ou seja, não sendo necessário esperar essa queda de energia natural.  

Estes métodos que são aplicados se classificam em:  

 Métodos convencionais de recuperação  

 Métodos especiais de recuperação. 

Os métodos convencionais de recuperação consistem basicamente em injetar fluidos 

no reservatório, que vão atuar mecanicamente no mesmo, empurrando o óleo contido neste. 

Nesses métodos não há interação química ou termodinâmica entre os fluidos dentro do 

reservatório. Normalmente são utilizados como fluidos injetados, a água e o gás natural por 

sua facilidade de acesso. 

Porém com a aplicação desses métodos, uma grande parcela de óleo, o óleo residual, 

fica ainda retida nos poros por conta do efeito da capilaridade. Com isso foram estudados e 

desenvolvidos os métodos de recuperação especiais, com o intuito de melhorar o varrido 

aperfeiçoando o processo de recuperação, e extraindo assim o óleo residual que ficou preso 
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com a aplicação dos métodos convencionais ou com a queda na energia natural, ocasionando 

uma maior viabilidade econômica no processo. 

As causas principais das menores recuperações obtidas nos métodos convencionais de 

recuperação se dão principalmente devido: a alta viscosidade dos fluidos dentro do 

reservatório, a geologia de formação e as elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e 

o óleo do reservatório. Quando o fluido usado na recuperação, no processo de injeção é muito 

menos viscoso que o fluido a ser deslocado, este fluido tende a se mover com maior facilidade 

no meio poroso, encontrando caminhos preferenciais e chegando assim mais cedo aos poços 

de produção. Quando isso acontece, determinadas regiões não são atingidas, assim grande 

quantidade de óleo ainda permanece presa no reservatório.  

Por outro lado se entre o fluido a ser injetado e o óleo, existem altas tensões 

interfaciais, a capacidade do fluido usado no processo de injeção de deslocar o óleo para fora 

dos poros da rocha reservatório é reduzida, deixando assim saturações residuais de óleo nas 

regiões que já entraram em contato com o fluido de injeção. 

Assim é estudado e aplicado o método que melhor resolver esses problemas que 

dificultam a produção do óleo. Os métodos especiais de recuperação podem ser divididos em: 

 Métodos térmicos;  

 Métodos miscíveis;  

 Métodos químicos;   

 Método microbiológico; 

A escolha do método está relacionada às características da rocha, do reservatório, do 

fluido e da economicidade do projeto. No presente trabalho serão estudados os métodos 

miscíveis. 
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2.2 Eficiência de recuperação 

 Num projeto de injeção de fluidos, a produção de hidrocarbonetos pode ser avaliada 

numericamente pelos parâmetros: Eficiência de Varrido Horizontal, Eficiência de Varrido 

Vertical e Eficiência de Deslocamento. 

Define-se eficiência de varrido horizontal, AE , como a relação entre a área invadida 

pelo fluido injetado e a área total do meio poroso, ambas medidas em planta. A AE  e a 

dimensão da área invadida são dependentes da geometria de injeção (posição relativa dos 

poços), do volume de fluido injetado e da razão de mobilidades existentes entre os fluidos 

injetado e deslocado (Rosa, 2006). 

inv
A

t

A
E

A
                                                                                 (2-1) 

Onde, invA  é a Área invadida pelo fluido e tA
 
é a Área total do meio poroso. 

A eficiência de varrido vertical, vvE , consiste na relação entre a área vertical invadida 

pelo fluido e a área vertical total da seção transversal. A vvE  depende da variação vertical da 

permeabilidade, da razão de mobilidades e do volume injetado (Rosa, 2006). 

inv
vv

t

Av
E

Av
                                                                              (2-2) 

Onde, invAv  é a Área vertical invadida pelo fluido e tAv  é a Área vertical total da 

seção transversal. 

A eficiência volumétrica, vE , é o produto entre as eficiências de varrido horizontal e 

vertical, sendo também definida como a relação entre o volume do reservatório invadido pelo 

fluido injetado e o volume total do reservatório (Rosa, 2006). 
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v A vvE E E                                                                              (2-3) 

  inv
v

t

v
E

v
                                                                               (2-4) 

A eficiência de deslocamento mede a capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo 

para fora dos poros da rocha. Esse parâmetro fornece a fração da saturação de óleo original 

que foi deslocada dos poros pelo fluido deslocante. Sofre influência dos volumes injetados; da 

viscosidade dos fluidos e da permeabilidade relativa (Rosa, 2006).  

( )oi or
D

oi

S S
E

S


                                                                      (2-5) 

2.3 Métodos miscíveis de recuperação de petróleo 

Nos métodos miscíveis ocorre a injeção de um fluido deslocante que é miscível com o 

óleo bruto (fluido deslocado), ou seja, não há interface entre os fluidos. As forças capilares e 

interfaciais, causadoras da retenção do óleo no reservatório, são reduzidas facilitando o 

deslocamento do fluido de interesse (Rosa, 2006). 

Os fluidos deslocantes mais utilizados são: hidrocarbonetos solventes, CO2, gases de 

combustão e nitrogênio. 

De acordo com a maneira como a miscibilidade é desenvolvida, os métodos miscíveis 

podem ser: Miscível ao Primeiro contato (MPC) ou Miscível a Múltiplos Contatos (MMC). 

Nos processos MMC, os fluidos não são miscíveis no primeiro contato, eles se tornam 

miscíveis à medida que o solvente se move no reservatório. 

Para o caso de aplicação deste processo na saturação residual da injeção de água, o 

solvente injetado somente entrará em contato com óleo residual após deslocar uma quantidade 

suficiente da fase água, então óleo e solvente formarão uma mistura de única fase e se 

deslocarão. A mistura de solvente e óleo que possui maior viscosidade que o solvente puro, 

consegue deslocar a água de forma mais eficiente (Galvão, 2008). 
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A mistura conduz ao desenvolvimento de um banco só de óleo seguido por outro, que 

é rico em óleo na extremidade dianteira e rico em solvente na parte de trás. À medida que o 

deslocamento prossegue, o banco de óleo continua a crescer e o óleo é deslocado através do 

reservatório contanto que a integridade da injeção do solvente seja mantida, isto é, contanto 

que o banco de fluido deslocante seja miscível com o óleo. O resultado da eficiência de 

deslocamento microscópico é muito maior do que para processos imiscíveis (Green e 

Willhite, 1998). 

Os solventes miscíveis com o óleo bruto apresentam preço elevado, por isso é 

utilizado em pequenas quantidades. Na prática, a injeção primária de solvente pode ser 

seguida pela injeção secundária em grande volume de um fluido menos caro. Para que a 

eficiência no deslocamento seja realmente melhorada, a injeção secundária deve ser miscível 

com a injeção primária. 

A Figura 2-1 ilustra este processo. 

 

Figura 2-1 Ilustração do processo de deslocamento miscível.  

 

2.4 O crescente interesse pelo gás CO2 como fluido de injeção e suas 

características 

A concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando a cada ano e um dos fatores 

responsáveis por esse aumento é a queima de combustíveis fósseis no planeta. 

Adicionalmente, o CO2, com o efeito estufa é um subproduto inevitável do processo de 
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produção de energia tal como geração de eletricidade, transporte etc. e pode ser um possível 

responsável por alterações climáticas. Além disso, devido a sua alta participação de 64%, este 

causa maior preocupação com relação ao volume lançado à atmosfera, pois vem crescendo à 

taxa de 0,4% ao ano desde 1980 (Houghton et al., 2001).  

Na era pré-industrial, sua concentração na atmosfera era de aproximadamente 280 

ppm e hoje está em torno de 370 ppm, como pode ser observado na Figura 2-2. Nos anos 90, 

em média, a taxa de aumento de CO2 na atmosfera variou de 0,9 a 2,8 ppm/ano e com o 

passar dos anos, a taxa vem aumentando (Houghton et al., 2001). Há uma estimativa de que 

as atividades humanas estejam lançando cerca de 6,3 bilhões de toneladas de carbono na 

atmosfera, através do uso de combustíveis fósseis e produção de cimento e outros 1,2 bilhão 

de toneladas de carbono pelo desmatamento descontrolado, principalmente de florestas 

tropicais (Houghton et al., 2001). 

 

Figura 2-2 Concentração global de CO2 na atmosfera, 1870-2000. 

Fonte: UNEP/GRID-Arendal (2003) 

 

O dióxido de carbono é um gás composto de um átomo de carbono e dois de oxigênio, 

normalmente incolor e inodoro. É lançado, por exemplo, na combustão de materiais orgânicos 

como combustíveis fósseis, na fermentação e na respiração celular. O CO2 é usado nas formas 

de sólido (gelo seco), líquido e gás em diversas aplicações industriais, tais como carbonatação 

de bebidas, extintores de incêndio, soldagem e produção de compostos químicos, inclusive 

fertilizantes, borrachas vulcanizadas, espumas de poliuretano, etc (ENU, 2003; Herzog e 

Golomb, 2004). Adicionalmente, é inofensivo à saúde humana, mas uma exposição 
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prolongada à concentração acima de 5% pode causar asfixia, perda de consciência ou até 

mesmo levar à morte (Saskatchewan Labour, 2001).  

Atualmente podem-se citar como principais fontes de emissão de CO2: usinas de 

geração de energia derivada de combustíveis fósseis, refinarias e poços de gás natural.  

2.5 O mercado do Carbono e as emissões brasileiras  

O mercado de óleo e gás detém muitas das ferramentas necessárias para ajudar no 

auxílio da diminuição do aumento das emissões de gás carbônico através da tecnologia do 

sequestro geológico. A justificativa para o sequestro de carbono é que com isso é possível 

equilibrar a emissão com o uso de combustíveis fósseis, aliviando a mudança climática global. 

O CO2 pode ser armazenado em reservatórios de óleo e gás depletados, leitos de carvão, 

aquíferos salinos, oceanos, florestas e em injeção em reservatórios ativos de óleo, como é o 

caso deste presente estudo.   

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92 

possibilitou a criação do primeiro tratado internacional implementado por 165 países, 

designado para estabilizar as emissões de gases de efeito estufa. Essa conferência foi realizada 

no Rio de Janeiro, em 1992 (Ravagnani, 2007).  

Em dezembro de 1997, em Kyoto, no Japão realizou-se o primeiro tratado 

internacional designado para estabilizar as emissões de gases estufa, que culminou na decisão 

de adotar-se um protocolo de ações, denominado Protocolo de Kyoto, no qual ficou 

estabelecido que os países desenvolvidos assumiriam a responsabilidade de reduzir 

individualmente ou em conjunto, no mínimo, uma média de 5,2% do nível de suas emissões 

de GEE em relação aos níveis emitidos em 1990, no período de 2008-2012. No entanto, 

segundo dados do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima (em inglês, IPCC), 

seria preciso uma redução imediata das emissões de CO2 em 60% para estabilizar as 

concentrações na atmosfera aos níveis de 1990 (IPCC, 1990). 

Conforme esse protocolo estabeleceu, os países desenvolvidos foram os pioneiros na 

industrialização, portanto os primeiros a utilizar os combustíveis fósseis. A convenção nota 

que a maior parte das emissões globais, históricas e atuais é originada nos países 
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desenvolvidos. Além disso, os países em desenvolvimento não têm obrigações de reduzir as 

emissões de gases estufa (Gallo, 2002). 

Em termos de emissões históricas, os países industrializados são responsáveis por 

aproximadamente 80% das emissões totais de CO2 na atmosfera (World Resources Institute, 

2003). Atualmente, o maior produtor mundial de CO2 são os EUA, responsáveis por 23% das 

emissões; porém eles recusaram-se a ratificar o Protocolo de Kyoto (EIA, 2006). Os Estados 

Unidos afirmaram que só ratificariam o Protocolo quando os países em desenvolvimento e 

outros emergentes se comprometessem a reduzir suas emissões (Born, 2000). Apesar de os 

EUA não terem assinado o Protocolo de Kyoto, diversas medidas foram voluntariamente 

instaladas no país e houve uma redução sensível de poluentes. A Califórnia, por exemplo, 

adotou medidas internas para a redução de GEE, estabelecendo que fabricantes de automóveis 

produzam veículos que reduzam as emissões. Os países desenvolvidos relutam em diminuir 

tais emissões, pois temem que suas bases econômicas sejam abaladas. 

O Brasil emite menos CO2, em termos absolutos, do que países como Japão, Estados 

Unidos, União Européia, China, Índia, Rússia e México. As emissões de CO2 por valor da 

produção e per capita também são menores no Brasil do que nos países acima citados – com 

exceção da Índia para o segundo parâmetro. Isto é resultado de uma matriz energética mais 

limpa, sendo que o setor de transporte é o maior contribuinte das emissões de CO2 – com 41% 

do total emitido (Tolmasquim, 2002 apud Centre for Brazilian Studies, 2002).  

Os países que fazem parte do acordo introduziram alguns mecanismos de 

flexibilização, como o estabelecimento de cotas de emissões, que poderão ser negociadas em 

um mercado comum, de tal maneira que, países industrializados, cujas emissões são maiores 

que as suas cotas, poderiam adquirir títulos um dos outros para cobrir contabilmente tais 

excessos. Assim, o mercado funciona da seguinte forma: uma empresa de um país 

desenvolvido, que libera na atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, pode 

continuar a poluir se entrar no chamado comércio do carbono, isto é, esta empresa paga para 

que um país em desenvolvimento como o Brasil diminua em seu lugar as emissões de CO2 

por meio de projetos ambientais (Castro, 2003). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos 

Jofranya Wendyana Alves Parafita  14 

  

Em junho de 2013, o Ministério da Ciência divulgou que entre 2005 e 2010 as 

emissões brasileiras de gases de efeito-estufa caíram 38,7%. No período, os gases emitidos 

pelo país caíram de 2,03 bilhões de toneladas de CO2 equivalente para 1,25 bilhão de 

toneladas de CO2 equivalente. 

Segundo o governo, o resultado fez o país atingir em cerca de 62% sua meta total de 

corte de emissões projetadas para 2020. Este compromisso foi assumido de forma voluntária 

em 2009, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 15, 

realizada em Copenhague. Na época, o Brasil prometeu diminuir ao longo desta década entre 

36,1% e 38,9% do total de emissões nacionais. O redutor ficaria dividido em cinco grandes 

setores: energia, processos industriais, agropecuária, mudança de uso da terra e florestas, e 

tratamento de resíduos.  

Segundo o relatório, a queda foi impulsionada pela redução do desmatamento em 

florestas (-76,1%), principalmente na Amazônia. Em contrapartida, houve alta das emissões 

dos setores de energia (+21,4%), processos industriais (5,3%), agropecuária (5,2%) e resíduos 

sólidos (16,4%). O inventário mostrou ainda uma modificação no ranking dos setores que 

mais emitem gases-estufa no Brasil. Em 2005, quando foi elaborado o primeiro inventário 

nacional, o setor de florestas era responsável por 57% das emissões nacionais. Desde 2010, 

desmatamentos, queimadas e alterações no uso da terra são responsáveis por 22%. 

2.6 Ciclo de vida do CO2 e condições de uso para a injeção 

O ciclo de vida do sequestro de carbono consiste da etapa de captura de uma fonte de 

emissões antropogênicas, seguida das etapas de compressão, transporte e armazenamento em 

um local aceito ambientalmente. 
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2.6.1 Captura 

A primeira etapa no processo de sequestro de CO2 é a partir de unidades de geração de 

energia ou de indústrias, e versa na sua captura com alto grau de pureza, à alta pressão. E isso 

se dá pelos seguintes motivos:  

 O transporte de CO2 concentrado é mais econômico  

 A capacidade do reservatório é mais bem utilizada se o CO2 for injetado puro  

 Algumas impurezas podem prejudicar as operações.  

A captura de CO2 não é uma tecnologia nova, normalmente, o gás é separado e depois 

capturado como subproduto de processos industriais. Alguns processos industriais emitem 

CO2 com alta concentração, oferecendo oportunidades em curto prazo para o sequestro 

geológico. Por outro lado, unidades de geração de energia tradicionais que emitem CO2 com 

baixa concentração, valores inferiores a 15%, requerem avanços na tecnologia para reduzir os 

custos de captura e separação. 

As tecnologias atualmente identificadas como mais promissoras para separação e 

captura de CO2 incluem a absorção (química e física), a adsorção (física e química), a 

destilação a baixas temperaturas (criogenia), a separação de gás por membranas, a oxi-

combustão, a mineralização e a biomineralização (Ravagnani, 2007). 

Fonte de 
Emissão de 

CO2 

Captura Compressão Transporte 

Armaze- 

namentto  

Utilização 
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2.6.2 Compressão e Transporte 

Após a separação e recuperação do gás, o CO2 é transportado para o local de injeção. 

Para facilidade de transporte, o CO2 é geralmente comprimido sob condições supercríticas 

(fase densa com pressões acima de 1200 psi) (Nguyen & Allinson, 2002). O meio de 

transporte de CO2 mais comum são os dutos. Outros meios incluem o transporte por navios, 

caminhões, entre outros. O transporte por dutos é um método eficiente quando a fonte está 

próxima do local de armazenamento. Neste caso, a eficiência de transporte é aumentada pela 

compressão do CO2 separado e recuperado até o seu estado supercrítico.  

Caso a fonte de CO2 esteja distante do local de armazenamento, o transporte por meio 

de tanques é mais eficiente que outros métodos. Neste caso, o CO2 separado e recuperado 

deve ser liquefeito, e o custo da liquefação não pode ser negligenciado. Não há necessidade de 

fabricar tanques especiais para transportar o CO2, uma vez que, a julgar pelas suas 

propriedades, o CO2 liquefeito pode ser transportado em tanques normalmente utilizados para 

o GLP, gás liquefeito de petróleo (Sasaki, 2004). 

2.6.3 Armazenamento 

A Tabela 1 apresenta as capacidades mundiais estimadas para armazenamento de CO2 

em vários tipos de reservatórios, representados pelas florestas, oceânicos e geológicos. A 

ampla faixa de estimativas da capacidade de cada reservatório indica grandes incertezas.  

Dos locais de armazenamento apresentados na Tabela 1, os reservatórios de óleo e gás 

são mais favoráveis ao sequestro de CO2, uma vez que tais reservatórios são trapas provadas 

de longo prazo para fluidos e gases, incluindo o CO2. Outros métodos de sequestro tais como 

reflorestamento, ou injeção nos oceanos, podem ser menos permanentes, mais difíceis de 

verificar e de maior custo. Deve-se ainda salientar que as alternativas de EOR (Recuperação 

Avançada de Óleo) e ECBMR (Recuperação Avançada em Camadas de Carvão) não estão 

incluídas na opção de utilização citada na Tabela, e sim em opções de armazenamento de 

Reservatórios de Óleo e Gás e de Camadas de Carvão, respectivamente. 
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Tabela 1 - Comparação entre diferentes opções de armazenamento geológico. Fonte: 

Herzog et al. (1997) 

Opções de Armazenamento 
Capacidade 

Relativa 

Custo 

Relativo 

Integridade do 

Armazenamento 

Conhecimento 

Tecnológico 

Recuperação Avançada de 

Óleo 
Baixa Muito Baixo Boa Alto 

Camadas de Carvão Desconhecida Baixo Desconhecida Desconhecido 

Reservatórios Exauridos Moderada Baixo Boa Alto 

Aquíferos Profundos Alta Desconhecido Desconhecida Desconhecido 

Domos de Sal Alta Muito Alto Boa Alto 

2.7 Injeção de água  

A injeção de água é o método mais utilizado no mundo, primeiramente utilizada no 

Campo de Bradford, Estados Unidos, no início do século e, aqui no Brasil, o primeiro campo 

a utilizar esse processo foi o de Dom João na Bahia, em 1953. A injeção de água atua 

expulsando o óleo, uma vez que essas substâncias não se misturam. O comportamento ideal 

da água num poço é um deslocamento pistão como mostra a Figura 2.3, onde a água atua de 

maneira puramente mecânica empurrando o óleo para fora do reservatório. 
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Figura 2-3 Esquema de Injeção de Água. Fonte: Santana, 2008. 

 

Quando se submete um reservatório à injeção de água ou a um processo não miscível 

de injeção de gás se espera um comportamento onde não acontece qualquer interação de 

natureza química ou termodinâmica entre os fluidos ou entre os fluidos e a rocha, ou seja, não 

se espera que os fluidos reajam entre si ou reajam com a rocha-reservatório.  

O fluido injetado, que também recebe o nome de fluido deslocante, deve empurrar o 

óleo, que é chamado de fluido deslocado, para fora dos poros da rocha e ao mesmo tempo ir 

ocupando o espaço deixado à medida que este vai sendo expulso. Mesmo na porção do 

reservatório invadida pelo fluido deslocante, nem todo o óleo contido é deslocado. O óleo 

retido nos poros da zona invadida pela água, denominado óleo residual, é consequência do 

efeito da capilaridade (Thomas, 2001).  

Os processos convencionais de recuperação utilizam a água e o gás natural como 

fluidos de injeção, no entanto com o aumento do preço do gás natural uma maior utilização no 

uso de água vem sendo notada. A água de injeção pode ter quatro origens diferentes: 
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 Agua subterrânea, coletada em mananciais de subsuperfície por meio de poços 

perfurados para este fim; 

 Água de superfície, coletada em rios, lagos, etc.; 

 Água do mar;  

 E a própria água produzida, isto é, a água que vem associada à produção de 

petróleo (Thomas, 2001).  

A água antes de ser usada no processo de injeção, deve ser submetida a um tratamento, 

para que possa estar adequada ao reservatório e aos fluidos nele existentes. 

Os processos de injeção de água de uma maneira geral, para que possam ser utilizados 

devem conter os seguintes sistemas: sistema de captação de água, que neste caso podem ser 

poços se estiver sendo utilizada a injeção de água subterrânea, ou um para o caso de se utilizar 

água de rios ou do mar, conjunto de bombas, sistema de tratamento de água de injeção, 

sistema de injeção de água propriamente dito, sistema esse que é composto de bombas, linhas 

e poços de injeção; e sistema de tratamento e descarte de água produzida. Porém em alguns 

casos não é necessário que tenham todos esses sistemas (Thomas, 2001).  

2.8 Injeção de Gás Carbônico (CO2)  

A injeção de hidrocarbonetos, dióxido de carbono, ar e nitrogênio vem sendo praticada 

desde, aproximadamente, 1920, com o objetivo de melhorar a recuperação de óleos leves. No 

início os dois gases mais utilizados no processo de recuperação de óleos leves eram o gás seco 

e o gás liquefeito de petróleo. No entanto nos anos 70 o interesse por injeção de gás foi 

renovado, principalmente o CO2, devido principalmente ao aumento do preço do óleo e 

melhoria na capacidade da recuperação por injeção de gás (Stalkup Jr.,1985). As últimas duas 

décadas mostraram um significante aumento na recuperação avançada de óleo por injeção de 

CO2 e a injeção de hidrocarbonetos está perdendo a sua aplicabilidade devido ao aumento do 

preço do gás natural (Moritis, 2004). 

Os principais tipos de injeção de gás de acordo com Kulkarni (2005) são: 

 WAG – Water Alternating Gas (Injeção alternada de água e gás); 
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 Injeção Contínua de Gás (ICG); 

 Híbrido WAG; 

 WAG simultâneo; 

 FAWAG – Foam Assisted WAG (injeção alternada de água e gás com 

espuma); 

 Injeção de gás na crista do reservatório; 

 Injeção de gás gravitacionalmente estável ou drenagem gravitacional do óleo 

por injeção de gás. 

O primeiro método citado acima consiste em injetar água alternada a gás e o segundo 

somente em injeção contínua de gás; em seguida o terceiro processo consiste em injetar 

inicialmente uma grande quantidade de CO2 em seguida injetar bancos menores de água e gás; 

no quarto processo citado acima, a água e o gás são misturados na superfície e injetados ao 

mesmo tempo; o quinto processo consiste na utilização de espumas juntamente com a injeção 

alternada de água e gás para melhorar o varrido; no sexto processo com o objetivo de manter a 

pressão o gás é injetado no topo do reservatório, de preferência em reservatórios com capa de 

gás, e finalmente no último processo a injeção de gás é realizada no topo de reservatórios que 

possuem alguma inclinação que contribua com a drenagem gravitacional. 

O presente trabalho irá estudar o primeiro processo, o método WAG – Injeção 

alternada de água e gás. 

2.9 O método WAG-CO2 

As aplicações de injeção de gás em campo são quase sempre associadas com 

dificuldades operacionais e de projeto. Embora os processos de injeção de gás demonstrem 

uma elevada eficiência de deslocamento microscópico, especialmente sob condições 

miscíveis, o varrido vertical tem sido sempre uma causa de interesse nas pesquisas 

(Hinderaker et al., 1996).  

A razão de mobilidade que controla a varredura volumétrica, entre o gás que é injetado 

e o banco de óleo que está sendo deslocado, geralmente é desfavorável devido à baixa 

viscosidade do gás. Agregado a esse problema causado baixa viscosidade, a diferença entre as 
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densidades resulta em outro problema, a segregação gravitacional, o que leva a uma 

ineficiente varredura volumétrica.  

Por esse motivo surge o método WAG- Water alternating gas, O processo de injeção 

alternada de água e gás (WAG – Water Alternating Gas), proposto por Caudle e Dyes (1959), 

consiste em injeções alternadas de bancos de água e gás como mostra a Figura abaixo.  

 

Figura 2-4 Esquema de injeção do método WAG-CO2. (Fonte: Pinto, 2009) 

O método WAG surgiu como uma maneira de corrigir a problemática do varrido 

apresentada com o uso de outro método que utiliza também como gás de injeção o CO2, a 

injeção continua de gás ICG que atua na viscosidade do óleo, mediante efeito de solvência. A 

grande vantagem deste gás é que pode extrair componentes mais pesados (C5-C30) e que, a 

solubilidade no óleo causa o inchamento deste último, dissolvendo-se, causando vaporização 

e deslocamento. Têm relativas baixas pressões de miscibilidade e pode ser aplicados para 

óleos leves e medianos, óleos com API >25 e intervalos de pressão entre 1500 psi e 6000 psi. 

É uma substância simples e sua Tc é de somente 88°F(31°C) (Rosa, 2006).  
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 O desenvolvimento deste método teve como objetivo principal obter um melhor 

controle na varredura volumétrica. A eficiência microscópica do gás combinada com a 

eficiência macroscópica da água aumenta significativamente a produção acumulada de óleo. 

Grande parte dos projetos comerciais de injeção de gás é do tipo WAG (Hinderaker et al., 

1996).   

Embora Caudle e Dyes (1959) sugerissem a injeção simultânea de água e gás para 

controle da mobilidade, as revisões de campo mostram que as injeções são realizadas 

separadamente. A razão principal para este tipo de injeção é que se obtêm melhor injetividade 

quando somente um fluido é injetado (Christensen et al, 1998). 

Duas pesquisas foram feitas para estudo do processo e sua distribuição no cenário 

mundial. A primeira, realizada por Hadlow (1992), mostrou que o incremento na recuperação 

foi de 8% a 14% do volume do óleo original, baseados em simulações e testes pilotos.   

Entretanto uma pesquisa, realizada por Christensen et al. (1998), abrangendo 59 

aplicações de campo, desde a primeira em 1957 pela Mobil no campo de Pembiana do Norte 

em Alberta, Canadá, até o último no Mar do Norte, mostrou que o aumento na recuperação do 

óleo original foi entre 5% e 10%, e ainda com alguns problemas operacionais e de produção. 

O gás utilizado neste processo muitas vezes é produzido juntamente com o óleo e 

assim pode ser usado como fluido de reinjeção, sendo assim uma alternativa interessante seu 

uso, pois em locais onde não se tem à disposição processos de manipulação, armazenamento e 

exportação de gás, um fim deve ser dado a esse, assim com sua vantagem ambiental o 

processo de recuperação de óleo em campos de petróleo é uma alternativa muito adequada. 

No entanto o método apresenta alguns problemas como mostra a Figura 2-5 onde 

observa-se que o método pode não proporcionar um varrido eficiente quando não empregado 

o seu estudo de maneira adequada. Pois devido à diferença de densidade dos fluidos o gás 

tende a subir migrando pras camadas superiores do reservatório, enquanto que a água tende a 

descer para as camadas mais inferiores, ocasionando assim em uma zona não varrida de óleo 

dentro do reservatório.  
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Figura 2-5 Problemas na injeção do método WAG (Fonte: Pinto, 2009).  

O uso desse método apresenta um aumento na recuperação de óleo da ordem de 5% a 

10%, quando aplicado como método miscível, e sendo esse produzido juntamente com o óleo, 

deve ser gerenciado. Testes preliminares indicaram que a injeção alternada de água e CO2 

pode aumentar em cerca de 50% o volume do óleo recuperado comparando com a injeção de 

água contínua. 
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3 Estado da Arte 

Neste capítulo são expostos alguns trabalhos relacionados ao processo WAG-CO2 que 

foram considerados relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Em 1952, Whorton, Brownscombe and Dyes of the Atlantic Refining Company, foi 

concedida a primeira patente para o uso de CO2 comercial em Recuperação Avançada de 

Petróleo. (API) 

Em 1964, um teste de campo foi realizado no Mead Strawn Field, que envolveu a 

injeção de uma grande porção de CO2 (25 % do volume poroso) seguido por água carbonatada 

em condições de reservatório. Os resultados indicaram que 53% para 82% mais petróleo foi 

produzido pela injeção de CO2 a mais do que foi produzido por injeção de água. 

Durante os anos de 1970 e 1980, projetos de CO2 foram implantados na Turquia, no 

Canadá, na Hungria e em Trinidad utilizando a injeção de CO2. EUA e Canadá há mais de 30 

anos vêm utilizando a injeção desse gás. Segundo Mathiassen et. al. 2003, em torno de 7% a 

15% de óleo foi recuperado. Os reservatórios pesquisados nesses projetos possuíam um óleo 

leve e os tipos de rochas eram carbonatos ou arenitos. 

Em janeiro de 1972, o primeiro projeto de injeção de CO2 comercial foi iniciado em 

SACROC (Scurry Area Canyon Reef Operators Committee) Unidade do Campo Kelly-

Snyder em Scurry County, West Texas e permanece até hoje no mundo como o maior projeto 

de injeção de CO2 miscível. Grandes desenvolvimentos de campo e ampliações de instalações 

ocorreram ao longo das últimas 3 décadas, resultando em uma enorme capacidade de 

movimentação de gás. O campo produz atualmente 29.300 m
3
 std/dia de produção de 

petróleo. A injeção de CO2, resultou em um incremento na recuperação de óleo de cerca de 

10%.  

Em 1987, no Brasil, um projeto piloto de injeção de CO2 foi iniciado no campo 

terrestre de Miranga, na Bahia, com o objetivo de aumentar o fator de recuperação do óleo 

pela Petrobras.  
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Em 2004, D. N. Rao et al. realizaram experimentos em laboratório para análise do 

fator de recuperação entre os seguintes métodos: injeção continua de gás (ICG), WAG e 

GAGD. Entre ICG e WAG, no modo miscível, obtiveram melhores resultados no processo 

WAG. Entre WAG miscível e imiscível, tiveram melhores resultados no modo miscível. 

Comparando os três, no modo imiscível, o GAGD teve melhor resultado que WAG e ICG. 

Em 2005, Trivedi et al, investigaram a otimização do armazenamento de CO2 em 

campos de petróleo, utilizando modelagem numérica. Foi estudada a quantidade de gases de 

efeito estufa sequestrado durante a recuperação avançada de um reservatório de West Texas 

usando o simulador composicional da CMG, e utilizando o GEM.  Foram estudadas diferentes 

estratégias de injeção, tais como injeção miscível, injeções imiscíveis, injeção de gás 

alternando água (WAG) e injeção de gás de combustão foram considerados. As influências de 

parâmetros operacionais, tais como pressão de injeção, composição do gás (CO2 puro ou gás 

de combustão), e razões de WAG, taxa de injeção, localização e heterogeneidade vertical, 

injetor em produção máxima de petróleo e com o armazenamento de gás foram analisados. 

Também foram analisados o efeito da quantidade de água no reservatório e a permeabilidade 

relativa. Foram testados diferentes cenários de injeção de CO2 usando um simulador 

numérico. Conclui-se que pressões mais altas do que a pressão mínima de miscibilidade 

produziram uma melhor recuperação de óleo e um melhor armazenamento de CO2. A 

quantidade de CO2 armazenado não foi afetada pela pressão a longo prazo, enquanto que a 

recuperação de óleo acumulado diminuiu com o aumento da pressão. O método WAG 

também foi testado. Este mostrou maior recuperação a elevadas pressões, acima da pressão de 

miscibilidade. O efeito da taxa de injeção de água sobre o processo foi significativo. Taxas 

mais baixas de injeção neste método apresentaram melhor desempenho em termos de 

recuperação de petróleo e armazenamento de CO2. Observaram uma redução substancial na 

recuperação final de óleo, onde foi observado que com o aumento das taxas de injeção, uma 

redução substancial na recuperação final de óleo foi observada, devido à descoberta disto 

sugerem que existe um valor óptimo de taxa de taxa de injeção de água que otimize a 

recuperação de óleo e o armazenamento de CO2 no processo . 
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Em 2008, Nasir et al, realizou um estudo de triagem realizada pela PETRONAS onde 

cita que 52 de 72 reservatórios da Malásia são tecnicamente viáveis para a aplicação de novos 

processos de recuperação avançada e conclui que um volume adicional de 1 bilhão de barris 

de petróleo pode ser recuperado a mais . A injeção de gás miscível foi identificado como 

sendo um dos processos de recuperação mais favoráveis para os campos de petróleo da 

Malásia. Devido a razões econômicas e de disponibilidade, o CO2 é potencialmente o gás 

escolhido para este injeção neste campo. Os resultados da simulação indicaram um aumento 

no fator de recuperação de cerca de 5%. Os fatores que mostraram mais sensibilidade ao 

processo de recuperação foram o fator volume de formação do óleo, seguido da densidade e o 

de menor sensibilidade à injeção foi a viscosidade. Para este teste a incerteza da viscosidade 

do óleo, densidade e FVF poderia dar erro nas previsões de recuperação de óleo de, pelo 

menos, 20 %, 14 % e 30 %, respectivamente. Para as propriedades de gás injetado, a incerteza 

geraria erro em pelo menos 60 %, 18 % e 10 % para a viscosidade, densidade e FVF. 

Em 2009, no que diz respeito ao sequestro de carbono, a Petrobras começou os testes 

de injeção de CO2 em alta pressão, no campo terrestre de Miranga, em Pojuca/BA. Correntes 

de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera e serão injetadas nos poços, para aumentar o 

fator de recuperação de petróleo. Nesse processo serão testadas tecnologias de separação, 

captura e armazenamento de CO2, que poderão contribuir para futuros projetos ligados ao 

desenvolvimento do Pré-Sal na Bacia de Santos (PETROBRAS, 2009).  

Em 2010, Gao et al, realizaram estudo em laboratório para viabilização de diretrizes 

para o uso da injeção miscível de CO2, de maneira a otimizar o processo. Estas orientações 

abrangeram a triagem primária, medições em laboratório, simulação de reservatório, análise 

econômica, o teste piloto, e aplicação em campo. Concluíram que o uso da injeção miscível 

de CO2 tem sido comprovadamente uma ferramenta viável de recuperação de óleo tanto em 

laboratório como em campo.  

Em 2011, Gao et al, realizaram uma comparação entre FAWAG e SWAG, realizaram 

experimentos para avaliar as duas técnicas através da modelagem matemática. Os resultados 

experimentais mostram que, SWAG obteve um melhor resultado na recuperação. FAWAG 

entre as duas técnicas mencionadas e utilizadas nesta pesquisa obteve uma melhor 

recuperação do que SWAG. 
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Em 2011, a Petrobras começou a injetar CO2 no campo gigante de Lula a 2150m de 

laminad’água.EstainjeçãoocorredentrodaBaciadeSantosnazonadopré-sal. Em 2011 em 

seu relatório a PETROBRAS assume o compromisso voluntário de reinjeção de CO2 e 

aumento do aproveitamento de gás associado nos campos do Pré-Sal.  

A PETROBRAS está investindo cerca de US$ 200 milhões, de 2010 a 2015 em 

projetos. (PETROBRAS, Relatório de Sustentabilidade, 2011). 
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4 Materiais e Métodos 

Este capítulo descreve o programa que foi utilizado nas simulações, as características 

do reservatório e dos fluidos utilizados no modelo base. Também apresenta os dados de 

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

desenvolvimento das simulações deste trabalho. 

4.1 Ferramentas computacionais 

Para realização deste estudo foram utilizados três módulos do simulador 

computacional da CMG (Computer Modelling Group Ltd.), versão 2012.10. São eles: 

WINPROP (Phase Behavior and Property Program), BUILDER (Pre-Processing 

Applications) e GEM (Advanced Compositional and Unconventional Reservoir Simulator, 

Version 2012). 

4.1.1 WINPROP 

Trata-se da ferramenta utilizada para a construção do modelo de fluidos presentes no 

reservatório. Ele utiliza equações de estado para realizar: caracterização de fluidos, 

agrupamento de componentes, ajuste de dados de laboratório por meio de regressão, 

simulação de processos de contato múltiplo, construção de digrama de fases, dentre outros. 

4.1.2 BUILDER 

Programa que permitiu a construção do modelo de reservatório, gerando o arquivo de 

simulação de extensão .dat para ser analisado no simulador GEM da CMG. Para obter tal 

arquivo, descreveu-se o modelo de reservatório, importou-se o modelo de fluido já elaborado 

no WINPROP, inseriram-se os dados de propriedades da rocha (permeabilidade horizontal e 

vertical, porosidade, entre outros), condições iniciais de operação (temperatura do vapor, 

vazão máxima de produção de líquido, pressão máxima no poço injetor, pressão mínima no 

poço produtor, vazão máxima de produção de líquidos, entre outros) e caracterizaram-se os 

poços. 
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4.1.3 GEM 

Como o estudo do processo WAG-CO2 foi conduzido através da modelagem e 

simulação, a ferramenta computacional utilizada para tal fim, foi o simulador GEM 

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

(“ComputerModelling Group”) – versão 2012.10. O GEM é uma ferramenta essencial de 

engenharia para modelar reservatórios muito complexos com interações no comportamento de 

fases que impactam diretamente sobre os mecanismos dos métodos de recuperação. As 

principais características do simulador GEM são: 

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

três fases, de fluidos multicomponentes. 

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

hidrocarbonetos, injeção cíclica de gás, processo WAG e vários outros. 

 Modela qualquer tipo de reservatório, gás condensado ou óleo volátil, onde a 

importância da composição do fluido e as suas interações são essenciais para entender 

o processo de recuperação. 

Todas estas características do simulador fazem com que o processo WAG-CO2 seja 

corretamente modelado e simulado para o presente estudo. O GEM para simular o processo 

em estudo precisa de um arquivo de entrada, no qual são armazenados os dados das 

características do modelo do reservatório, modelo do fluido e poço. Esse arquivo de entrada 

foi criado na ferramenta computacional Builder, também da CMG. 

4.2 Modelagem do Reservatório 

Alguns fatores são relevantes na construção de um modelo de simulação, são esses: 

objetivos do estudo, complexidade do problema, qualidade desejada para a descrição, 

quantidade e qualidade dos dados de produção, precisão requerida, tempo e custo. As 

principais limitações impostas são: capacidade computacional (número e tamanho dos blocos, 

número de componentes), quantidade e qualidade das informações disponíveis (Mezzomo, 

2001).  
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4.2.1 Modelo físico do reservatório 

A configuração dos poços segue o padrão de malha five-spot invertido ou seja uma 

poço injetor no centro da malha e quatro poços produtores nos vértices. Para redução do 

tempo de simulação e considerando a simetria do sistema, foi utilizado, nos arquivos de 

dados, apenas ¼ de 5-spot, representado por um poço injetor e um poço produtor. A 

Figura 4-1 mostra a representação desse tipo de malha. A Figura 4-2 mostra o modelo inicial 

do reservatório que possui 1210 blocos em uma malha de 11x11x10, resultado de 11 blocos 

nadireção“i”de9,09m,11blocosnadireção“k”de9,09me10blocosnadireção“j”,sendo

7 blocos de 2,85m e 3 blocos de 3,33m.  

 

Figura 4-1 Representação da malha de five-spot invertida. (Fonte: Silva, 2013) 

 

Figura 4-2 Dimensões do reservatório 
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O modelo utilizado refere-se a um reservatório homogêneo com características físicas 

do nordeste brasileiro.  

4.2.2 Propriedades da rocha 

Na Tabela 4-1, descrevemos as propriedades da rocha reservatório utilizada no modelo 

do trabalho, características essas baseadas em um reservatório do nordeste brasileiro. 

Tabela 4-1 - Propriedades da rocha reservatório. 

Permeabilidade horizontal, Kh (mD) 400 

Permeabilidade vertical, Kv (mD) 0,1* Kh 

Porosidade (%) 23 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 50 

Volume de óleo in place m
3 

std 51453,9 

Viscosidade do óleo (cP@50 ºC) 44 

Saturação inicial de água, Sw (%) 25 

Profundidade do reservatório no topo (m) 687 

Tempo de projeto (anos) 20 

4.2.3 Condições de operação 

Na Tabela 4-2 se encontram as condições de operação do modelo base: 

Tabela 4-2 - Condições de operação do modelo base. 

Pressão máxima no poço injetor de água (kPa) (psi)  6925 (1004) 

Pressão máxima no poço injetor de gás (kPa) (psi)  10342 (1500) 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) (psi)  196 (28,5) 

Vazão máxima de produção de líquido (m³std/dia)  500 

Malha utilizada ¼ 5 spot  
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4.3 Modelo de Fluido 

Omodelo de fluidos utilizado foi o “composicional” foi extraído de dados de um 

modelo semelhante aos encontrados nos reservatórios do nordeste brasileiro, onde o 

tratamento matemático além de temperatura e pressão também considera as composições das 

diversas fases presentes no meio poroso.  

A Tabela 4-3 apresenta a composição do modelo de fluido experimental. 

 

Tabela 4-3 - Composição do modelo de fluido. 

Pseudo-Componentes Fração molar 

N2 0,07 

CO2 0,00 

C1-C3 0,45 

IC4-NC5 8,85 

C6-C10 43,72 

C11-C12 46,89 

Total 1 

 

4.4 Viscosidade do Fluido 

Devido à sua influência no deslocamento do óleo dentro do reservatório, a viscosidade 

é considerada uma propriedade muito importante no ajuste do modelo de fluidos. Foram 

realizados ajustes a partir de correlações de dados para os valores do fator volume de 

formação do óleo (Bo), razão de solubilidade (Rs) e viscosidade do óleo. As Figuras abaixo 

mostram o ajuste entre os valores experimental e simulado. 
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Figura 4-3 Fator Volume de formação do óleo (Bo) 
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Figura 4-4 Razão de solubilidade (Rs) 
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Figura 4-5 - Ajuste da viscosidade. 
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4.5 Curvas de Permeabilidade relativa 

A Figura 4-6 e Figura 4-7 abaixo mostram as curvas de permeabilidade relativa em 

relação à saturação de água e saturação de líquido, respectivamente.    

 

Figura 4-6 - Permeabilidade relativa água – óleo. 
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Figura 4-7 - Permeabilidade relativa líquido - gás. 
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4.6 Processos simulados 

Foram simulados os seguintes processos de injeção para a construção deste estudo. 

 

4.7 Metodologia de trabalho 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada a seguinte sequência de 

procedimentos: 

1. Revisão bibliográfica sobre o tema; 

2. Montagem do modelo de fluidos no módulo Winprop da CMG; 

3. Montagem do modelo de reservatório no módulo Builder da CMG; 

4. Combinação e ajuste dos modelos de fluido e reservatório; 

5. Refinamentos e posterior escolha do modelo base; 

6. Simulação dos arquivos no módulo GEM da CMG; 

7. Análise dos resultados, conclusões e recomendações. 

• Refinamentos 

• Escolha do Modelo Base 

• Escolha da completação 

  • Injeção de água contínua 

• injeção de CO2 contínuo 

• Escolha do tamanho dos ciclos (tempo) 

• Ordem dos fluidos 

• WAG x ICG x Injeção de água 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados e Discussões 
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5 Resultados e Discussões 

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos na pesquisa WAG-CO2.  São 

mostrados os refinamentos realizados para obtenção do modelo base, comparação do WAG-

CO2 com outros processos, como por exemplo, a injeção alternada somente de água. Para a 

construção deste trabalho foram realizadas 178 simulações. 

5.1 Escolha do modelo base 

Primeiramente foram realizados 06 refinamentos para o método de injeção de água, 

com a vazão fixa de injeção de 75 m
3
dia, ainda sem injetar gás, em virtude de o objetivo 

inicial ser apenas a escolha do modelo de malha mais adequado, e isso não sofre influência da 

injeção ou não de gás.  

Tabela 5-1 - Refinamentos para escolha do modelo base. 

 Vazão (m3) Refinamento  Blocos  Tempo de Simulação  NP (m3 std 20 

anos) 

FR % 

1 75  11x11x10 1210 1’ 23.871 46,40 

2 75 11x11x20 2420 1’ 23.904 46,39 

3 75 13x13x23 3887 1'38" 23.890 46,47 

4 75 15x15x22 4950 6'27" 23.830 46,50 

5 75 20x20x23 9200 5'43" 23.903 46,47 

6 75 21x21x22 9702 5'06" 23.875 46,52 

 

O refinamento é escolhido de modo a atingir uma convergência que seja menor que 

10000 blocos e esteja entre os mais refinados, para este trabalho foi escolhido o refinamento 

5, que contém 9200 blocos. 

A Figura 5-1 mostra como se comporta o fator de recuperação a uma vazão constante de 

75 m
3
/dia em diferentes refinamentos. Pode-se observar que os diferentes refinamentos 

seguem uma mesma tendência para a produção de óleo. 
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Figura 5-1 – Fator de recuperação para cada refinamento realizado. 

Todos os modelos apresentaram um fator de recuperação semelhante para o período de 

20 anos de projeto, não apresentando incremento significativo, permanecendo com o mesmo 

valor final. 
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5.2 Esquemas de Injeção utilizados.  

Foram utilizados dois esquemas de injeção neste trabalho, a injeção contínua, e a 

injeção alternada. A injeção contínua é a injeção onde não há interrupção no processo de 

injeção, não ocorrendo nenhuma pausa ou interrupção por nenhum motivo. Já na injeção 

alternada, ocorre a interrupção de injeção de um fluido, para ativação de outro, ou mesmo a 

interrupção do fluido por um período determinado para então após algum tempo voltar a 

injetar. O esquema a seguir ilustra a injeção alternada de água e gás. 

 

Figura 5-2 Exemplo do esquema de injeção utilizado. 
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5.3 Análise da influência das completações dos poços no fator de 

recuperação.  

Foram analisadas quatro diferentes completações do poço injetor de água e gás, para 

estudar como melhor aconteceria a varredura do óleo dentro do reservatório. O poço produtor 

permaneceu completado inteiro, livrando a primeira e última camada em todos os casos 

estudados. Para a análise foram completadas as seguintes camadas do poço injetor: 

 Para a completação I, para injeção de água das camadas 1 a 18, e para a injeção de gás 

das camadas 19 a 23. 

 

Figura 5-3 Completações para a injeção de água, das camadas 1 a 18. 

 

Figura 5-4 Completações para a injeção de gás, das camadas 19 a 23. 
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 Para a completação II, para a injeção de água das camadas 1 a 15, e para a injeção de 

gás das camadas 16 a 23. 

 

Figura 5-5 Completações para a injeção de água, das camadas 1 a 15. 

 

Figura 5-6 Completações para a injeção de gás, das camadas 16 a 23. 
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 Para a completação III, a injeção de água das camadas 1 a 12, e para a injeção de gás 

das camadas 13 a 23. 

 

Figura 5-7 Completações para a injeção de água, das camadas 1 a 12. 

 

Figura 5-8 Completações para a injeção de gás, das camadas 13 a 23. 

 

E para a completação IV testada, da camada 1 a 18 para a injeção de água e 16 a 23 para a 

injeção de gás.  
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Figura 5-9 Completações para a injeção de água, das camadas 1 a 18. 

 

Figura 5-10 Completações para a injeção de gás, das camadas 16 a 23. 

As completações mostraram uma mesma tendência de resultados obtendo um 

incremento em torno de 3% no fator de recuperação entre os melhores resultados. Escolhendo 

assim a primeira completação para aplicação dos próximos casos a serem simulados. 

Tabela 2 Fator de Recuperação para diferentes completações. 

Modelos FR (%) 

Recuperação Primária 2,82 

Completação I 52,90 

Completação II 52,05 

Completação III 51,17 

Completação IV 52,08 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN    Resultados e Discussões 

Jofranya Wendyana Alves Parafita  49 

  

 

Figura 5-11 Fator de Recuperação para 04 diferentes completações de injeção. 

Observou-se que para esta análise de completações o parâmetro completação não 

exerceu grande influência no fator de recuperação final, pois o incremento encontrado com a 

análise do mesmo não sofreu uma variação significativa ficando em torno de 1% sua variação 

percentual.  
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5.4 Análise entre a Injeção Contínua de Água e a recuperação primária. 

Foi analisada a resposta do sistema à injeção contínua de água, injeção essa que é 

muito utilizada em recuperação em campos maduros do Rio Grande do Norte. As vazões 

testadas foram as de 50 m
3
/dia, 75 m

3
/dia, 100 m3/dia, 150 m

3
/dia e 200 m

3
/dia. A injeção 

obteve um incremento à medida que a vazão era aumentada, observando que o fator de 

recuperação final obteve um valor máximo de FR de 53,50% para a vazão de 200 m
3
/dia de 

água injetada continuamente durante os 20 anos de processo.  

A seguir a Tabela 3 mostra o fator de recuperação para as vazões de água utilizadas na 

análise de injeção de água contínua. 

Tabela 3 Fator de recuperação para a Injeção Contínua de Água durante os 20 anos de 

processo. 

Modelo de Injeção Contínua de Água para 20 anos de projeto FR% 

Recuperação Primária 2,82 

Vazão de Injeção 50 m
3
/dia 43,44 

Vazão de Injeção 75 m
3
/dia 46,49 

Vazão de Injeção 100 m
3
/dia 48,60 

Vazão de Injeção 150 m
3
/dia 51,45 

Vazão de Injeção 200 m
3
/dia 53,50 

 Onde a Figura 5-12 mostra a resposta do sistema à injeção contínua de água. 
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Figura 5-12 Fator de recuperação versus tempo para o método de injeção contínua de água 

durante os 20 anos de projeto. 

Contudo o presente trabalho veio estudar a aplicação do método que utiliza como 

fluido de injeção alternativo à água o gás, uma vez que nem sempre se tem água disponível 

em tamanha quantidade para o emprego da recuperação em campos de petróleo. 
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5.5 Análise comparativa entre: o modelo base de injeção contínua de CO2 

e a recuperação primária. 

O modelo utilizando somente a injeção de gás CO2 contínuo apresentou um fator de 

recuperação máximo em torno de 43%.  E observou-se que com vazões de injeção de gás 

acima de 10000 m
3
/dia não se obtém um acréscimo no fator de recuperação, não adicionando 

assim um volume considerável de óleo produzido, em relação às menores vazões. 

 Na Figura 5-13, observa-se que o modelo com injeção de CO2 apresenta fator de 

recuperação superior ao modelo de recuperação primária para todas as vazões injetadas.  

Após o período de 20 anos, o modelo de injeção contínua de CO2 apresentou uma 

variação de 40,38% no fator de recuperação (FR) em relação à recuperação primária. 

Tabela 4 Fator de recuperação para a Injeção contínua de CO2 em 20 anos de projeto. 

Injeção Contínua de CO2 - ICC FR % 

Recuperação Primária 2,82 

Vazão de 500 m
3
/dia 27,02 

Vazão de 1000 m
3
/dia 31,35 

Vazão de 1500 m
3
/dia 34,56 

Vazão de 5000 m
3
/dia 42,26 

Vazão de 7000 m
3
/dia 43,20 

Vazão de 10000 m
3
/dia 43,08 

Vazão de 30000 m
3
/dia 39,41 
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Figura 5-13 - FR versus tempo - comparação entre os modelos com injeção contínua de CO2 

e a recuperação primaria. 

Percebe-se que a vazão de óleo é estimulada pela injeção de gás, o que não ocorre na 

recuperação primária onde apenas a energia natural do reservatório é utilizada. Para as 

análises dos diferentes volumes de vazão de injeção de gás observa-se que para a vazão de 

30000 m
3
/dia ocorre uma produção de óleo quase que total nos primeiros anos de projeto, 

enquanto que para as vazões menores essa produção é mais demorada em torno dos 20 anos 

de utilização do método.  

A Figura 5-14 mostra as vazões de óleo mensais para a injeção contínua de gás.  
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Figura 5-14 Vazões Mensais de Óleo no poço produtor para 04 diferentes vazões de injeção 

de CO2. 

Escolhendo quatro vazões para a análise da influência do tamanho da vazão de injeção 

do gás, observa-se que para a injeção de 30000 m
3
/dia de gás CO2 a vazão inicial de óleo é 

bem acentuada se comparada as outras vazões injetadas alcançando uma vazão de óleo de 

98477 m
3
/dia no primeiro ano de injeção, onde para o restante do processo a curva segue a 

tendência das vazões menores.  
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5.6 Análise da influência dos Ciclos de injeção do WAG-CO2 no fator de 

recuperação. 

Primeiramente precisava-se definir o intervalo de injeção a ser utilizado no modelo de 

injeção alternada de água e gás, para assim começar a sequência de simulações para testar a 

eficiência do método WAG-CO2 para este campo. Foram testados diferentes ciclos para 

definir o período a ser utilizado no trabalho e verificar qual proporcionaria uma melhor 

recuperação final. 

 O teste foi realizado com as vazões de água de 200 m
3
/dia, alternando a vazão de gás 

de 2000 m
3
/dia, tendo sido escolhidas essas vazões por estarem entre as de melhor resposta no 

sistema para o método alternado e com menor tempo computacional de simulação uma vez 

que ocorreram simulações de até 12 horas.  

Foram realizadas injeções alternadas de água e gás nos seguintes tempos de intervalos 

de injeção em 20 anos de projeto: 

 6 meses em 6 meses; 

 1 ano em 1 ano; 

 2 anos em 2 anos; 

 5 anos em 5 anos; 

 10 anos em 10 anos. 

 Observou-se que os melhores fatores de recuperação foram obtidos com menores 

ciclos de injeção, que para esta análise foram os de 6 meses em 6 meses, o anual e o de 2 em 

dois 2 anos, alcançando em torno de 53%  de recuperação final do óleo.  

Tabela 5 Fatores de recuperação para a análise de tempo de ciclo. 

                 Modelo FR% 

Recuperação Primária 2,82 

6 meses em 6 meses 52,90 

Anual 52,55 
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2 anos em 2 anos 51,34 

5 anos em 5 anos 49,47 

10 em 10 anos 47,07 

Injeção contínua de CO2  31,35 

Onde para está análise também foi possível concluir observando a Figura abaixo que 

em comparação aos modelos de injeção contínua de CO2 e recuperação primária, para todos 

os ciclos estudados, o método WAG-CO2 se manteve acima em termos de fator de 

recuperação de óleo, proporcionando um incremento no fator de recuperação. 

 

Figura 5-15- Influência dos ciclos de injeção de CO2 no Fator de Recuperação. 
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5.7 Análise comparativa entre: o modelo base WAG-CO2 primeiro fluido 

injetado água e WAG-CO2 primeiro fluido injetado gás. 

         Foi realizado um estudo para decidir com que fluido iriamos iniciar a injeção de 

água alternada e gás. Foram simulados dois casos onde primeiro injetou-se gás no início do 

processo seguido da injeção de água e em seguida injetou-se o mesmo banco de fluidos, 

começando com a injeção de água em seguida gás. Os dois casos foram simulados com a 

injeção de água de 200 m
3
/dia alternada à injeção de gás de 2000 m

3
/dia.  

 

Figura 5-16 Gráfico do Fator de Recuperação do método de injeção de água alternada e gás e 

a ordem de inicio de injeção dos fluidos.  

Ambos os modelos apresentaram fator de recuperação final em torno de 53,46%, 

possibilitando concluir que para esse modelo de reservatório a ordem de injeção do fluido 

utilizado no início do processo de injeção não adiciona um incremento na recuperação final 
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do óleo, assim para todos os modelos simulados foi utilizado como fluido inicial no banco o 

gás CO2. Este teste foi realizado para um melhor entendimento de quanto teria influência, 

uma vez que o reservatório respondia muito bem à injeção de água. 

5.8 As diferentes vazões de WAG-CO2 testadas no trabalho e a injeção 

contínua de água. 

Para título de análise do comportamento do método dentro do reservatório foram 

realizadas as injeções alternadas de água e gás nas vazões de água com melhor resultado que 

foi a de 200 m
3
/dia alternadamente as vazões de CO2 de 2000 m

3
/dia, 5000 m

3
/dia, 7000 

m
3
/dia, 10000 m

3
/dia, 20000 m

3
/dia e 30000 m

3
/dia.  

Comparando as diversas vazões simuladas do método alternado, ao método de injeção 

contínua de água que é muito utilizado no campo estudado neste trabalho, pode-se observar 

que o método de injeção alternada oferece um acréscimo no fator de recuperação em torno de 

7% no fator de recuperação ao fim do tempo de projeto de 20 anos para esse modelo de 

reservatório, podendo alcançar um incremento maior ainda para modelos que tenham uma 

pressão mais alta que o utilizado no presente trabalho. 
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Figura 5-17 O método WAG-CO2 versus a injeção contínua de água para o tempo de projeto 

de 20 anos. 

5.9 Análise comparativa entre: o modelo base WAG-CO2 e a injeção de 

água intermitente. 

Contudo fez curioso o fato de saber se o gás CO2 estava exercendo influência no 

processo de recuperação, assim foi comparado o método de injeção alternada de água e gás, 

ao método de injeção alternada somente de água. O poço injetor foi então fechado para a 

injeção do gás, permanecendo injetando somente a água no mesmo período utilizado no 

método WAG-CO2 ou seja, a cada seis meses. Observando a Figura conclui-se que, o modelo 

WAG-CO2 comparado ao modelo de injeção de água intermitente, assim como ao modelo de 

injeção contínua de gás e à recuperação primária, após o período de projeto de 20 anos, 

proporcionou um fator de recuperação de 53,19% superior aos outros modelos de injeção 

observados. Comprovando assim a influência significativa do gás de injeção no presente 
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trabalho, uma vez que a não injeção ocasionou uma queda significativa no fator de 

recuperação ao longo do projeto. 

Observa-se ainda que para as duas vazões testadas acontece uma antecipação na 

produção para o modelo WAG para as vazões de água de 200 m
3
/dia e gás de 20000 m

3
/dia, 

uma vez que o fator de recuperação começa a se estabilizar já nos primeiros anos de 

produção. 

 

 

Figura 5-18 - Fator de recuperação de óleo versus tempo - modelos WAG-CO2, Injeção de 

água intermitente, Injeção contínua de CO2 e recuperação primária. 
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5.10 Análise do efeito do método WAG-CO2 para quatro tempos diferentes 

de injeção.    

As Figuras a seguir mostram o comportamento da saturação de óleo dentro do 

reservatório onde nota-se que para a maior vazão de gás ocorre uma produção antecipada no 

reservatório de óleo, justificando assim o motivo de a vazão maior de gás obter um fator de 

recuperação semelhante ao fim do período de 20 anos, uma vez que essa vazão como 

mostrada nas Figuras a seguir proporciona uma varredura no óleo já se estabilizando após 

cinco anos de produção. Foram testadas as vazões de 200 m
3
/dia de água alternando às vazões 

de gás de 2000m
3
/dia e a vazão dez vezes maior que esta de 20000 m

3
/dia como na análise 

anterior.  
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Figura 5-19 Mapas de saturação do óleo para o WAG-CO2 com vazões de água de 200 

m
3
/dia e de gás de 2000 m

3
/dia. 

Ao período de um ano podemos observar que o método já começa a diminuir a 

saturação de óleo dentro do reservatório significativamente. 

E comparando o efeito do aumento da vazão de injeção do gás, uma vez que esse foi o 

parâmetro variado nessa análise, pois a vazão de água permaneceu constante, observou-se que 

a maior vazão de CO2 associada à ajuda da água no seu varrido de óleo, ocasionou em uma 

antecipação na diminuição da saturação de óleo no reservatório, pois já no primeiro ano de 

projeto a variação na vazão de gás é acentuada. Assim observa-se que o período do projeto, 

pode ser reduzido, ou seja, a aplicação do mesmo pode vir a ser estudada com um menor 

período de duração, pois assim talvez seja possível o incremento de sua economicidade no 

que diz respeito à manutenção de equipamentos, compressão e transporte de gás, assim como 

sua separação após a produção.  
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Figura 5-20 Mapas de saturação do óleo para o WAG-CO2 com vazões de água de 200 

m
3
/dia e de gás de 20000 m

3
/dia.  
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Figura 5-21 Mapas de saturação do óleo para o WAG-CO2 para o tempo de 5 anos e 10 anos 

comparando as duas vazões de WAG. 
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Após as análises realizadas observou-se que a injeção de alternada de água e gás 

mostrou-se satisfatória ao longo do período de projeto mantendo-se superior aos outros casos 

analisados nesse estudo.  

O gás CO2 mostrou-se eficiente em sua injeção como fluido alternativo à água na 

recuperação em campo desse trabalho proporcionando em todos os casos estudados um 

incremento no que diz respeito à produção final de óleo. Assim é comprovado a sua 

viabilidade de injeção. 

A água mostra-se viável também ao longo do projeto de 20 anos deste campo. 
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6 Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo encontram-se as principais conclusões deste trabalho e algumas 

recomendações para trabalhos futuros.  

Conclusões 

Verificou-se neste modelo de reservatório que: 

 Com a utilização do método de Injeção alternada de água e gás, pode-se concluir que 

houve um incremento na produção de óleo do reservatório em estudo. O percentual 

adicional de óleo obtido após a varredura do reservatório somente com a injeção de 

água foi menor que o obtido com a injeção de água alternada a gás. Indicando que o 

método WAG-CO2 conseguiu deslocar o óleo de forma mais eficiente dentro do meio 

poroso, proporcionando um incremento no fator de recuperação em torno de 7%, 

ficando acima de todos os outros casos analisados. No entanto, o sucesso técnico e 

econômico da aplicação desta técnica depende das características e propriedades dos 

fluidos e da formação, que devem se enquadrar nos limites sugeridos nos critérios de 

seleção; 

 

 A simulação de reservatório se mostrou uma ferramenta de extrema importância, por 

permitir uma previsão de comportamento dos fluidos no reservatório, permitindo 

assim que sejam escolhidos os melhores parâmetros operacionais e de reservatório, 

como características do fluido a ser injetado, que maximizem a recuperação de 

petróleo; 

 

 Com relação ao incremento no fator de recuperação testando-se a ordem de início de 

injeção dos fluidos utilizados no processo, primeiro injetando água seguida de gás ou 

iniciando com a injeção de gás seguida de água, observou-se que a ordem de início de 

injeção dos fluidos não exerce influência na produção final de óleo não 

proporcionando um incremento significativo no fator de recuperação final; 
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 Com relação ao tamanho dos ciclos de injeção, menores ciclos apresentaram um 

incremento no fator de recuperação ao fim dos 20 anos de tempo de projeto, tendo 

sido assim justificada a sua utilização no trabalho; 

 

 Observou-se também que com a injeção contínua de água, o reservatório tem uma boa 

resposta para a produção de óleo, isso pode estar relacionado ao fato de que o 

reservatório é homogêneo, com poucas áreas mais permeáveis, ou seja, a água ao ser 

injetada pode não estar tomando muitos caminhos preferenciais, assim acarretando em 

uma boa recuperação de óleo também, mas não melhor que quando se utiliza o método 

de injeção alternada de água e gás; 

 

 Para a influência do CO2 no processo, observa-se sua maior influência nos primeiros 

anos de injeção. Com as maiores vazões de injeção de gás observou-se uma 

antecipação na produção já nos primeiros anos de injeção do método alternado, 

quando foi possível observar a diminuição significativa na saturação de óleo do 

reservatório estudado já no ano de 2005, alcançando quase que sua saturação completa 

aos dez anos de produção iniciais. 

 

Algumas recomendações para trabalhos futuros 

 Realizar estudos comparativos com o processo de injeção simultânea de água e gás 

CO2;  

 

 Realizar o estudo para reservatório com zona de água; 

 

 Realizar uma análise econômica do processo de injeção alternada de água e CO2; 

 

 Realizar uma análise do fator de recuperação para o mesmo campo com menores 

períodos de injeção alternada e de tempo de projeto, por exemplo para dez anos. 
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 Sugere-se estudar a injeção alternada de fluido mais viscoso, polímero por exemplo, 

para evitar efeito de canalização.  
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