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RESUMO 

___________________________________________________________________________ 

Nos últimos dezesseis anos surgiu no Brasil um segmento de produtores independentes com 

foco de atuação nas bacias terrestres e de águas rasas. Entre os desafios destas empresas se 

encontra o desenvolvimento de campos com projetos com um valor presente líquido (VPL) 

baixo. O objetivo deste trabalho foi estudar a melhor opção técnico-econômica de 

desenvolvimento de um campo de petróleo no Nordeste Brasileiro aplicando a simulação de 

reservatórios. A partir de dados reais de geologia, reservatórios e produção foi realizado o 

modelo geológico e de simulação. Devido a não ter análise PVT, foram utilizados os dados do 

ensaio de destilação denominado Pontos de Ebulição Verdadeiros (PEV) para criar um 

modelo de fluidos gerando as curvas PVT. Após realizado o ajuste manual do histórico, foram 

simulados quatro cenários de desenvolvimento: a extrapolação de produção sem novos 

investimentos, a conversão de um poço produtor para injeção de gás imiscível, a perfuração 

de um poço vertical e a perfuração de um poço horizontal. Como resultados, do ponto de vista 

financeiro, a injeção de gás foi a alternativa com menor valor agregado, podendo ser viável 

caso haja restrições ambientais ou regulatórias de queima ou de ventilação ao meio ambiente 

do gás produzido do campo ou de campos vizinhos. O fator de recuperação atingido com a 

perfuração dos poços vertical e horizontal é similar, mas a perfuração do poço horizontal é um 

projeto de aceleração de produção, portanto a produção acumulada incremental atualizada 

com uma taxa mínima de atratividade da empresa é maior. A depender do preço do barril de 

petróleo Brent e do custo de perfuração esta opção pode ser técnica e financeiramente viável. 

___________________________________________________________________________

Palavras-chaves: Campos maduros. Acumulações marginais. Simulação de reservatórios. 

Desenvolvimento de campos de petróleo. Recuperação secundária. Injeção de gás, Perfuração 

horizontal.  
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ABSTRAC 

___________________________________________________________________________ 

In the last 16 years emerged in Brazil a segment of independent producers with focus on 

onshore basins and shallow waters. Among the challenges of these companies is the 

development of fields with projects with a low net present value (NPV). The objective of this 

work was to study the technical-economical best option to develop an oil field in the Brazilian 

Northeast using reservoir simulation. Real geology, reservoir and production data was used to 

build the geological and simulation model. Due to not having PVT analysis, distillation 

method test data known as the true boiling points (TBP) were used to create a fluids model 

generating the PVT data. After execution of the history match, four development scenarios 

were simulated: the extrapolation of production without new investments, the conversion of a 

producing well for immiscible gas injection, the drilling of a vertical well and the drilling of a 

horizontal well. As a result, from the financial point of view, the gas injection is the 

alternative with lower added value, but it may be viable if there are environmental or 

regulatory restrictions to flaring or venting the produced gas into the atmosphere from this 

field or neighboring accumulations. The recovery factor achieved with the drilling of vertical 

and horizontal wells is similar, but the horizontal well is a project of production acceleration; 

therefore, the present incremental cumulative production with a minimum rate of company's 

attractiveness is higher. Depending on the crude oil Brent price and the drilling cost, this 

option can be technically and financially viable. 

___________________________________________________________________________ 

Keywords: Mature fields. Brownfields. Reservoir Simulation. Development of oil fields. 

Secondary recovery. Gas injection. Horizontal drilling. 
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1. Introdução 

A Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo) criou o Conselho Nacional do Petróleo (CNPE) e 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis com o intuito de garantir a 

utilização ótima dos recursos fósseis brasileiros. Na época do surgimento da lei, o foco da 

Petrobras era a exploração marítima; portanto a ANP, atenta à necessidade de atuação mais 

focalizada nas bacias terrestres e de águas rasas, deflagrou um processo de incentivo à 

implementação no País do segmento de produtores de petróleo e gás de médio e pequeno 

portes, comumente denominados de produtores independentes (Viana, 2010). Estas novas 

empresas teriam seu foco principal de atuação nas bacias sedimentares que já não constituíam 

o objetivo principal da Petrobras e das grandes companhias de petróleo, mas que ainda 

poderiam significar geração de riqueza e incorporação de mercado de trabalho de boa parte 

das populações locais. (Ferreira, 2009, p. 54) 

Entre os desafios dos gerentes e técnicos destas empresas se encontram a decisão de 

investimento em informação, a diminuição do custo operacional, o gerenciamento da água e 

do gás produzido, as limitações impostas por organismos ambientais e regulatórios e a decisão 

de investir no desenvolvimento de campos de petróleo ou gás com pequenos volumes in place 

e/ou projetos com um valor presente líquido (VPL) baixo. 

A decisão de investir no desenvolvimento de um campo de petróleo ou gás é 

extremamente complexa, devido à complexidade dinâmica dos reservatórios de 

hidrocarbonetos, a grande quantidade de alternativas tecnológicas que podem ser utilizadas e 

ao complicado problema de otimização da escolha da quantidade e tipo de poços para 

maximizar o seu valor econômico. Esse problema se torna mais difícil quando se considera as 

incertezas técnicas e econômicas. As incertezas técnicas são relativas à existência, volume, e 

qualidade de uma acumulação de hidrocarboneto. As incertezas econômicas ou do mercado 

tem a ver com o preço do óleo e do gás, custo de sonda, a taxa de cambio, a demanda de gás, 

etc.; podendo levar o investidor a postergar investimentos esperando por melhores condições 

de mercado (Pacheco; Vellasco, 2007). 
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As incertezas técnicas, como a produtividade dos poços; os volumes dos fluidos in 

place; a geometria e heterogeneidades internas do reservatório; a existência ou não de 

problemas na produção de fluidos (parafinas, asfaltenos, hidratos, volumes grandes de gás não 

comercializados, água, areia); etc., estão sujeitas a um processo de aprendizagem em caso de 

investimento em informação (adiando o investimento em desenvolvimento para aprender). As 

alternativas de investir primeiro em mais informação, também devem ser consideradas e 

devem competir com as demais pelo ótimo. As alternativas em informação estão: 

investimento em sísmica orientada para reservatórios, perfuração de novos poços, testes de 

longa duração, análises de rocha, análise PVT, etc. (Pacheco; Vellasco, 2007). 

A metodologia de análise econômica de projetos de desenvolvimento de campos de 

petróleo sob incerteza envolve a otimização da produção acumulada e do VPL de cada projeto 

em função da quantidade e localização de poços petrolíferos; os métodos de recuperação; a 

análise das incertezas do mercado e a previsão das variáveis do mercado (Pacheco; Vellasco, 

2007).  

O objetivo principal deste trabalho foi aplicar a simulação de reservatórios a um 

campo de petróleo no Nordeste Brasileiro com dados reais de geologia, reservatórios e de 

produção, com o intuito de estudar as opções de desenvolvimento, indicando parâmetros 

econômicos para auxiliar na decisão da melhor escolha entre as alternativas consideradas. 

O campo em estudo tem duas zonas produtoras, separadas por um folhelho, sendo que 

o mecanismo de produção da zona superior é capa de gás combinado com o influxo de água 

gás em solução e o mecanismo da zona inferior é do gás em solução combinado com influxo 

de água. A produção é drenada por dois poços. O primeiro poço perfurado (Well-1) se 

encontra no topo do reservatório, atravessando a capa de gás da zona superior, tendo as duas 

zonas saturadas de óleo por baixo do contato gás-óleo. O segundo poço perfurado (Well-2) se 

encontra na parte mais baixa da estrutura encontrando o contato óleo-água da zona superior e 

saturado com água na zona inferior. 

Dado o pequeno porte do campo, os investimentos em informação foram escassos 

(sem análise PVT e análise de rocha). Por este motivo, se desenvolveu neste trabalho uma 

técnica para criar um modelo de fluidos a partir de dados disponíveis (ensaio de destilação 

com o procedimento de Pontos de Ebulição Verdadeiros - PEV, viscosidade do óleo morto, 
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pressão de saturação). Após criar o modelo de fluidos, foram analisados outros dados 

disponíveis (perfis, testes de pressão, etc.) para inicializar o modelo de simulação. Foi 

realizado um ajuste manual do histórico elaborando uma metodologia de trabalho. Finalmente 

com o ajuste do histórico foram realizados quatro cenários de desenvolvimentos: a 

extrapolação de produção sem novos investimentos, a conversão de um poço para injeção de 

gás, a perfuração de um poço vertical e a perfuração de um poço horizontal. 

Uma vez otimizada a locação dos poços verticais, e no caso do poço horizontal o 

comprimento da área exposta ao reservatório, foram comparados os projetos financeiramente, 

estimando a produção acumulada incremental atualizada com uma taxa mínima de 

atratividade da empresa. 

No capítulo 2, tem-se os aspectos teóricos aplicados neste trabalho. Nele são descritos 

conceitos gerais sobre reservatórios e os aspetos práticos da simulação numérica de 

reservatórios.  No capítulo 3, está exposto o estado da arte da simulação de fluxo. O capítulo 4 

apresenta a modelagem do processo, incluindo como foi realizado o modelo geológico, e 

como foram processados todos os dados de entrada do simulador. No capítulo 5, tem-se os 

resultados e as discussões, incluindo o ajuste do histórico e as diferentes opções de 

desenvolvimento do campo. Por fim, no capítulo 6, as conclusões e recomendações são 

apresentadas. 
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2. Aspectos teóricos 

Em função das características do campo em estudo, serão abordados nos tópicos 

teóricos os aspectos de engenharia de reservatórios relacionados ao entendimento do 

comportamento do histórico do campo, as suas possibilidades de desenvolvimento e o 

entendimento teórico dos aspectos práticos da simulação de fluxo. 

 

2.1. Conceitos gerais sobre reservatórios 

Neste tópico, é descrita, inicialmente, a classificação dos fluidos de reservatório e os 

mecanismos de produção com o intuito de fornecer a teoria para poder classificar o tipo de 

fluido e o mecanismo de produção de reservatórios do campo em estudo. Após isto, são 

apresentados uma breve descrição dos métodos de recuperação secundária, fazendo ênfase na 

injeção de gás, e nos aspectos de reservatórios relacionados à perfuração horizontal; por 

serem estes os cenários de desenvolvimento possíveis para o campo em análise. 

 

2.1.1. Classificação dos fluidos de reservatório 

O tipo de hidrocarboneto presente no reservatório é um fator de decisão importante 

para o gerenciamento do reservatório e o desenvolvimento do campo. De acordo com a 

bibliografia (Dandekar, 2006, p. 281; McCain, 1990, p. 148) do tipo de fluido de reservatório 

dependem várias questões como o método de amostragem de fluidos, desenho das instalações 

de superfície, procedimentos para cálculos de volumes in place de óleo e gás, predição das 

reservas, estratégias de produção e métodos a utilizar na recuperação melhorada de óleo 

(EOR). 

O comportamento dos hidrocarbonetos presentes no reservatório durante a produção 

está determinado pela forma do diagrama de fases e a temperatura e pressão inicial do 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  6 

reservatório. McCain (1990, p. 148) classifica os fluidos de reservatórios em cinco tipos: 

black oil, óleo volátil, gás retrogrado, gás úmido e gás seco. A identificação do tipo de fluido 

deve ser confirmada pela observação em laboratório. Entretanto dados disponíveis da 

informação de produção como razão gás óleo (RGO) inicial e a densidade do óleo morto 

inicial (Dandekar, 2006, p. 281) indicados na Tabela 2.1 podem ser utilizados como guia para 

definir o tipo de fluido. 

 

Tabela 2.1. Classificação do fluido do reservatório em função de dados de campo e de 
laboratório (Dandekar, 2006, p.283). 

 

Fluido do 

reservatório 

Dados do campo Dados do laboratório 

RGO 

(m3 std/m3 std) 

ºAPI 

(Inicial) 

C7+ 

Mol % 

Bo 

(m3/m3std) 

Black oil 46 - 312 < 45 > 20 < 2 

Óleo volátil 312 – 570 > 40 12,5 – 20 > 2 

Gás condensado > 570 40 – 60 < 12,5 Não se aplica 

Gás úmido > 8910 > 70 Não se aplica  Não se aplica 

Gás seco Não se aplica  Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

McCain (1990, p. 149) apresenta também uma forma de identificar o tipo de fluido em 

função da cor do óleo morto em condições de superfície, do ºAPI inicial e do RGO inicial 

similar à Tabela 2.1. Na bibliografia mais recente de McCain; Spivey; Lenn; (2011, p. 191) é 

comentado que os números são incorretos e de fato a densidade do óleo morto não é um 

indicador do tipo de fluido. Para afirmar isto apresenta um estudo realizado com 2828 

diferentes amostras de fluidos:  os óleos black oil apresentam uma densidade entre 10 ºAPI e 

60 ºAPI; os óleos voláteis apresentam densidades entre 30 ºAPI e 60 ºAPI; as amostras de gás 

condensado apresentam densidades entre 30 ºAPI e 70 ºAPI. Com o estudo demostra que 

apesar de existir uma tendência entre uma relação entre o RGO, ºAPI e o tipo de fluido existe 

uma faixa de valores de densidade do óleo morto que não teria utilidade para definir o tipo de 

fluido A exceção é para fluidos com densidade menor que 30 ºAPI que podem ser definidos 

como black oil. Na Tabela 2.2 tem-se a nova classificação dos fluidos de acordo com McCain; 

Spivey; Lenn; (2011, p. 199 e 202). 
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Tabela 2.2. Classificação do fluido do reservatório em função de dados de campo e de 
laboratório (McCain; Spivey; Lenn; 2011). 

 

Fluido do reservatório 
Dado do campo Dado do laboratório 

RGL (m3 std/m3 std) C7+ (mol %)  

Black oil <  267 > 26,5 

Indeterminado 267 - 338 18,0 – 26,5 

Óleo volátil 338 - 570 12,9 - 18,0 

Gás condensado 570 - 2672 4,0-12,9 

Gás úmido 2672 - 17811 0,5 – 4,0 

Gás seco > 17811 < 0,5 

 

Na Tabela 2.2 observa-se que foi adicionando uma faixa de valores de RGO e de 

composição do pseudocomponente C7+ na qual não se pode classificar o fluido como black oil 

ou óleo volátil. 

 

2.1.2. Recuperação primária 

A energia que possuem os fluidos para vencer a resistência oferecida pelos canais 

porosos com suas tortuosidades e estrangulamentos deslocando-se para os poços de produção 

é denominada energia natural ou energia primária. Esta energia é o resultado das situações e 

circunstancias pela qual a jazida passou até se formar completamente. A grandeza dessa 

energia é determinada pelo volume e pela natureza dos fluidos existentes na acumulação, bem 

como nos níveis de pressão e temperatura existentes no reservatório. A quantidade de óleo 

que pode ser retirada de um reservatório utilizando a energia primária é chamada recuperação 

primária (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 316 e p.561)  

Ao conjunto de fatores que produzem os efeitos para que haja produção de fluidos 

com a energia natural dá-se o nome de mecanismos de produção de reservatórios. De acordo 

com Ahmed (2001; p. 718) e com Satter e Thakur (1994, p. 102) os mecanismos que 

influenciam a recuperação primária são o efeito combinado da expansão dos fluidos e 
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contração da rocha; o mecanismo de gás em solução; o mecanismo de capa de gás; o 

mecanismo de influxo de água e o mecanismo de segregação gravitacional. Existe um sexto 

mecanismo que é o combinado sendo a existência simultânea de mais de um mecanismo. 

Na Tabela 2.3 são apresentadas as faixas de valores típicas de fator de recuperação 

(FR) e o valor médio dos diferentes mecanismos de produção primária. 

 

Tabela 2.3. Valores típicos de FR dos mecanismos de produção (Satter; Thakur, 1994). 
 

Mecanismo de Produção FR FR médio (%) 

Expansão de líquidos e contração da rocha 1% – 10% 3% 

Gás em solução 5% - 35% 20% 

Capa de gás 20% - 40% 25% 

Influxo de água 35% - 80% 50% 

Segregação gravitacional 40% - 80% 60% 

 

A partir da análise do comportamento do reservatório junto com informações 

coletadas na perfuração dos poços no mesmo reservatório pode-se inferir o mecanismo de 

produção.  

A seguir, serão explicadas algumas características dos mecanismos de produção 

relacionadas com o campo em estudo, segundo a classificação mencionada anteriormente. 

 

2.1.2.1. Mecanismos de produção por gás em solução 

Em determinados reservatórios existem uma acumulação de hidrocarbonetos em 

estado líquido em uma estrutura isolada sem estar associado a grandes massas de água ou gás 

natural. Neste caso o mecanismo de produção do reservatório é o de gás em solução. Na 

pressão e temperatura do reservatório o gás se encontra dissolvido. À medida que o óleo vai 

sendo produzido a pressão cai e como consequência a água conata e o óleo vão se expandindo 

e o volume dos poros vai se reduzindo. Devido à baixa compressibilidade dos fluidos e da 

formação, a pressão do reservatório cai rapidamente até atingir a pressão de bolha de óleo. 
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A partir daí as reduções de pressão além de provocarem a expansão dos fluidos 

provocam também a vaporização das frações mais leves do óleo

o reservatório passa a ter uma parte dos seus hidrocarbonetos no estado líquido e uma parte no 

estado gasoso, nesse ponto é que efetivamente começa a atuar o mecanismo de gás em 

solução (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 316)

Figura 2.1. Mecanismo de produção por gás em solução
pressão de bolha 

A rápida queda de pressão provoca uma 

com que a razão gás/óleo (

que corresponde a um nível já bem baixo de pressão. Na 

curvas de vazão de óleo, 

produção. 
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Figura 2.2. Perfil característico do mecanismo de produção por gás em solução 
(adaptada do Ahmed, 2001). 

2.1.2.2. Mecanismos de produção por capa de gás. 

De acordo com as condições de pressão e temperatura do reservatório, o fluido contido 

dentro dele pode se apresentar com as fases líquido e vapor em equilíbrio. Quando isto ocorre 

o gás ao ser mais leve forma uma capa de gás no topo do reservatório. Como é apresentado 

esquematicamente na Figura 2.3 quando o reservatório é colocado em produção a energia da 

capa na forma de gás comprimido provoca a expansão da mesma; assim, o óleo é deslocado 

pelo estímulo da descompressão da capa e pela drenagem gravitacional (Rosa; Carvalho; 

Xavier, 2006, p. 318). 
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Figura 2.3. Mecanismo de produção por 

O perfil típico de produção para o mecanismo de produção por capa de gás 

2.4) apresenta um declínio mais lento em pressão de reservatório devi

proporcionada pela altamente compressível capa de gás, resultando em platô mais prolongado 

e declínio mais lento. A RGO

poços produtores. Supõe-se que a razão de água produzida permanece

com o volume total de líquidos
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adaptada 

O perfil típico de produção para o mecanismo de produção por capa de gás (Figura 

apresenta um declínio mais lento em pressão de reservatório devido à energia 

proporcionada pela altamente compressível capa de gás, resultando em platô mais prolongado 
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Figura 2.4. Perfil característico do mecanismo de produção por capa de gás 
(adaptada do Ahmed 2001). 

De acordo com Satter e Thakur (1994) os fatores de recuperação típicos estão na faixa 

entre 20% e 40%. Ahmed (2001) afirma que os parâmetros que determinam o valor do FR são 

a inclinação do campo, o tamanho da capa de gás, a permeabilidade vertical, a viscosidade do 

óleo, o grau de conservação do gás na capa e a vazão de óleo. 

Normalmente as condições de abandono são causadas pela produção de poços com 

RGO muito alta ou falta de pressão do reservatório para manter a produção, soluções típicas a 

estes problemas normalmente são a redução da produção dos poços ou a recompletação dos 

poços (Jahn et al., 2012, p. 233). 

 

2.1.2.3. Mecanismos de produção por influxo de água. 

O mecanismo acontece quando o reservatório possui uma conexão hidráulica com uma 

rocha porosa saturada com água denominada de aquífero, que pode estar embaixo do 

reservatório seja de forma total ou parcial. Segundo Ahmed, 2001, a água do aquífero está 

comprimida, mas ela se expande na medida em que a pressão do reservatório diminui devido 
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à produção de hidrocarboneto. O resultado dessa expansão da água, é que o espaço poroso do 

aquífero não é mais suficiente para conter toda a água nele contida inicialmen

uma invasão na zona de óleo pelo volume de água excedente. O nome dessa invasão recebe o 

nome de influxo de água. Na 

de produção por influxo de água.

Figura 2.5

O parâmetro crítico para este método de 

apenas grandes volumes de água e rocha são capazes de produzir os grandes influxos de água 

necessários para manter a pressão do reservatório de óleo em níveis elevados e com boas 

vazões de produção. A eficiência de 

(Satter; Thakur, 1994). 

Segundo Ahmed, 200

importantes que afetam a eficiência de recuperação, pudendo limitar o efeito de influxo de 

água em algumas regiões do reservatório.

A extensão do aquífero e sua capacidade energética são difíceis de quantificar. 

Geralmente essa informação é obtida através dos dados da produção primária, ou através de 

informação geológica extensa a partir de perfurações ou outras fontes. Uma medida da 
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à produção de hidrocarboneto. O resultado dessa expansão da água, é que o espaço poroso do 
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zona de óleo pelo volume de água excedente. O nome dessa invasão recebe o 

representado esquematicamente o mecanismo 
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capacidade do influxo de água pode ser obtida a partir da pressão do reservatório a uma 

determinada taxa de extração dos fluidos. 

De acordo com Jahn (2012, p. 234) para que a produção por influxo de água seja 

eficiente o volume de água do aquífero deve ter um tamanho entre 10 a 100 vezes o volume 

de óleo no lugar porque a compressibilidade da água é baixa. 

O perfil típico das variáveis de produção de um reservatório com mecanismo de 

influxo de água pode-se observar na Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Perfil característico do mecanismo de produção por influxo de água 
(adaptada do Ahmed, 2001). 

Ahmed (2001) comenta que a resposta do aquífero pode manter a pressão do 

reservatório próxima à inicial, proporcionando um longo período de platô e lento declínio de 

produção de óleo e a RGO em produção poderá permanecer quase igual a RGO de solução se 

a pressão de reservatório for mantida acima de ponto de bolha. A razão água/óleo (RAO) 

cresce continuamente, começando pelos poços nas partes mais baixas da estrutura podendo 

ultrapassar 90% no final da vida do campo, é por isso que as instalações de superfície devem 

estar dimensionadas para manusear grandes quantidades de água (Jahn, 2012, p. 235)  
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O fator de recuperação típico para este tipo de mecanismo de produção está na faixa 

entre 35% a 80% (Satter; Thakur, 1994). O FR neste mecanismo depende principalmente da 

atuação do aquífero (tamanho e grau de manutenção de pressão) e as heterogeneidades do 

reservatório (Ahmed 2001 p. 729). 

 

2.1.3. Recuperação secundária 

Tradicionalmente as operações de recuperação de petróleo são subdivididas em três 

etapas: primária, secundária e terciária. Historicamente, estes estágios descrevem a produção 

de um reservatório em um sentido cronológico. A recuperação primária, o estágio inicial de 

produção, resulta do deslocamento do óleo pela energia existente no reservatório. A 

recuperação secundária, segundo fase de operação, geralmente é implantada após o declínio 

da produção primária. A recuperação terciária, terceiro estágio de produção, é obtida após os 

processos de recuperação secundária. Esta classificação entrou em desuso porque não sempre 

as operações de recuperação de óleo seguem esta ordem cronológica (Green; Willhite, 1998, 

p. 1). 

Atualmente os processos de recuperação são classificados como primários, 

secundários e processos de recuperação melhorada (EOR do inglês “enhanced oil recovery”). 

Recuperação primária resulta do uso da energia natural presente no reservatório para o 

deslocamento do óleo para os poços produtores. Recuperação secundária resulta da adição de 

energia com o objetivo de prover um empuxo adicional ao reservatório mediante a injeção de 

água ou gás na forma imiscível. A injeção de gás no caso de recuperação secundária se refere 

quando é injetado gás na capa para manter a pressão e expandir a capa ou injeção na zona de 

óleo para o deslocamento imiscível de óleo de acordo com as condições de permeabilidade 

relativa e varrido volumétrico. Os processos de injeção de gás que utilizam outros 

mecanismos como redução da viscosidade do óleo ou métodos miscíveis são considerados 

processos EOR (Green; Willhite, 1998, p. 1).  

Outro conceito utilizado na indústria é o de recuperação avançada (IOR proveniente do 

inglês “improved oil recovery”) que se refere a qualquer técnica para aumentar o fator de 

recuperação por qualquer meio possível. Ditas técnicas incluem atividades de recuperação 
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secundária, métodos de EOR, mas também estratégias operacionais relacionadas com 

incrementar a eficiência de varrido com poços infill ; poços horizontais; polímeros para 

controle de mobilidade; assim com práticas de caracterização e administração avançadas de 

reservatórios (Green; Willhite, 1998, p. 1, Stosur et al., 2003). 

 

Figura 2.7. Definições dos mecanismos de recuperação. 

Dadas as características do campo em estudo a injeção de água não foi considerada 

como hipótese de desenvolvimento. O motivo de descartar esta hipótese é que o poço 

candidato para recompletar, transformando o mesmo em injetor de água, é o que tem maior 

produção de óleo (Well-2). Como a produção do poço que se encontra no topo do reservatório 

atravessando a capa de gás (Well-1) é pequena, somado a este fato que a injeção de gás traria 

um benefício adicional de limitar as perdas do gás produzido pelo poço e pelos campos 

vizinhos, foi considerado como hipótese de desenvolvimento a recompletação do Well-1 para 

injeção de gás imiscível. Por este motivo é explicado no tópico a seguir este processo. 
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2.1.3.1. Injeção de gás imiscível 

A injeção de gás foi o primeiro método sugerido para aumentar o fator de recuperação 

e se utilizou inicialmente no ano 1900 com o intuito de manter a pressão no reservatório. 

Posteriormente foi observado que além de aumentar a energia do reservatório o gás injetado 

devia deslocar uma quantidade de óleo, incrementando o FR (Paris, 2001). 

Os poços de injeção de gás estão em operação onde é essencial que todo ou parte do 

gás produzido seja reinjectado para manter a pressão. À medida que o gás é coletado do 

separador, ele precisa ser suficientemente seco através de uma unidade de tratamento de gás 

ou de um lavador/depurador de gás para remover destilados ou condensados suficientes para 

permitir que seja comprimido para a injeção (Langston, p. 580, 2011). 

A injeção de gás pode ser classificada segundo a locação da injeção. A injeção de gás 

interna refere-se à injeção de gás dentro da zona de óleo, que é normalmente aplicável em 

reservatórios com gás em solução e sem capa de gás. A injeção externa refere-se à injeção na 

capa de gás (Paris, 2001). 

Quando a injeção é interna, devido a que o gás não molha a rocha, o mesmo se move 

no meio dos canais porosos deslocando o óleo conforme observa-se na Figura 2.8, inclusive 

em formações com uma inclinação muito alta (Paris, 2001). 

 

Figura 2.8. Deslocamento do gás no meio poroso (adaptada de Clarck, p. 110, 1969). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  18 

Comparando o fator de recuperação em função do tipo de injeção a injeção na capa de 

gás é mais efetiva do que a injeção na zona de óleo devido a eficiência de varrido vertical e a 

ação da segregação gravitacional. Além disso a injeção interna favorece a formação dos 

caminhos preferenciais do gás e, portanto, a eficiência de varrido é baixa (Paris, 2001). 

Durante a injeção de gás dentro do reservatório acontece o aumento na produção de 

óleo, este aumento é ocasionado devido aos seguintes mecanismos (Paris, p. 168, 2001): 

a) Redução da viscosidade: ao injetar gás, a depender da razão de solubilidade, ele pode-

se dissolver no óleo, reduzindo a viscosidade. Desta forma é formado perto do poço 

um banco de óleo de menor viscosidade, diminuindo a resistência ao fluxo perto do 

poço.  

b) Aumento da energia do reservatório: a injeção de gás incrementa a pressão do 

reservatório, este efeito é de curta duração, devido aos problemas ocasionados pela 

injeção (caminhos preferencias, custos, etc.). 

c) Eliminação de depósitos sólidos: normalmente os depósitos de sólidos dos 

hidrocarbonetos, como os asfaltenos, são eliminados do poço e das zonas perto dele.  

d) Vaporização: em alguns casos pode acontecer que os componentes mais voláteis do 

óleo se vaporizem devido ao volume injetado de gás e sejam produzidos.  

Para poder determinar a factibilidade de um processo de injeção de gás num 

determinado reservatório, devem ser considerados os seguintes fatores (Paris, 2001): 

a) Geometria do reservatório: o primeiro passo para realizar um estudo de injeção é 

determinar a geometria do reservatório, a estrutura (falhas, presença de argilas ou 

barreiras impermeáveis) e estratigrafia determinam a localização dos poços, e muitas 

vezes determinam o método suplementar de recuperação.  

b) Litologia: existem diferentes provas de laboratório nas quais ficou demostrado que os 

diferentes componentes dos grãos de areia, argilas, do cimento, etc. podem ocasionar 
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diferenças nas saturações de óleo residual. Os materiais argilosos contidos em 

algumas areias podem tamponar os poros por inchamento ou migração de finos. 

c) Profundidade do reservatório: A profundidade do reservatório deve ser considerada 

devido aos seguintes fatores: viabilidade econômica para perfurar novos poços ou 

recompletar os poços antigos; nos poços profundos a saturação de óleo residual é 

menor comparado com os poços rasos, devido a ação dos gases em solução presentes 

no óleo; maior profundidade permite o uso de maiores pressões de injeção e de um 

espaço maior entre os poços. 

d) Porosidade: a recuperação do óleo é função direta da porosidade. O ideal é ter 

suficientes amostras de testemunhos para poder realizar análises estatísticas e poder 

criar mapas volumétricos de porosidade.  

e) Permeabilidade: este parâmetro controla a vazão de injeção no poço para uma 

determinada pressão sobre a areia. 

f) Continuidade das propriedades das rochas: refere-se à continuidade dos planos 

estratigráfico de uma determinada formação. Como o fluxo dos fluidos no 

reservatório é nos planos estratigráficos a continuidade das propriedades é essencial 

para o sucesso de um projeto de injeção de gás. 

g) Saturações dos fluidos: em função deste parâmetro será determinada a viabilidade 

econômica do projeto de injeção, a quantidade de óleo a ser recuperado dependera da 

saturação de óleo remanescente após a recuperação primária. 

h) Propriedades dos fluidos e permeabilidades relativas: em função das propriedades 

físicas dos fluidos do reservatório serão feitas as avaliações do processo de injeção. A 

relação entre a viscosidade e as permeabilidades relativas afeta de maneira direta a 

razão de mobilidade, e quanto maior for razão da mobilidade menor será o FR. 

O primeiro problema encontrado com o método de recuperação por injeção de gás é 

que, embora seja injetado como uma “parede”, o gás é muito leve, consequentemente, 

conforme avança através da formação, ele migra para as áreas superiores do reservatório, 
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avança sobre os líquidos mais pesados e deixa para trás bolsões muito grandes. O segundo 

problema encontrado é que, sendo mais leve que o óleo, o gás tem tendência a se quebrar em 

fluxos menores e a se canalizar em direção ao poço produtor, desviando-se de boa parte do 

óleo e reduzindo a eficiência de varrido. O terceiro problema é a dificuldade do gás injetado 

de recombinar com o óleo remanescente na formação. Ele pode até tornar o óleo 

remanescente mais pesado e mais difícil de movimentar (Paris, 2001). 

Além do benefício em aumentar o fator de recuperação a injeção do gás produzido é 

uma alternativa para cumprir a legislação, quando as restrições de organismos ambientais ou 

regulatórios não permitem o desperdício de grandes quantidades. No Brasil a ANP limita as 

queimas e perdas do volume de gás natural associado produzido em campos, que produzam, a 

um volume total máximo de 150 mil m3std no período de um mês, independentemente do 

número de poços produtores (PORTARIA ANP Nº 249, DE 1º.11.2000 DOU 3.11.2000). 

 

2.1.4. Perfuração direcional 

A perfuração direcional é uma técnica usada na exploração de petróleo, na qual poços 

inclinados permitem que sejam atingidos objetivos localizados em coordenadas diferentes 

daquelas da cabeça do poço. No Brasil a técnica vem sendo amplamente utilizada em campos 

de terra, especialmente na Bahia, onde áreas com muitas falhas geológicas provocam 

afastamentos consideráveis dos poços com relação a vertical que passa pelo objetivo (Rocha 

et al., 2008). 

Rocha et al. (2008) menciona alguns tipos de aplicações para poço direcional: 

a) Poços direcionais usados para atingir alvos de difícil acesso: exemplo deste 

tipo de poço são poços direcionais perfurados em terra para alvo marítimo, 

perfuração marítima para objetivo em área inóspita e perfuração com o 

objetivo em área montanhosa. 

b) Sidetrack: técnica de perfuração em que o desvio é feito a partir de um poço já 

perfurado. 
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c) Poços direcionais para exploração: aproveita um poço que já tinha sido 

perfurado para atingir um novo objetivo exploratório. 

d) Poços direcionais perfurados a partir de uma plataforma única: utilizado para 

desenvolver campos a partir de uma plataforma única reduzindo custos em 

instalações de superfície e linhas de produção e otimizando layouts 

submarinos. 

e) Poços direcionais para exploração de novas reservas: poços perfurados a partir 

de clusters ou plataformas já existentes com objetivos exploratórios, para 

delimitação do reservatório ou investigação de reservatórios adjacentes. 

f) Direcionais em áreas urbanas ou de proteção ambiental: poços perfurados a 

partir de um mesmo prédio em área urbana para reduzir o impacto visual e a 

poluição auditiva ou poços em que o objetivo está em zona de proteção 

ambiental. 

g) Poços direcionais em zonas fraturadas ou áreas de domos salinos: poços para 

conectar fraturas ou poços que precisam desviar um domo salino para atingir o 

objetivo. 

h) Poços direcionais para controle de blowout: em este tipo de situação onde não 

é permitido o acesso a plataforma um poço direcional de alivio pode ser a 

única forma de controlar o blowout. 

i) Poços multilaterais: poços desviados a partir de um poço de origem ou poço-

mãe. 

j) Poço piloto: em alguns casos antes da construção de um poço horizontal é 

usual perfurar um poço piloto com o objetivo de verificar o topo do 

reservatório, os contatos gás-óleo e óleo-água, a estratigrafia do reservatório ou 

as profundidades das camadas de melhore propriedades permoporosas. 

k) Poços horizontais: poços que atingem ângulos próximos de 90º. 

Uma das alternativas para o desenvolvimento do campo é a perfuração horizontal, por 

este motivo e explicado no item a seguir alguns tópicos mais específicos relacionados a este 

tipo de poço. 
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2.1.4.1. Perfuração  horizontal 

A principal razão da perfuração dos poços horizontais é aumentar área exposta ao 

reservatório e, portanto, a produtividade do poço (Joshi, 1991). Devido a que o índice de 

produtividade (IP) é função do comprimento do reservatório drenado por um poço, os poços 

horizontais podem proporcionar produtividade mais elevadas. 

Jhan et al (2012) apresentam uma regra básica como estimativa do benefício inicial 

potencial de poços horizontais utilizando o fator de melhoria de produtividade (FMP), que 

compara a vazão inicial de um poço horizontal àquela de um vertical em um mesmo 

reservatório de acordo com a equação 2-1: 

��� = 	 �� �	�����                                                            (2-1) 

onde FMP é o quociente entra a vazão inicial de um poço horizontal e outro vertical, L é o 

cumprimento do trecho horizontal exposto no reservatório, Kh e Kv são as permeabilidades 

horizontal e vertical e h é a espessura do reservatório. A Figura 2.9 mostra o cálculo deste 

fator adimensional para diferentes geometrias e relações de permeabilidade vertical e 

horizontal. 

 

Figura 2.9. Fator de melhoria de produtividade (adaptada de Jhan et al, 2012). 

Da Figura 2.9 observa-se que no caso de permeabilidade vertical muito baixa, o poço 

horizontal realmente produz a taxa inferior à do vertical. Cada um desses exemplos supõe que 

o reservatório seja um bloco com propriedades uniformes por este motivo a uso do fator FMP 

L = h L = 5 x h L = 5 x h
Kv = Kh Kv = Kh Kv = 0,01 Kh

FMP = 1.0 FMP = 5 FMP = 0,5



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  23 

é somente uma verificação qualitativa. Os benefícios da vazão estabilizada de poços 

horizontais comparados com os verticais são mais rigorosamente tratados por Joshi (1991). 

Além de aumentar a área exposta ao reservatório, Joshi (1991) apresenta diferentes 

aplicações para os poços horizontais as quais são nomeados a seguir: 

a) Reservatórios fraturados verticalmente: os poços horizontais podem conectar 

lateralmente reservatórios heterogêneo ou descontínuos pois caso fossem 

perfurados vários poços verticais o custo tornaria economicamente inviável o 

projeto.  

b) Minimizar problemas de cones de água e de gás: nos reservatórios com problemas 

de cones de água e gás, os poços horizontais podem ser utilizados para minimizar 

esses problemas e para aumentar a recuperação de óleo. Nos poços horizontais, é 

menor a ocorrência de cones de gás e de água, devido à queda de pressão ser 

menor próximo ao poço horizontal, quando ambos, vertical e horizontal, estão 

produzindo com a mesma vazão. 

c) Em poços de gás: em reservatórios de gás com baixa permeabilidade poços 

horizontais podem aumentar a área de drenagem por poço reduzindo o número de 

poços para drenar o reservatório. Em reservatórios de alta permeabilidade os poços 

horizontais podem reduzir a turbulência aumentando a produtividade do poço. 

d) Aplicações de EOR: em especial quando as aplicações de EOR a injetividade do 

poço é um problema os poços horizontais desempenham uma função mais eficiente 

no processo de injeção, comparado com os poços verticais, devido que a 

quantidade da área de contato com a formação é maior melhorando a injetividade 

do poço. 

e) Outras aplicações onde o uso de poços horizontais está relacionado ao custo de 

perfuração: em campos offshore, locações remotas, áreas de proteção ambiental 

onde o custo de perfuração só pode ser reduzido diminuindo a quantidade de poços 

para drenar a mesma área do reservatório os poços horizontais são uma opção 

viável para desenvolver o campo.  
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Além das aplicações mencionadas acima, Rocha et al. (2008) menciona outro uso para 

os poços horizontais: 

f) Formações com óleo pesado e baixa permeabilidade: os reservatórios que contêm 

óleo pesado, com baixa permeabilidade, pouco espessos, apresentam uma grande 

dificuldade para serem drenados com poços verticais, tornando-se muitas vezes 

inviáveis financeiramente. Essa dificuldade pode ser superada por meio da 

drenagem do reservatório com poços horizontais. Com o aumento da área exposta 

ao reservatório, esses poços dão melhores resultados de produção, mesmo 

considerando um custo mais elevado para a perfuração de poços desse tipo. 

O projeto de um poço horizontal é diferente de um poço vertical, principalmente 

porque a produtividade do poço vai depender do comprimento horizontal exposto ao 

reservatório. Este comprimento vai depender do tipo de técnica de perfuração utilizada e pode 

atingir comprimentos de até 12 km (SPE International, Extended reach wells, 2015). Outra 

limitação da perfuração horizontal é que o objetivo pode ser controlado dentro de uma janela 

vertical inferior a 2 m. 

Joshi (1991) apresenta como desvantagem o uso de poços horizontais o custo de 

perfuração e o custo da curva de aprendizado da perfuração em determinada área. De acordo 

com Joshi (1991) o custo de um poço horizontal é entre 1,4 e 3 vezes o custo de um poço 

vertical. Embora o custo seja maior tem que ser considerado o fato que um poço horizontal 

pode acelerar a produção; pois um poço horizontal pode produzir mais ou a mesma 

quantidade de óleo que um poço vertical, mas em menor tempo, conseguindo mais rápido o 

retorno do capital investido. 

 

2.2.  Aspectos práticos da simulação numérica de reservatórios 

No gerenciamento de reservatórios de petróleo, uma ferramenta extremamente útil é a 

simulação numérica de escoamento, cujo principal objetivo é estimar o comportamento de 

pressões, saturações e produções de uma jazida de hidrocarbonetos submetida às 

configurações alternativas de poços ou condições de produção. 
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A simulação de reservatórios é realizada tipicamente no estágio de desenvolvimento 

do campo e continuamente os modelos são atualizados e melhorados à medida que mais 

informações se tornam disponíveis. No estágio de exploração e de avaliação o uso de 

simulação de reservatórios é menos frequente porque a falta de dados torna mais baratos 

outros métodos mais simples e igualmente confiáveis (Jhan et al., 2012) 

Os simuladores de reservatórios podem ser classificados de diferentes formas. O 

critério mais utilizado é em função do tipo de reservatório, os fluidos presentes no 

reservatório e o processo de recuperação utilizado. De acordo com esta classificação existem 

três tipos de simuladores: os chamados na literatura como black oil, o simulador 

composicional e o simulador térmico. Outras classificações podem ser realizadas em função 

do sistema de coordenas utilizado no modelo, o número de dimensões espaciais e o número de 

fases (Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001, p. 6). 

No modelo de simulador do tipo volumétrico, também usualmente como black oil, 

admite-se que cada uma das fases (água, óleo e/ou gás) sejam constituídas de um único 

componente (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 517) sendo que a depender da pressão o 

componente gás pode-se encontrar na fase óleo ou na fase gasosa. Os simuladores black oil 

são utilizados em situações onde os processos de recuperação são insensíveis a mudanças 

composicionais nos fluidos do reservatório. Neste tipo de simulação a transferência de massa 

depende só da pressão e as propriedades dos fluidos Bo, Bg e Rs determinam o 

comportamento PVT (Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001, p. 6). 

Os simuladores composicionais são utilizados quando os processos de recuperação são 

sensíveis as mudanças composicionais dos fluidos de reservatório. Estas situações incluem 

recuperação primária de óleos voláteis e reservatórios de gás condensado como também 

operações para manter a pressão neste tipo de reservatórios (Ertekin; Abou-Kassem; King, 

2001, p. 6). Neste tipo de simulação a fase óleo e gás não é formada por um único 

componente, mas formada por vários grupos de hidrocarbonetos chamados de 

pseudocomponentes (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 518), e o comportamento das 

propriedades PVT está descrito por equações cúbicas de estado (Ertekin; Abou-Kassem; 

King, 2001, p. 7) conforme será explicado em subitem secundário 2.2.2.3. 
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Processos de recuperação melhorada (EOR) nos quais são necessários considerar os 

efeitos de variações de temperatura no reservatório, como injeção de vapor ou combustão in 

situ, utilizam simuladores térmicos, que são uma subcategoria de simuladores 

composicionais. Os simuladores térmicos além de utilizar as equações de balanço de massa 

utilizadas pelos simuladores composicionais, empregam equações de balanço de energia 

(Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001, p. 7). 

De acordo com a bibliografia (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 523; Ertekin; Abou-

Kassem; King, 2001, p. 309), o processo de simulação é composto, basicamente, das 

seguintes etapas:  

• Coleta e análise de dados; 

• Construção do modelo de simulação; 

• Ajuste do histórico de produção (quando há presença de dados de produção); 

• Previsão de comportamento (extrapolação). 

Cada uma destas etapas é explanada nos subitens a continuação. 

 

2.2.1. Coleta e análise de dados 

Após definir o objetivo do estudo de reservatórios utilizando a simulação numérica a 

primeira fase, antes da construção do modelo, é a coleta e análise de dados. Nesta fase se 

coletam e se analisam todos os dados do reservatório em estudo, incluindo dados sobre 

geofísica e geologia, dados de rocha, dados de fluido, dados de produção e dados de poço 

(Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 525). 

Um estudo apropriado de reservatórios, utilizando simuladores numéricos só pode ser 

efetuado através do uso de dados de diferentes fontes. Ertekin; Abou-Kassem; King, (2001, p. 

311) apresentam tabelas contendo uma lista de fontes de dados apropriadas para uma 

simulação, em função do estágio do campo em estudo. Devido a que o objetivo do campo em 

estudo no presente trabalho é estudar as diferentes opções de desenvolvimento do campo, na 
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Tabela 2.4 se apresenta uma lista da fonte dos dados disponíveis nesse estágio extraída das 

tabelas citadas anteriormente. 

 
Tabela 2.4. Fonte de dados para simulação de reservatório na fase de desenvolvimento 

do campo (adaptada de Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001). 
 

Dado 

Produção 
Estudos 

especiais 

Teste 

Formação 
Pressão BSW RGO 

Histórico 

Produção 
Analogia 

Engenharia. 

e geologia. 

Marcadores de 

profundidade 
2      1 

Estrutura e área 2 2 3 3 1  1 

Hidrodinâmica 2 1   3 1 1 

Espessura bruta 2      1 

Espessura 

liquida 
2      1 

Litologia      2 1 

Propriedades 

mecânicas 
     2 1 

Contatos 1  2 2 2  1 

Pressão 1 1    1 1 

Porosidade 4     2 1 

Permeabilidade 2 1    2 1 

Permeabilidade 

relativa 
1 2 2 2 2 2 1 

Saturação do 

fluido 
1  1 1 2  1 

Tamanho do 

poro 
     2  

Mecanismos de 

produção 
  1 1 1 1 1 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  28 

Dado 

Produção 
Estudos 

especiais 

Teste 

Formação 
Pressão BSW RGO 

Histórico 

Produção 
Analogia 

Engenharia. 

e geologia. 

Propriedades 

dos 

hidrocarbonetos 

1 2  1  2 1 

Propriedades da 

água 
1  1   2 1 

Vazão de 

produção 
1 1   1 2 1 

Fluidos 

produzidos 
1  1 1 1 2 1 

Dano do poço 1 1   1  1 

Eficiência de 

recuperação 
  2 2 1 2 1 

Onde: 1 = Melhor fonte, 2 = Boa fonte de dados, 3 = Fonte de dados media e 4 = Fonte de 
dados pobre. 

O objetivo da Tabela 2.4 é apresentar de maneira resumida as fontes de dados típicos 

disponíveis para executar uma simulação de reservatórios e qual seria a melhor fonte para 

cada um dos dados. Esta tabela é um resumo, pois devido a que a tecnologia está em constante 

evolução por parte das empresas de serviços e operadoras de petróleo, algumas fontes podem 

não aparecer na tabela. Como se pode observar na tabela os estudos especiais de engenharia e 

geologia são sempre umas das melhores fontes de dados. 

Na Tabela 2.5 são especificados o tipo de ensaios necessários para alguns dos dados 

mencionados na tabela anterior e a faixa de valores de alguns parâmetros. 
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Tabela 2.5. Dados para o modelo de reservatório (adaptada do Fanchi, 2006, p. 352). 
 

Propriedade Fonte Faixa do Valor  

Permeabilidade 

Teste de pressão, análise de plug, 

correlações e histórico de 

produção do poço 

0,1 – 1000 md* 

Porosidade Análise de plug, perfilagem. 5%- 40%* 

Compressibilidade da 

rocha 
Análise de plug, perfilagem. 

43 x 10-6 – 356 x 10-6 

cm2/kgf* 

Permeabilidade relativa e 

pressão capilar 

Teste de fluxo de laboratório em 

plug  
- 

Saturação  Perfilagem, análise de plug - 

Propriedades dos fluidos 

(PVT) 

Análise laboratorial das amostras 

dos fluidos de reservatório 
- 

Falhas, limites, contato dos 

fluidos 

Sísmica, teste de pressão, testes 

de formação 
- 

Aquífero 
Sísmica, balanço de materiais, 

estudos regionais de exploração 
- 

Espaçamento da fratura, 

orientação, conectividade. 

Análise de plug, perfilagem, 

sísmica, teste de pressão, testes 

de interferência histórico de 

produção do poço 

- 

Vazão e dados de pressão, 

completação e dados de 

poço 

Histórico de produção - 

*Dandekar, 2006, p.24, 52 e 65.  
 

Os dados devem ser avaliados em função da sua qualidade e identificando os 

mecanismos de produção relevantes que serão inclusos no modelo de simulação. Com toda 

essa informação pode ser desenvolvido o modelo de simulação. 
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2.2.2. Construção do modelo de simulação 

A etapa seguinte após a coleta e análise de dados é a construção do modelo numérico 

propriamente dito. Nesta fase são tomadas decisões em função dos objetivos da simulação 

(tipo de modelo, dimensões, tipo de grid, modelo de fluidos, etc.). Desta forma após ter 

alimentado todos os dados no modelo numérico é possível “rodar” o simulador (Rosa; 

Carvalho; Xavier, 2006, p. 523). 

Os dados de entrada dos modelos podem ser classificados como estáticos e dinâmicos. 

Os dados estáticos são independentes do tempo e não estão associados com o transporte de 

fluidos é aqui onde se encaixa o modelo geológico do reservatório. Os dados dinâmicos são os 

intrinsecamente relacionados ao tempo e ao fluxo de fluidos no reservatório. 

Como no presente trabalho para a construção do modelo de simulação se utilizaram 

dados da interpretação de perfil, a simulação de fluxo foi realizada a partir de um modelo 

geológico exportado de um programa para tal fim, se realizou um modelo de fluido a partir 

das equações de estado e se utilizaram correlações para estimar a permeabilidade relativa, são 

explicados estes tópicos em subitens secundários a seguir. 

 

2.2.2.1. Perfilagem e interpretação de perfis 

Os dados de perfilagem são importantes na simulação de reservatórios porque 

fornecem para os engenheiros, geólogos, e petrofísicos propriedades da formação em escala 

de reservatório com as condições in-situ (Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001, p. 324). A 

Tabela 2.6 mostra um resumo dos usos dos dados de perfilagem na simulação de 

reservatórios. 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  31 

Tabela 2.6. Uso dos dados de perfilagem na simulação de reservatórios (adaptada do 
Ertekin; Abou-Kassem; King, 2001, p. 325). 

 
Tipos de perfis Propriedade Uso em simulação 

Sônico 
Mapas 

estruturais 
Calibração sísmica para confecção dos 

mapas estruturais 

Potencial espontâneo (SP) 

Raios gama (GR) 
Litologia 

Tamanho do grid 

Definição de fácies 

Espessura da formação 
Sônico 

Densidade 

Neutrônico 

Porosidade 

Porosidade de cada bloco. 

Relação entre a porosidade e a 
permeabilidade  

Resistividade 
Saturação de 

água 

Saturação de água inicial 

Contato óleo-água 

Saturação de água irredutível 

Zonas de transição óleo-água 

Mapas de saturação 

Densidade 

Neutrônico 
Saturação de gás 

Saturação de água inicial 

Contato gás-óleo 

Zonas de transição gás-óleo 

Mapas de saturação 

Testes de formação 
(Wireline formation tester) 

Gradiente de 
pressão vertical 

Contatos 

Pressão inicial do reservatório 

Identificação de comunicação 

hidráulica 

Amostras de fluidos 

Estimativa da densidade do óleo 

Rocha não reservatório 

Pressão regional do reservatório 
 

De todos as propriedades obtidas por perfilagem a resistividade é um dois mais 

importantes porque é essencial para determinar a saturação (Schlumberger, 1972, p.1). A 

resistividade é a propriedade de uma substancia em permitir um fluxo de corrente elétrica 

através dela. 

Experimentalmente está comprovado que a resistividade de uma rocha limpa é 

proporcional a resistividade de uma rocha saturada com água da formação. A constante de 
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proporcionalidade é chamada de fator de resistividade da formação, F. Logo se Ro é a 

resistividade da rocha saturada com 100% de água da formação com resistividade Rw: 

� =	 ����                                                              2-2 

Gus Archie, pesquisador da Shell, propôs a equação: 

� =	 �∅�                                                              2-3 

onde a é o coeficiente de tortuosidade ou litológico (determinado empiricamente), φ é a 

porosidade e m é o coeficiente de cimentação. Os valores mais utilizados de a e m são: a = 

0,62 e m = 2,15 que vem da equação de Humble (Schulumberger, 1972, p.2). Se as rochas 

contem óleo ou gás, a resistividade da rocha não é só função de F ou Rw mas também da 

saturação de água Sw. 

Archie determinou experimentalmente que a saturação de água de uma formação 

limpa pode ser expressada em função da resistividade total Rt: 

                                                                  � = � ! 	"
!#	∅$

%
                                                         (2-4) 

onde n é denominado expoente de saturação, tendo como valor mais usual n = 2.  Os 

parâmetros a, m e n podem ser obtidos em laboratório, da experiência na área ou dos próprios 

perfis. Caso tenha-se amostras da água da formação, em função da salinidade e da 

temperatura do reservatório pode-se estimar a resistividade da água da formação Rw. Nos 

casos de poços exploratórios tem-se duas opções de estimar Rw. Uma opção é estimar a 

salinidade com a profundidade, conhecendo o gradiente de salinidade da área. Também pode 

ser obtida a Rw através do perfil de potencial espontâneo. A resistividade da rocha contendo 

hidrocarbonetos pode ser obtida através de leitura direta nos perfis elétricos convencionais ou 

indutivos, e a porosidade pode ser adquirida por perfil sônico, perfil de densidade ou perfil 

neutrônico (Ellis; Singer, 2008, p. 70). 
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2.2.2.2. Modelo geológico 

A interpretação dos dados de geofísica e geologia está ligada ao sucesso de um estudo 

de simulação em um determinado reservatório. Os dados fornecidos pelas diferentes áreas 

durante a etapa de desenvolvimento do campo, tais como: mapas sísmicos, perfilagem, 

amostras de calha, interpretação e análise dos testemunhos em laboratório e a precisão das 

ferramentas utilizadas para obtenção destes dados e correlações bem-elaboradas têm uma 

influência significativa para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. 

Deutsch (2002) afirma que os grandes benefícios para construção de um modelo 3-D 

de alta resolução são: 

• Estimativa dos volumes originais de hidrocarbonetos no reservatório, sendo o volume 

in situ de grande importância para determinação da viabilidade econômica da 

exploração e tendo o modelo geoestatístico como fornecedor dos dados para 

simuladores numéricos. 

• Escolha de locações em função do levantamento geoestatístico em diversas áreas. 

Além disso, vai permitir responder a muitas questões, como: o tipo de poço a ser 

perfurado, a quantidade de poços, etc. 

• Formatação dos dados de diferentes fontes. Dados como sísmica 3D e dados de 

histórico de produção devem ser tratados para trabalharem juntos. 

• Tomada de decisões importantes em função dos parâmetros de incertezas, como: 

número de poços necessários, locação, tempo de injeção, vazão de produção dos 

poços, etc. 

Segundo Sawakuchi & Giannini, 2006, os modelos permitem a manipulação 

experimental de sistemas reais e possibilitam avaliar a maneira como a alteração de certos 

aspectos influenciam o comportamento do mesmo. Um modelo deve reunir duas qualidades 

conflitantes: o realismo e a simplicidade. O realismo confere precisão à abstração do modelo 

real, enquanto a simplicidade permite sua manipulação experimental. 

Segundo Gauw, 2007, os modelos têm um papel fundamental na predição do 

comportamento do fluxo nos reservatórios. Os modelos têm por objetivo principal calcular o 
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volume de óleo in place (VOIP), selecionar locais para perfuração de novos poços em áreas 

geológicas mais promissoras e determinar os melhores métodos de otimização da produção e 

recuperação de hidrocarbonetos. 

De acordo com Caers (2005), existem muitos benefícios na construção dos modelos 

3D já que os mesmos são resultados da integração de conhecimentos e da junção de dados 

variados. Diversos tipos de dados são empregados na modelagem de reservatórios, sendo os 

mais importantes apresentados a seguir:  

a) Dados Geológicos (todos aqueles que estão relacionados com o modelo deposicional); 

• Testemunhos (dados de fácies, porosidade, permeabilidade); 

• Interpretações sedimentológicas e estratigráficas da área; 

• Dados de campos análogos; 

b) Dados Geofísicos (todo dado relacionado com levantamentos geofísicos); 

• Perfis geofísicos (conjunto de perfis que indiquem a litologia, petrofísica e o tipo 

de fluidos); 

• Interpretação de horizontes e falhas na sísmica; 

• Atributos sísmicos; 

• Dados das propriedades físicas das rochas 

A definição de um modelo geológico para o reservatório é a fase mais importante em 

um estudo de reservatórios e tem impacto direto no resultado final. Na Figura 2.10 pode-se 

observar de maneira gráfica a sequência do processo da construção de um modelo geológico 

de reservatórios. 
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Figura 2.10. Sequência dos passos a seguir na construção de um modelo geológico de 
reservatório (adaptada do Caers, 2005). 

Perez (2008) descreve a sequência da construção do modelo geológico da Figura 2.10 

sendo uma rotina típica de trabalho de modelagem geológica de reservatório seguindo os 

seguintes passos:  

1. Estabelecer uma estrutura em larga escala, determinando topo, base e zonas do 

reservatório (modelo estrutural),  
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2. Preencher com as fácies usando simulação de variáveis discretas para obter realizações 

equiprováveis da distribuição desse parâmetro, em cada zona (modelo de fácies);  

3. Preencher o reservatório com a porosidade e permeabilidade condicionando a 

distribuição faciológica usando simulação de variáveis contínuas (modelo petrofísico). 

Durante o processo de construção do modelo geológico apresentam-se várias 

dificuldades, entre elas está a heterogeneidade. A heterogeneidade é definida como uma 

mudança em um ou mais dos seguintes parâmetros: granulometria, composição mineralógica 

(dos grãos e da matriz), cimentos, porosidade, permeabilidade, estruturas sedimentares 

(primárias ou secundárias), geometria externa, padrão de empilhamento, descontinuidades 

internas e conectividades. A complexidade das heterogeneidades medidas de forma indireta e 

incompleta (sísmica, perfis de poços, etc.) dificilmente pode ser compreendida de forma total. 

As heterogeneidades têm uma grande influência no fluxo dos fluidos no reservatório, podendo 

dificultar bastante o ajuste de histórico, levando a erros de previsões. A existência de dados 

incompletos força a interpretação além dos dados, sendo que esta interpretação é subjetiva. A 

subjetividade na modelagem de reservatórios é inevitável. 

 

2.2.2.3. Modelagem de fluidos 

As principais propriedades dos fluidos utilizadas na modelagem numérica de fluxo 

são: pressão de saturação; fatores de volume de formação, viscosidade, densidade, 

compressibilidade do óleo, gás e água; e os volumes de gás em solução no óleo. Essas 

propriedades são definidas através de análises PVT, realizadas em laboratório, utilizando 

amostras de hidrocarboneto coletadas nos poços, devidamente acondicionadas na temperatura 

e pressão original da formação. 

A forma mais correta para a obtenção das amostras de óleo é a coleta no fundo do 

poço com condições originais de pressão e temperatura do reservatório. Caso não seja 

possível pode-se recombinar o óleo e gás coletado em condições de superfície para 

reconstituição do fluido em laboratório das condições de pressão e temperatura do 

reservatório. 
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Em campos onshore com pequenas acumulações de óleo é comum o uso de 

correlações empíricas para o cálculo das propriedades PVT devido ao custo da amostragem e 

da análise de laboratório. Neste caso ao realizar a simulação de fluxo se utiliza um simulador 

do tipo black oil. 

Caso se tenha os dados PVT e seja preciso realizar uma simulação composicional, a 

indústria utiliza softwares para modelar o comportamento dos fluidos. Fanchi (2006, p. 309) 

comenta que as equações de estado que são mais utilizadas pelos simuladores composicionais 

comerciais são: 

• Equação de Redlich-Kwong:                � = 	 �&
'()* −

� &,/-⁄
'(/'(0*1                              (2-5) 

• Equação de Soave-Redlich-Kwong:     � =	 �&
'()* −

�/&1
'(/'(0*1                              (2-6) 

• Equação de Peng-Robinson:                 � = 	 �&
'()* −

�/&1
'(/'(0*10*/'()*1                (2-7) 

• Equação de Zudkevitthc-Joffe:             � =	 �&
'()* −

�/&1 &,/-⁄
'(/'(0*1                              (2-8) 

onde: P: pressão, VM: volume molar, T: temperatura, R: constante universal dos gases, a: 

parâmetro que pode ou não depender da temperatura, relacionado com a atração entre as 

moléculas, e b: parâmetro relacionado com a correção do volume molar devido ao volume 

ocupado pelas moléculas (McCain, 1990, p. 129). 

As equações anteriores são chamadas de "cúbicas", porque eles produzem uma 

equação cúbica para o fator de compressibilidade Z (Z = P V / RT). Os parâmetros a e b das 

equações são variados mediante técnicas de regressão para ajustar as curvas do modelo de 

fluido com as curvas experimentais do ensaio PVT. 

  

2.2.2.4. Análise de pontos de ebulição verdadeiros (PEV) 

A análise de Pontos de Ebulição Verdadeiros (PEV) é uma técnica laboratorial 

especificada nas normas ASTM D-2892 e ASTM D-5236, que fornece as frações evaporadas 

de um dado tipo de petróleo em função da temperatura. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo 2: Aspectos teóricos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  38 

A técnica é uma destilação fracionada que tem como objetivo informar os resultados 

da determinação das frações evaporadas em amostra de petróleo em função da temperatura. A 

temperatura de destilação de cada fração com sua respectiva pressão é convertida às 

condições normais de pressão, isto é, à pressão atmosférica (Danesh, 1998, p. 210). Em 

seguida é gerada a curva de destilação PEV, plotando-se os volumes destilados, no eixo x, e 

as temperaturas no topo da coluna de destilação (observadas ou calculadas) no eixo y, como 

ilustrado na Figura 2.11 (Quelhas et al. 2012). 

 

Figura 2.11. Curva PEV de destilação PEV do petróleo (adaptada do Quelhas et al. 
2012). 
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Como observa-se na Figura 2.11 na primeira etapa, emprega-se a pressão atmosférica 

e faz-se o aquecimento do petróleo até uma temperatura máxima de 220 ºC para evitar o 

craqueamento térmico do petróleo (norma ASTM D-2892 atmosférico). Nas etapas 

subsequentes, o procedimento é repetido a pressões subatmosféricas, sendo o resíduo da etapa 

anterior novamente aquecido até 220 ºC (normas ASTM D-2892 a vácuo e ASTM D-5236). 

O princípio do procedimento indica que cada ponto da curva PEV representa o 

percentual volumétrico de compostos existentes no petróleo com temperaturas de ebulição 

iguais ou inferiores à temperatura desse ponto. Adicionalmente, cada fração recolhida é 

pesada, determinando-se sua densidade, o que permite obter a curva de destilação em massa 

ou peso (Quelhas et al. 2012). 

A curva PEV é utilizada para determinar os rendimentos das frações básicas do refino, 

que vão constituir os derivados do petróleo ou as cargas de outros processos que produzirão 

outras frações a serem incorporadas aos derivados. 

No Brasil os dados fornecidos por esta análise são utilizados para a fixação do preço 

mínimo do petróleo, produzido mensalmente em cada campo, a ser adotado para fins de 

cálculo das participações governamentais (PORTARIA ANP Nº 206, DE 29º.8.2000 DOU 

30.8.2000. 

 

2.2.3. Inicialização do modelo 

O modelo de reservatório é considerado inicializado quando ele tem todos os dados 

requeridos para poder realizar a primeira corrida de simulação. Nesta fase é calculado o 

volume in place e comparado com o volume estimado no software de modelagem geológica. 

A caracterização do reservatório tem que ser compatível com o tipo de simulador, incluindo a 

distribuição das propriedades do reservatório no grid (Fanchi, 2006, p. 327). 

Outro aspecto da inicialização dos modelos é o equilíbrio vertical (distribuição inicial 

das fases) que depende da definição e orientação do grid, da profundidade dos contatos dos 

fluidos estabelecidos e da pressão capilar. 
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A etapa de inicialização das variáveis como pressão e saturações em um reservatório 

de petróleo é importante para posicionar os fluidos de interesse em cada grid.  Isso deve ser 

feito de forma a respeitar as propriedades da rocha, dos fluidos e também as leis físicas que 

governam a distribuição dos fluidos no reservatório. 

Os parâmetros avaliados na inicialização são nomeados a continuação: 

• Condições de equilíbrio (fluxo nulo em condições estáticas); 

• Análise das fases (potencial de cada fase, permeabilidades relativas, pressão 

capilar); 

• Saturação da água inicial; 

• Pressão inicial. 

• Volume in place de hidrocarbonetos. 

 

2.2.4. Ajuste do histórico 

Na literatura de engenharia de petróleo, ajuste de histórico é o termo dado ao processo 

de ajustar dados do modelo de reservatórios para ajustar a saída do simulador com os dados 

históricos de produção. 

Segundo Ertekin; Abou-Kassem e King (2001), os problemas de ajuste de histórico 

eram resolvidos pelos engenheiros de reservatórios por tentativa e erro, alterando-se 

manualmente alguns parâmetros na esperança de melhorar o ajuste. É uma tarefa difícil, dado 

o grande número de parâmetros dos problemas inversos, limitados a um conjunto finito 

apenas para possibilitar que problemas diretos sejam resolvidos. 

Avanços em hardware e software permitiram a construção de modelos mais 

complexos, com centenas de milhares de células, capazes de caracterizar melhor 

heterogeneidades geológicas, quando comparados com modelos do passado. Modelos mais 

complexos possuem mais parâmetros de ajuste e maior custo computacional, o que torna 

impraticável a utilização de métodos de tentativa e erro para problemas inversos. Surge então 
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a oportunidade de aplicação de técnicas de ajuste de histórico automático e assistido. (Ertekin; 

Abou-Kassem; King, 2001). 

O objetivo maior do ajuste de histórico é dar suporte à decisão (investimentos, 

aquisição de dados, gerenciamento), e decisões certas só serão possíveis se as incertezas no 

desempenho futuro do reservatório forem devidamente caracterizadas. Um único modelo 

ajustado pode ser útil, mas provavelmente não é suficiente para o planejamento, pois não 

permite estimativa de risco (Oliver, 2010). 

Ertekin; Abou-Kassem e King (2001, p. 356) apresentam um algoritmo geral para 

ajustar o histórico, que pode ser observado na Figura 2.12. Apesar que a figura 2.12 dá a 

entender quer os ajustes das pressões e das vazões são independentes, não sempre são, e a 

independência entre os dois fatores vai ser função das características de cada reservatório e do 

método utilizado para ajustar o histórico. Como cada reservatório é diferente e cada um tem 

suas peculiaridades, este é um guia que deve ser considerado como um primeiro passo para a 

maioria dos engenheiros de reservatórios.  
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Figura 2.12. Processo para o ajuste histórico (adaptada do Ertekin; Abou-Kassem; 

King, 2001)  
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2.2.5. Previsões de produção 

Após a modelagem do reservatório é necessário entender que o objetivo do estudo de 

simulação é a predição do fluxo de caixa das projeções do desempenho dos projetos de 

campo. Os modelos estudados normalmente são complementados com a predição do 

desempenho do campo, usando ferramentas de análise econômico para a planificação de 

possíveis estratégias operacionais. 

O processo de predição começa com a calibração do modelo. É necessário assegurar a 

continuidade das vazões e das pressões quando se faz o ajuste do histórico. A Figura 2.13 

apresenta diferentes curvas, a linha solida representa a predição da vazão baseada no histórico 

do índice de produtividade. Observa-se uma descontinuidade na vazão de produção entre o 

ponto final do histórico de produção e o começo da predição. Esta diferença é normal, devido 

a que o modelo de predição não leva em conta os danos produzidos durante o processo de 

produção. 

 

Figura 2.13. Ajuste histórico (adaptada do Fanchi, 2006). 

O próximo passo é a preparação do caso base para a predição. O caso base para 

predição é uma previsão que assume as condições de operação aplicadas. Este caso estabelece 

uma base a partir da qual se possam comparar as alterações no desempenho em campo 

resultantes das alterações nas atuais condições de operação. 
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3. Estado da arte 

3.1. Simulação de fluxo 

A simulação num sentido amplo da sua definição é o uso de cálculo para predizer a 

produção de um reservatório. A simulação de reservatórios começou a ser utilizada no início 

da engenharia de petróleo nos anos 30 do século passado. Antes de 1960 estes cálculos 

consistiam em métodos analíticos, balanço de materiais, e uso da teoria de Buckley-Leverett 

(Coats, 1982). 

No final da década do cinquenta, pesquisas em soluções numéricas da equação de 

fluxo começaram a dar frutos. A partir daqui o termo simulação começou a ser utilizado. Os 

resultados foram sofisticados programas de computação que permitiam com equações de 

diferenças finitas em dois e três dimensões modelar equações de fluxo transientes em 

reservatórios com porosidade heterogênea (Breitenbach, 1991). Este avanço foi possível pelo 

desenvolvimento de computadores com maior velocidade e a pesquisa em métodos 

matemáticos para resolver equações de diferenças finitas. 

Os avanços na simulação de reservatórios durante a década do sessenta estiveram 

focados em resolver problemas com duas fases gás-água ou problemas em três fases 

utilizando simuladores black oil. A simulação de reservatórios estava limitada à recuperação 

primária ou recuperação secundária (manutenção de pressão). Alguns programas de 

computação foram desenvolvidos para ser utilizados nos problemas mais encontrados na 

engenharia de reservatórios. Estes programas eram operados em computadores de grande 

porte (mainframe) utilizando cartões perfurados para entrada de dados. 

Durante a década dos setenta a indústria do petróleo mudou marcadamente. O forte 

aumento do preço do petróleo e as tendências de regulação governamental levaram à pesquisa 

e proliferação dos métodos de recuperação melhorada (EOR). As pesquisas nesta década 

foram direcionadas à física do fluxo de hidrocarbonetos sob a influência de temperatura, 

agentes químicos, e comportamento de fases de multicomponentes. Os avanços nesta década 

das formulações dos modelos de simulação e dos métodos de resolução numéricos, junto com 
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a diminuição do tamanho e o aumento de velocidades dos computadores permitiram reduzir o 

custo computacional aumentando a estabilidade das formulações. Os simuladores tinham que 

refletir a adsorção química, as reações cinéticas, os efeitos de redução de tensão interfacial e 

comportamentos mais complexos de equilíbrio de fases. A partir de então a simulação não só 

era utilizada para processos de recuperação primária ou manutenção de pressão mas para 

injeção miscível, injeção de químicos, injeção de CO2, estimulação com água quente ou vapor 

e combustão in-situ (Coats, 1982). 

Na década do oitenta as aplicações da simulação de reservatórios continuaram se 

expandindo.  Avanços no uso de geoestatística permitiram descrever heterogeneidades através 

de técnicas de modelagem estocástica. Estas técnicas foram aplicadas para descrever 

deterministicamente um reservatório onde tem-se informação incompleta de reservatório em 

todas as escalas, complexas deposições de fácies, variabilidade de propriedades de rocha, 

relações desconhecidas entre propriedades e informação abundante de poços. Foi 

desenvolvida também nesta década a tecnologia para modelar reservatórios naturalmente 

fraturados, incluindo efeitos composicionais estendendo o uso para simulação de fratura 

hidráulica e poços horizontais. No início desta década as aplicações de simulação eram 

realizadas em computadores de grande porte (mainframe), mas no final da mesma se 

começará a utilizar computadores de mesa. 

O processo de ajuste do histórico automatizado foi objeto de inúmeras pesquisas 

durante as décadas de 70 e 80 visando a sua automatização, mas cujos resultados não 

produziram os efeitos desejados. So nos anos 90 surgiram ferramentas que agilizem as etapas 

mais repetitivas do processo de ajuste de histórico de produção (Leitão, 1997). 

Nos últimos quinze anos foram publicados vários trabalhos integrando a análise de 

incertezas e risco com o processo de ajuste de histórico de produção pois, anteriormente, estes 

temas eram abordados de forma independente (Moura, 2006), tendo disponível hoje 

simuladores comerciais com tais ferramentas. 
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3.2. Injeção de gás 

A injeção de gás em reservatórios com o intuito de recuperação secundária foi uma 

técnica que começou a ser utilizada desde finais do século XIX (Paris, 2001). 

Em 1888 Dinsmoor, no estado de Pensilvânia, injetou gás acidentalmente em um 

reservatório de óleo e observou o aumento de produtividade dos poços produtores neste 

reservatório. Lucrando com esta descoberta acidental, adquiriu um número de concessões 

improdutivas mais baratas no estado de Virginia para testar sua teoria. Ele instalou um 

compressor utilizando gás das cabeças de revestimento de vários poços. Dinsmoor, que não 

patenteou o processo, escondeu as instalações para disfarçar o processo enquanto ele 

acumulou mais locações (Weber, 2015). 

No ano de 1903 em Ohio, Dunn injetou gás num poço produtor a uma pressão de 3,1 

kgf/cm2 (45 psi) com um arenito produtor com uma profundidade de 152 metros. Após dez 

dias de pressurização o mesmo poço foi reaberto, aumentando a produção. Com base nessa 

experiência, no ano de 1911 Dunn demostrou com sucesso o incremento da vazão produzida 

de óleo ao pressurizar o reservatório injetando gás. Para demostrar a técnica realizou uma 

serie de experiências injetando 4247 m3std (150000 ft3) de ar comprimido a uma pressão de 

2,8 kgf/cm2 (40 psi). Depois de uma semana a produção dos poços vizinhos aumentava, 

estendendo a técnica a outras áreas da sua propriedade. Como regra geral demostrou que a 

injeção de ar aumentava de três a quatro vezes a vazão de óleo, e o uso do ar provou ser mais 

econômico que o uso do gás natural (Lewis, 1961). 

A injeção de gás com altas pressões foi inicialmente realizada no ano de 1927 em um 

campo de Califórnia. As altas pressões foram necessárias para vencer a pressão hidrostática 

exercida por um aquífero. Foram injetados 4,9 milhões de m3std (173 milhões de ft3) de gás 

com pressões de 126 kgf/cm2 (1800 psi), como resultado a aumento de produção chegou a um 

50% obtido nos poços vizinhos aos injetores (JPT, 1999). 

Até então os projetos de injeção de gás e de água eram desenhados e implantados com 

métodos empíricos. Os fundamentos teóricos começaram a ser estudados por Leverett na 
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década do trinta, ao estudar os mecanismos de deslocamento dos fluidos em areias (Leverett; 

Lewis, 1941). 

No ano de 1947 a descoberta de um campo em Texas portador de óleo leve com um 

alto fator de encolhimento levou a Barney Wharton, um pesquisador da empresa Arco, a 

sugerir a injeção de gás natural a alta pressão para evaporar os hidrocarbonetos mais leves e 

depois recuperar o óleo. Ao fazer experiências de laboratório os pesquisadores ficaram 

surpresos ao observar que o gás era miscível devido as altas pressões. Inicialmente injetaram 

gás natural a alta pressão e como resultado o de Atlantic Richfield´s (Arco) Block 31 se 

tornou o primeiro campo com injeção miscível de gás. Mais tarde, foi determinado a injeção 

de gás natural foi substituída por nitrogênio, atingindo um fator de recuperação de 70% (JPT, 

1999). 

Após a experiência descrita e pesquisas de laboratório, nos anos seguintes seguiram-se 

vários projetos de injeção de fluidos (Clark, 1979).  Os fluidos de injeção utilizados incluem 

gás liquefeito de petróleo (GLP), tais como o propano, metano de alta pressão, metano 

enriquecido com hidrocarbonetos, e de alta pressão, nitrogênio e dióxido de carbono injetado 

só ou com água (JPT, 1999). 

Durante os anos 1970, devido a disponibilidade de dióxido de carbono da indústria 

localizada em West Texas, EUA começou a utilizar o mesmo para injeção. A injeção deste 

gás é menos onerosa do que a injeção de gás de petróleo liquefeito (GPL) ou do metano e o 

dióxido de carbono tem uma maior viscosidade sob pressão do que muitos outros gases (JPT, 

1999). 

Atualmente a injeção de gás continua a ser amplamente utilizados no Alasca e em 

outras partes o mundo (JPT, 1999). 

Os últimos dados disponíveis da ANP (ANP, Anuário 2014) no ano de 2013 no Brasil 

foi produzido um total de 117.446.013 m3std de óleo e do total de gás natural produzido nesse 

ano, 66,6% (18,8 bilhões de m3std) eram de gás associado ao petróleo. Em 2013, 4,6% da 

produção total foi queimada ou perdida, e 13,8%, reinjetada. 
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Na Bahia no ano de 2013 foram produzidos um total de 2.537.344 m3std de óleo e 541 

milhões de m3std de gás associado. Desse total foi reinjectado 212,7 milhões m3std (ANP, 

Anuário 2014). Nos campos com gás associado ao petróleo, parte do gás não reinjectado (com 

o objetivo de aumentar a recuperação do petróleo) e que não tem mercado consumidor 

próximo acaba sendo queimado ou ventilado na atmosfera. 

 

3.3. Perfuração horizontal 

Os primeiros poços horizontais foram perfurados na União Soviética nos anos 1950. 

Na época foram perfurados 43 poços horizontais. As conclusões foram que apesar de serem 

factíveis tecnicamente, a perfuração horizontal não era viável economicamente e, portanto, o 

método foi abandonado temporariamente (Bocio, 1991). 

Depois dos soviéticos outros testes com perfuração horizontal foram realizados pelos 

chineses no meio dos anos sessenta, perfurando dois poços horizontais. O primeiro, com 

quinhentos metros ao longo do reservatório sem revestimento, colapsou após uma semana de 

produção. Após este resultado a perfuração do segundo poço foi interrompida. Novamente os 

chineses chegaram à conclusão que a perfuração horizontal era possível desde o ponto de 

vista técnico, mas antieconômica (Bocio, 1991). 

No final dos anos setenta e começo dos oitenta as empresas Imperial Oil Ltd. e Texaco 

canada realizaram várias tentativas de perfuração horizontal no Canadá e novamente 

concluíram a factibilidade da técnica, mas não produziram em longa escala (Bocio, 1991). 

Em 1978, a empresa Elf Aquitaine junto com o Instituto Francês de Petróleo (IFP) 

começou o projeto FORHOR. Inicialmente perfuraram dois poços horizontais na França com 

o intuito de conhecer mais a técnica e reduzir os custos de perfuração. Em 1982, no campo de 

Rospo Maré na Itália, o sucesso da perfuração deu como resultado o único campo de óleo no 

mundo produzido através de poços horizontais de forma rentável (Bocio, 1991). A vazão 

inicial de óleo do primeiro poço perfurado foi de 600 m3std/d.  
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O sucesso econômico da perfuração no campo de Rospo Maré levantou novamente o 

interesse da indústria na perfuração horizontal. Nos anos oitenta as empresas Unocol 

Nerehrlannds, Sohio (atual BP América), British Petroleum, Maersk e Arco perfuram vários 

poços horizontais em Alaska no campo de Prudhoe Bay, conseguindo uma produção inicial de 

1900 m3std/d o objetivo era um reservatório de óleo pesado (Bocio, 1991). 

Nos Estados Unidos de América, no final dos anos setenta e começo dos oitenta, nos 

Alan Barnes usou um simulador de reservatório e consegue mostrar os benefícios aos seus 

superiores do método de raio curto de Eastman e Zublin. Após o sucesso da perfuração a 

companhia perfurou 12 poços horizontais em Empire Abo, no Novo México. O objetivo: um 

reservatório, com pequena espessura no calcário, com uma capa de gás significativa e 

aquífero ativo. O óleo recuperado no primeiro poço foi 20 vezes maior do que o de um poço 

vertical (Gatens et al., 1999).  

No Brasil o primeiro poço horizontal foi perfurado no Campo de Fazenda Belém, na 

bacia Potiguar, no nordeste brasileiro, com uma extensão horizontal de 582 m (Joshi, 1991). 

O primeiro poço marítimo foi perfurado no ano de 1990, no campo do Bonito na bacia de 

Campos. A perfuração foi realizada em rochas localizadas sob 222 metros de lâmina d`água, 

estendendo-se por 464 metros na seção horizontal (Morais, 2015). Hoje, é umas das 

tecnologias mais utilizadas, e cerca de 50% dos poços marítimos direcionais perfurados por 

ano no Brasil são poços horizontais (Rocha et al., 2008). 

Como foi explanado, poços horizontais foram perfurados nos anos 1950, mas 

ganharam popularidade dos anos 1980 em diante, conforme as técnicas de perfuração 

horizontal progrediram e os custos foram reduzidos (Jahn et al., 2012). Rocha et al. (2008) 

afirmam que com o aparecimento de motores de fundo denominados de motores steerable, 

equipamentos de medição continua sem cabo conhecidos como measurement while drilling 

(MWD), brocas apropriadas e o melhor conhecimento da mecânica de perfuração, hoje 

qualquer locação pode ser considerada candidata à perfuração horizontal. 
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4. Materiais e métodos 

Neste capítulo será explanado os materiais que foram e métodos que foram utilizados 

para o presente estudo. O objetivo do trabalho foi analisar as possibilidades de 

desenvolvimento de um campo de petróleo utilizando como materiais dados reais de geologia, 

reservatórios e de produção de um campo de petróleo do Nordeste Brasileiro e como método 

uma simulação numérica de fluxo de reservatórios. 

 

4.1. Metodologia experimental 

O processo de modelagem geológica e simulação de fluxo foi realizado com os dados 

de geologia, engenharia de reservatórios e produção de um campo onshore de petróleo da 

bacia do Recôncavo do Nordeste Brasileiro, fornecidos por uma operadora de pequeno porte 

de petróleo. Na Tabela 4.1, tem-se as principais características do campo em estudo. 

Tabela 4.1. Principais características do campo em estudo. 
 

Propriedade Valores 

Área 1,3 km2 

Profundidade média 2000 m 

Volume de óleo in place (VOIP) 0,320 MM m3std 

Espessura porosa com óleo média 14 m 

Temperatura do reservatório 80,1 ºC 

Porosidade 9% a 22% 

Permeabilidade 0,2 a 260 md 

Densidade do óleo 38,4 ºAPI 

Viscosidade do óleo morto na temperatura do reservatório 9,1 cP 

Número de poços produtores 2 

  

O reservatório tem duas zonas separadas por um folhelho. A zona superior tem capa 

de gás, uma zona de óleo, uma zona de transição óleo–água de 5,5 m e está conectada com um 
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aquífero. A zona inferior está saturada de óleo no topo e na base também está conectada com 

um aquífero. Apesar que não foram fornecidas medidas de RGO iniciais confiáveis, a falta de 

dados de laboratório (ensaio PVT) e a densidade do óleo tem um valor que não permite 

classificar o tipo de óleo (ver Tabela 2.2), como será explicado no subitem secundário 4.3.1.2 

o óleo do campo é do tipo black oil. 

O campo tem dois poços produtores. Na Figura 4.1 pode-se observar o mapa de topo 

da zona A junto com a posição dos poços e dos contatos encontrados. 

 

 

Figura 4.1. Mapa estrutural do topo da zona A indicando o contato entre os fluidos 
(Petrosynergy, 2012). 
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Como pode-se observar na Figura 4.1 o primeiro poço perfurado (Well-1) se encontra 

no topo do reservatório atravessando a capa de gás da zona superior tendo as duas zonas 

saturadas de óleo por baixo do contato gás-óleo. O segundo poço perfurado (Well-2) se 

encontra na parte mais baixa da estrutura encontrando o contato óleo-água da zona superior e 

saturado com água na zona inferior. 

4.2. Modelo geológico de reservatório 

A interpretação inicial do reservatório foi realizada a partir de um levantamento 

sísmico 3D. Conforme se pode visualizar na Figura 4.2 a acumulação em estudo se encontra 

em um bloco alto com fechamento NE/SW e NW/SE por falhas normais. 

 

Figura 4.2. Seção sísmica in line. 

Em função da interpretação geofísica e do modelo do sistema petrolífero (geração, 

migração e acumulação de hidrocarbonetos na área) foi perfurado o poço pioneiro “Well-1” 

no ápice da estrutura. A perfuração e completação do poço confirmou a acumulação esperada 

com arenitos saturados com hidrocarbonetos em duas zonas separadas por um folhelho. 

O reservatório é caracterizado por três fácies distintas: arenitos depositados em 

ambiente eólico caracterizados como excelentes reservatórios, arenitos da porção 
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intermediária de fácies do sistema fluvial entrelaçado com boas a razoáveis características 

permoporosas e na base da seção arenitos do sistema fluvial sinuoso, que via de regra não 

produzem na bacia do Recôncavo. A zona superior chamada de zona A tem capa de gás e a 

zona inferior, denominada como zona B, está saturada de óleo. 

O bom resultado do primeiro poço motivou a perfuração do poço de extensão “Well-

2” delimitando a estrutura, confirmando mergulho do reservatório e achando o contato óleo-

água da zona A e a zona B saturada de água. 

A interpretação da sísmica 3D junto com os dados da perfuração dos poços oriundos 

das perfilagens realizadas e a descrição de amostras de calha permitiu definir os mapas de 

topo e base de cada zona. 

 

4.2.1. Interpretação dos perfis 

Durante a perfuração dos dois poços foram realizados os perfis de indução sônico, 

densidade, neutrônico, raios gama, resistividade e potencial espontâneo. 

 Para a caracterização quantitativa dos reservatórios foram utilizadas as seguintes 

variáveis petrofísicas: porosidade aparente (PHIA) como a média da porosidade lida pelo 

perfil densidade (PHID) e neutrão (PHIN); a porosidade efetiva (PHIE ou φ) utilizada para os 

cálculos de saturação foi corrigida para efeito de argilosidade, segundo o conceito do menor 

valor de argilosidade (Vshale mínimo), calculado através de todas as variáveis registradas 

(raios gama, potencial espontâneo e densidade/neutrão). 

O valor de raios gama considerado como linha de arenitos limpos (GR clean) foi de 35 

API e para os folhelhos (GR shale) foi de 120 API. 

O cálculo da saturação de água foi realizado utilizando a equação de Archie (equação 

2-4) com valores de fator de formação (n), coeficiente de tortuosidade (a) e cimentação (m) 

de: n = 2, a = 0,62 e m = 2,15. Estes valores estão de acordo com a bibliografia além de estar 

confirmados pela experiência na bacia dos geólogos que interpretaram os perfis. O valor 
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utilizado para resistividade da água de formação (Rw) foi de 0,02 ohm.m, calibrado com o Rw 

mínimo do perfil do poço Well-2 na zona saturada com água. As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram o 

zoneamento proposto para os dois poços (zonas A e B) e a interpretação petrofísica dos 

mesmos. 

 

 

Figura 4.3. Zoneamento estratigráfico da zona A e B no poço Well-1 (Petrosynergy, 
2003). 
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Figura 4.4. Zoneamento estratigráfico da zona A e B no poço Well-2 (Petrosynergy, 
2003). 

 
 

A Tabela 4.2 sumariza a interpretação dos perfis de litologia que norteou junto com os 

dados da interpretação sísmica, a confecção dos mapas estruturais utilizados para a 
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modelagem geoestatística desta acumulação. Em parêntese e com símbolo negativo aparecem 

as profundidades em cota (em relação ao nível do mar). 

 

Tabela 4.2. Zoneamento com os topos, bases e contatos nos dois poços da estrutura. 
 

 
Well-1 

PM – PV* 

Well-2 

PM - PV* 

Topo Zona A 2001,9 m (-1828,9 m) 1993,1 m (-1820,1 m) 

Contato gás-óleo zona A 2008,0 m (-2035,0 m) Não encontrado 

Contato óleo-água Zona A Não encontrado 2008,6 m (-1835,6 m) 

Base Zona A 2021,1 m (-1848,1 m) 2016,3 m (-1843,3 m) 

Topo Zona B 2023,6 m (-1850,6 m) 2019,1 m (-1846,1 m) 

Base Zona B 2028,3 m (-1855,3 m) 2024,3 m (-1851,3 m) 

*PM = profundidade medida, PV = profundidade vertical em relação ao nível do mar 
 

A interpretação dos perfis definiu os seguintes parâmetros médios, compilados nas 

Tabela 4.3 e 4.4. 

 

Tabela 4.3. Parâmetros médios resultantes da interpretação dos perfis na zona A. 
 

 Well-1 Well-2 

Espessura porosa total do reservatório 19,2 m 23,2 m 

Espessura com gás 6,1 m Não tem 

Espessura com óleo 13,1 m 15,5 m 

Espessura da zona de transição óleo-água Não tem 5,3 m 

Porosidade média na capa de gás 13,6% Não tem 

Porosidade média na zona de óleo 9,1% 18,6% 

Saturação de água na capa de gás 20,7% Não tem 

Saturação de água na zona de óleo 24,8% 11,0% 
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Tabela 4.4. Parâmetros médios resultantes da interpretação dos perfis na zona B. 
 

 Well-1 Well-2 

Espessura porosa total do reservatório 2,6 m 5,2 m 

Espessura com óleo 2,6 m 0 m 

Espessura da zona de transição óleo-água Não tem Não tem 

Porosidade média na zona de óleo 11,1% Não tem 

Saturação de água na zona de óleo 28,8% Não tem 

 

O contato óleo-água da zona B não foi encontrado na perfilagem dos poços, mas se 

supõe que esteja entre a base da zona B no poço Well-1 e o topo da zona B no poço Well-2.  

A revisão petrográfica das amostras de calha dos poços perfurados, a correlação com 

as características dos perfis corridos nos poços e os resultados dos testes de formação a poço 

revestido permitiram uma interpretação de fácies ilustrada na Figura 4.5. 

O padrão deposicional completo identificado do topo para a base da unidade é 

caracterizado por três fácies distintas: arenitos depositados em ambiente eólico, altamente 

retrabalhados e caracterizados como excelentes reservatórios; arenitos da porção intermediária 

representantes do sistema fácies fluvial entrelaçado (alta energia) que constituem 

reservatórios com boas a razoáveis características permoporosas  e na base da seção arenitos 

do sistema fluvial sinuoso (baixa energia), que via de regra não produzem na bacia do 

Recôncavo. 
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Figura 4.5. Correlação das amostras de calha e perfil com definição das fácies do poço 
Well-1. 

 

4.2.2. Modelagem geoestatística  

A modelagem geológica foi realizada com o programa Petrel versão 2013.6 da 

empresa Schlumberger. O Petrel é um software voltado à modelagem geológica de 

reservatórios e nele é possível trabalhar com dados geofísicos, geológicos e de produção 

(Pérez, 2008). 
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A modelagem geoestatística foi realizada na sequencia típica descrita por Perez (2008) 

observada na Figura 2.10. Inicialmente com a interpretação geofísica e os marcadores de 

profundidade extraídos do perfil de raios gama foi construído o grid com o modelo estrutural 

observado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Modelo estrutural. 

Após concluído o modelo estrutural para a modelagem de fácies foi utilizada uma 

técnica de modelagem estocástica chamada de “Sequencial Indicator Simulator” (SIS). A 

técnica SIS utiliza um método de regressão para interpolar dados, construindo uma função de 

densidade acumulativa discreta para as categorias consideráveis em cada caso (Bohling 2005; 

Caers 2005). Na Figura 4.7 tem-se a correlação detalhada entre os poços junto com descrição 

das fácies reservatório e não reservatório que permitiu gerar o modelo de fácies (mapa de net-

to gross). 
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Figura 4.7. Seção estratigráfica mostrando a correlação das fácies entre os dois poços.

Para realizar a modelagem geoestatística da porosidade foi utilizado um algoritmo 

estocástico conhecido como 

porosidade foram modelados utilizando os valores de perfis condicionados às fácies. Na 

Figura 4.8 tem-se o mapa de porosidade resultado 
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Para realizar a modelagem geoestatística da porosidade foi utilizado um algoritmo 

conhecido como “Simulator sequencial Gaussian” (Deutsch, 2002)

porosidade foram modelados utilizando os valores de perfis condicionados às fácies. Na 

se o mapa de porosidade resultado da modelagem  
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Seção estratigráfica mostrando a correlação das fácies entre os dois poços. 

Para realizar a modelagem geoestatística da porosidade foi utilizado um algoritmo 

sch, 2002). Os dados de 

porosidade foram modelados utilizando os valores de perfis condicionados às fácies. Na 
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Figura 4.8. Mapa de porosidade. 
 

Ante a falta dos dados de permeabilidade extraída de testemunhos, se estudou a 

relação da porosidade com a permeabilidade estimada em três testes de formação a poço 

revestido (TFR). Realizando um gráfico do logaritmo da permeabilidade em função da 

porosidade média de cada intervalo testado conforme a Figura 4.9 pode-se observar 

claramente uma relação linear entre as duas variáveis. 
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Figura 4.9. Gráfico da correlação entre a permeabilidade e a porosidade. 
 

Com o mapa de porosidade e utilizando a relação linear entre o logaritmo da 

permeabilidade e a porosidade se realizou as operações de cálculo de permeabilidade para 

gerar o mapa de permeabilidade utilizado na simulação de fluxo (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10. Modelo de permeabilidade. 
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4.3. Caracterização de fluidos 

4.3.1. Propriedades do óleo 

 As análises realizadas no óleo se resumem a densidade, viscosidade do óleo morto e 

análise de ponto de ebulição verdadeiro (PEV). Não foi realizado uma análise PVT, mas as 

propriedades medidas nesta análise, necessárias para alimentar o simulador de fluxo foram 

estimadas com a metodologia descrita a seguir. 

A densidade do óleo produzido no campo é de 38,4 ºAPI. Considerando que o 

reservatório tem capa de gás, espera-se que a pressão original seja igual que a pressão de 

saturação, pois o tempo que passou após a migração de hidrocarbonetos para a acumulação, 

foi suficiente para atingir o equilíbrio termodinâmico entre a fase gás e a fase óleo. Por este 

motivo se considerou a pressão de bolha igual ao valor da pressão original (169,6 kgf/cm2). 

Este valor de pressão foi estimado no datum, escolhido como a profundidade do contato gás-

óleo. 

Considerando que não foram fornecidas medidas de RGO iniciais confiáveis e a falta 

de dados de laboratório (ensaio PVT) não podemos afirmar se o óleo do campo é do tipo 

black oil ou óleo volátil (ver Tabela 2.2). 

A viscosidade cinemática do óleo morto do campo foi medida em amostras de 

superfície a três temperaturas diferentes, mas não foi medida na temperatura de reservatório. 

Por este motivo para estimar a viscosidade na temperatura do reservatório se realizou o 

gráfico ASTM (Braden, 1966) da viscosidade cinemática (ν) em SSU (Segundos Saybolt 

Universales) versus a temperatura em ºF (T) de acordo com a equação (4-1): 

                                     log10 [log10 ( ν+0,6 )] = C1 + C2 log10 ( T+460 )                          (4-1) 

A conversão da viscosidade cinemática em cSt para SSU é dada pelas equações: 

ν (cSt) ≥ 20,65 cSt:             ν (SSU) = 
2	/34510 62	/34510778,8-

:,;; 																								(4-2) 
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ν (cSt) < 20,65 cSt:            ν (SSU) = 
2	/34510 62	/345107<=,�8-

:,;>�                           (4-3) 

Os dados da viscosidade cinemática do óleo morto do campo medidos a três 

temperaturas diferentes estão descritos na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5. Viscosidade cinemática em função da temperatura. 
 

Temperatura (ºC) 
Viscosidade Cinemática 

(cSt) 

Viscosidade Cinemática 

(SSU) 

37,8 14,5 74,2 

40,0 13,1 68,5 

100,0 2,9 36,5 

Na Figura 4.11 tem-se o gráfico ASTM da viscosidade cinemática (ν) em SSU versus 

a temperatura em ºF (T) de acordo com a equação (4-1).  

 

Figura 4.11. Comportamento de viscosidade do óleo morto com a temperatura. 
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Da linearização do gráfico ASTM tem-se calculado as constantes C1= -0,9432, C2 = 

2,8624 e o coeficiente de regressão linear de 0,99 demonstrando uma excelente correlação 

entre os dados.  

Considerando a temperatura do reservatório de 80,1 ºC estima-se uma viscosidade 

cinemática (ν) na temperatura do reservatório de 44,3 SSU ou 5,6 cSt. 

Considerando a massa especifica do óleo (ρo) e a viscosidade cinemática (ν) na 

temperatura do reservatório estima-se com a equação (4-4): 

        µo (cP) = ν (cSt) x ρo =5,6 cSt x 0,9328 = 5,2 cP                                         (4-4) 

uma viscosidade dinâmica (µo) de 5,2 cP na temperatura do reservatório. 

 

4.3.1.1. Análise de pontos de ebulição verdadeiros (PEV) 

Uma amostra de seis litros foi destilada conforme a norma ASTM D-2892, utilizando 

um equipamento de destilação específico para este método. A destilação ocorreu sob uma 

pressão atmosférica até atingir a uma temperatura de 165 ºC, quando então a pressão na 

cabeça do destilador foi reduzida para 10 mmHg, e a destilação continuada até atingir a 

temperatura de 350 ºC. O resíduo obtido a partir de 350 ºC foi então destilado no equipamento 

de destilação Kontes Martin Hivac, sob uma pressão de 0,10 a 0,15 mmHg (Petrosynergy, 

Análise dos pontos de ebulição de amostra de óleo, Relatório interno, 2006). 

A temperatura de destilação de cada fração com sua respectiva pressão é convertida as 

condições normais de pressão, isto é a pressão atmosférica (Danesh, 1998, p. 210). Os 

resultados são dados como percentual em peso de compostos existentes no petróleo com 

temperaturas de ebulição iguais ou inferiores à temperatura desse ponto demonstrado na 

Tabela 4.6. 

. 
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Tabela 4.6. Dados de pontos de ebulição verdadeiros (Petrosynergy, Análise dos pontos 
de ebulição de amostra de óleo, Relatório interno, 2006). 

 

Números de corte 
Percentagem em peso 

(%) 
Temperatura (ºC) 

Gases condensáveis 0,1  

 1,6 15 

1º Corte 3,6 53 

2º Corte 6,3 69 

3º Corte 8,5 93 

4º Corte 10,6 111 

5º Corte 12,6 125 

6º Corte 15,2 144 

7º Corte 17,2 156 

8º Corte 18,8 167 

9º Corte 21,4 185 

10º Corte 23,5 198 

11º Corte 25,9 212 

12º Corte 28,7 228 

13º Corte 31,1 241 

14º Corte 33,9 256 

15º Corte 36,7 270 

16º Corte 39 281 

17º Corte 41,5 293 

18º Corte 44,1 305 

19º Corte 46,7 318 

20º Corte 49 329 

21º Corte 51,2 338 

22º Corte 53,3 350 

23º Corte 56,1 366 

24º Corte 58,9 385 

25º Corte 60,6 395 

26º Corte 62,7 409 
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Números de corte 
Percentagem em peso 

(%) 
Temperatura (ºC) 

27º Corte 64,3 420 

28º Corte 66,5 435 

29º Corte 68,6 450 

Resíduo 31,4 450+ 

Total 100  

 

4.3.1.2. Dados PVT 

As propriedades determinadas na análise PVT do campo em estudo foram estimadas 

modelando um fluido sintético que utiliza a equação de estado de Peng-Robinson. Para a 

modelagem do fluido sintético inicialmente foram estimadas as frações molares dos 

constituintes do petróleo com os dados da análise PEV com metodologia descrita a seguir. 

Após estimar as frações molares foi ajustando por regressão os parâmetros da equação de 

estado de Peng-Robinson com os dados de pressão de saturação e a viscosidade do óleo morto 

na temperatura do reservatório. 

Os dados da análise PEV foram inicialmente utilizados para identificar os 

componentes da amostra de óleo em função da comparação com a temperatura de ebulição de 

cada componente conforme é visualizado na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7. Comparação das temperaturas das frações da análise PEV com a 
temperatura de ebulição dos diferentes hidrocarbonetos. 

 

Números de corte 

Rendimento 

em peso 

individual (%)  

Temperatura 

(ºC) 
Componente 

Temperatura 

de ebulição 

(ºC) 

Gases condensado 1,5    

 0,1 15   

1º Corte 2 53   

2º Corte 2,7 69 FC6 64 

3º Corte 2,2 93 FC7 93 

4º Corte 2,1 111 FC8 117 

5º Corte 2 125   

6º Corte 2,6 144 FC9 143 

7º Corte 2 156   

8º Corte 1,6 167 FC10 166 

9º Corte 2,6 185 FC11 188 

10º Corte 2,1 198   

11º Corte 2,4 212 FC12 209 

12º Corte 2,8 228 FC13 228 

13º Corte 2,4 241 FC14 247 

14º Corte 2,8 256   

15º Corte 2,8 270 FC15 266 

16º Corte 2,3 281 FC16 284 

17º Corte 2,5 293   

18º Corte 2,6 305 FC17 300 

19º Corte 2,6 318 FC18 313 

20º Corte 2,3 329 FC19 325 

21º Corte 2,2 338 FC20 339 

22º Corte 2,1 350 FC21 351 

23º Corte 2,8 366 FC22 364 

   FC23 375 

24º Corte 2,8 385 FC 24 386 
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Números de corte 

Rendimento 

em peso 

individual (%)  

Temperatura 

(ºC) 
Componente 

Temperatura 

de ebulição 

(ºC) 

25º Corte 1,7 395 FC25 398 

26º Corte 2,1 409 FC26 408 

27º Corte 1,6 420 FC27 418 

28º Corte 2,2 435 FC28 428 

   FC29 436 

29º Corte 2,1 450 FC30 446 

Resíduo 31,4 450+ FC30+ - 

Total 100 - - - 

Como a análise PEV identificou só os componentes com temperaturas de ebulição 

entre 69 ºC e 450º, a composição molar dos componentes com temperatura de ebulição menor 

de 69ºC (desde o CO2 até o NC5) foram atribuídos de Danesh (1998, p. 22), que descreve a 

composição de um óleo black oil com densidade similar ao do campo em estudo. 

Com o peso molecular de cada componente com temperaturas de ebulição entre 69 ºC 

e 450º (do FC6 até o FC30+) e a porcentagem em peso se calculou a composição molar de 

cada componente identificado no procedimento anterior, normalizando a mesma com os 

dados dos componentes temperatura de ebulição menor de 69ºC (desde o CO2 até o NC5). 
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Tabela 4.8. Valores de fração molar dos componentes mais leves atribuídas por 
bibliografia. 

Componente Temperatura de ebulição (ºC) Porcentagem em mol (%) 

CO2  0,91% 

N2  0,16% 

FC1 -164 36,47% 

FC2 -89 9,67% 

FC3 -42 6,95% 

IC4 -0,5 1,44% 

NC4 -1 3,93% 

IC5 36,1 1,44% 

NC5 36,1 1,41% 

FC6 64 1,96% 

FC7 93 1,39% 

FC8 117 2,33% 

FC9 143 13,33% 

FC10 166 0,73% 

FC11 188 1,95% 

FC12 209 0,91% 

FC13 228 0,97% 

FC14 247 1,67% 

FC15 266 0,83% 

FC16 284 1,32% 

FC17 300 0,67% 

FC18 313 0,63% 

FC19 325 0,53% 

FC20 339 0,49% 

FC21 351 0,44% 

FC22 364 0,28% 

FC23 375 0,27% 

FC 24 386 0,53% 

FC25 398 0,31% 

FC26 408 0,37% 
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Componente Temperatura de ebulição (ºC) Porcentagem em mol (%) 

FC27 418 0,27% 

FC28 428 0,18% 

FC29 436 0,18% 

FC30 446 0,32% 

FC30+  4,78% 

Total  100,00% 

 

Após ter a composição molar se fez o ajuste por regressão dos parâmetros da equação 

de Peng-Robinson com a pressão de saturação e a viscosidade do óleo morto na temperatura 

de reservatório utilizando o software de modelado de fluidos Winprop 2014.1. 

A pressão de saturação estimada após a regressão foi de 173,6 kgf/cm2 sendo que o 

valor da pressão original é de 169,6 kgf/cm2, um erro aceitável de 2,3%. O gráfico de ajuste 

da viscosidade do óleo (µo) pode-se observar na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Ajuste por regressão da viscosidade do óleo morto. 
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Para identificar o tipo de fluido se realizou o diagrama pressão e temperatura com o 

software de modelado de fluidos Winprop 2014.1.Winprop apresentado na Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13. Diagrama pressão-temperatura. 

O diagrama pressão-temperatura apresentado na Figura 4.13 representa o 

comportamento de um óleo black oil, já que os diagramas para este tipo de óleo apresentam 

uma extensão ampla de pressão e temperatura. Somado ao este fato que a composição molar 

do C7+ estimada com o método descrito é de 35,65% pode-se dizer que o óleo é do tipo black 

oil. 

Após ter o ajuste da equação de Peng-Robinson se estimaram os valores de razão de 

solubilidade (Rs); fator volume de formação do óleo e do gás (Bo e Bg); viscosidade do óleo e 

do gás (µo e µg) em função da pressão e se exportaram estes dados (Tabela 4.9) para o 

programa que fornece os dados de entrada do simulador de fluxo (Builder). 

 

0

50

100

150

200

250

-100 0 100 200 300 400 500

P
re

ss
ão

(k
gf

/c
m2 )

Temperatura (ºC)

Diagrama Pressão-temperatura

Ponto crítico Envelope de fases

A

B



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                           Capítulo 4: Materiais e métodos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  75 

Tabela 4.9. Dados PVT gerados no programa Winprop. 

P (kgf/cm2) 
Rs 

(m3std/m3std) 

Bo 

(m3/m3std) 

Bg 

(m3/m3std) 

µo 

(cP) 

µg 

(cP) 

176,7 150,2 1,46 0,0056 0,76 0,0215 

175 148,6 1,46 0,0056 0,77 0,0213 

173,6 (Psat) 147,2 1,46 0,0057 0,78 0,0211 

150 126,1 1,40 0,0066 0,85 0,0190 

125 104,9 1,35 0,0081 0,96 0,0172 

100 84,7 1,29 0,0104 1,09 0,0159 

75 65,2 1,24 0,0143 1,27 0,0147 

50 45,9 1,197 0,0223 1,53 0,0138 

25 25,3 1,13 0,0465 1,99 0,0128 

1,03 0 1,09 1,2075 5,72 0,0101 

Os gráficos calculados pelo programa Winprop da razão de solubilidade (Rs), fator 

volume de formação do óleo e do gas (Bo e Bg), viscosidade do óleo e do gás (µo e µg) em 

função da pressão se encontram nas Figuras 4.13, 4.14 e 4.15. 

 

 

Figura 4.14. Razão de solubilidade e fator volume-formação do óleo. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                           Capítulo 4: Materiais e métodos 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabriel Pablo Nudelman  76 

 

 

Figura 4.15. Fator volume-formação do gás. 
 

 

Figura 4.16. Viscosidade do óleo e do gás. 
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4.3.2. Propriedades da água 

A resistividade da água de formação (Rw) obtido na perfilagem do Well-2 é de 0,02 

ohm.m a 175º F correspondendo a uma salinidade de 180.000 ppm NaCl. Este alto valor de 

salinidade permitiu através da perfilagem estimar a saturação de água conata da formação. 

Com a salinidade (Cppm) estimou-se a concentração de sólidos (CSw) mediante a Equação (4-

5): 

                                  CSw = Cppm x 10-4 = 180.000 x 10-4 = 18%                                      (4-5) 

A massa específica da água da água da formação (ρw) em condições padrão (14,7 psia 

e 60º F) foi estimada em 71,2 lb/ft3 (1140,5 kg/m3) utilizando o gráfico apresentado por 

McCain (1990, p. 449) que relaciona a densidade da água de formação com a concentração de 

sólidos. 

O fator volume de formação (Bw) foi estimado mediante a seguinte Equação (4-6): 

                                            Bw = ( 1 + ∆Vwp) x ( 1 + ∆VwT )                                               (4-6) 

onde ∆Vwp e ∆VwT  representam a alteração do volume em função da pressão e temperatura 

respectivamente. Para a temperatura e pressão de reservatório os valores das variáveis 

mencionadas seguem a continuação, estimadas mediante gráfico que fornece o valor de ∆Vwp e 

∆VwT  em função da pressão e temperatura (McCain, 1990, p. 447): 

∆Vw = 0,035; ∆VwT = 0,0031 

Bw = 1,032 m3/m3std 

Com o valor do fator volume de formação da água, estimou-se o valor da massa 

específica da água (ρw) em condições de reservatório: 
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ρw (2470 psia e 176 ºF) = 71,2/1,032 = 69,0 lb/ft3                           (4-7) 

Com este valor e a massa específica da água a 60ºF (62,368 lb/ft3) estimou-se a 

densidade da água (γw): 

γw = 69,0 lb/ft3 / 62,368 lb/ft3= 1,106                                         (4-8) 

Este valor foi utilizado no cálculo da pressão capilar, conforme será detalhado 

posteriormente. 

Os dados compressibilidade (Cw) e viscosidade na pressão original (µwi) foram 

estimados mediante as correlações de McCain (1990) disponíveis no programa que fornece os 

dados de entrada do simulador de fluxo (Builder) e as mesmas são função da temperatura do 

reservatório, a pressão e a salinidade da água de formação (Tabela 4.10). 

 

Tabela 4.10. Correlações para a água de formação. 
 

Propriedade Valor 

Bwi 1,032 m3/m3std 

Cw 4,31 x 10-5 1/kgf/cm2 

µwi 0,50 cp 

 

4.3.3. Propriedades do gás 

Em relação ao gás associado, a seguir tem-se a análise cromatográfico de amostra do 

Well-2 apresentado na Tabela 4.11. A densidade relativa é de 0,7221. As propriedades PVT 

do gás foram estimadas mediante o método descrito na seção anterior. 
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Tabela 4.11. Cromatografia realizada do gás associado do poço Well-2. 
 

Componentes Volume (%) 

CO2 0,27 

O2 Não detectado 

H2 Não detectado 

N2 5,20 

C1 (metano) 82,56 

C2 (etano) 8,29 

C3 (propano) 2,42 

Ic4 (butano) 0,45 

nC4 (butano) 0,58 

C5 (pentano) 0,17 

C6 (hexano) 0,06 

C7 (heptano) Não detectado 

C8 (octano) Não detectado 

C9 (nonano) Não detectado 

C10 (decano) Não detectado 

C11 (undecano) Não detectado 

C12 (dodecano) Não detectado 

 

4.4. Caracterização de rocha e rocha-fluido 

4.4.1. Porosidades e Permeabilidades absolutas 

 

A distribuição de porosidades e permeabilidade absoluta foi fornecida diretamente da 

caracterização geológica e está contida no capitulo 4.2.2 de modelagem geoestatística. 
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4.4.2. Relação Kv/Kh 

Como não se tem testemunhos e por consequentemente dados de laboratório da 

relação entre a permeabilidade vertical e horizontal, se variou o valor da relação entre 

permeabilidades para ajustar o histórico utilizando um valor de Kv/Kh = 0,15. De acordo com 

a bibliografia (Tiab; Donaldson,2006, p. 154) a relação entre a permeabilidade vertical e a 

horizontal pode variar entre 0,1 e 0,66 portanto o valor utilizado está dentro da faixa da 

literatura. 

 

4.4.3. Compressibilidade da rocha 

Como não foram realizados testes de laboratório para a obtenção da compressibilidade 

da formação, a determinação da compressibilidade desta zona foi feita através de correlações 

disponíveis na literatura e analogias com campos produtores na bacia com valores para ajustar 

o histórico. 

O valor inicial adotado foi 58,2 x 10-6 cm2/kgf obtido com a correlação de Hall para a 

porosidade média do reservatório (15%). Este valor é coerente com dados de 

compressibilidade de rocha de campos na bacia (Caseli; Crawford, 1970). Como este valor 

não fornecia energia suficiente para a produção do Well-1 foi se aumentando este valor até 

utilizar um valor de 280 x 10-6 cm2/kgf (20 x 10-6 1/psi). 

Earlougher (1997, p. 228) comenta que nos dados utilizados para as correlações 

estudadas por Hall, van der Knaap e Newman existe uma grande dispersão dos pontos, sendo 

impossível correlacionar valores de compressibilidade de rocha. As correlações fornecem, na 

melhor das hipóteses apenas uma ordem de grandeza dos valores de compressibilidade. 

Valores mais representativos devem, preferencialmente, ser medidos em laboratório para cada 

caso específico. Se comparamos a compressibilidade da formação com os valores 

experimentais utilizados pode-se observar que o valor utilizado é coerente com os dados da 

bibliografia (Earlougher, 1997, p. 229). 
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4.4.4. Pressão capilar 

Ante a falta de dados de laboratório da pressão capilar a mesma foi estimada a partir 

dos dados de saturação em função da profundidade da interpretação dos perfis. De acordo 

com Dandekar (2006, p.177), a pressão capilar no reservatório em função da profundidade 

pode ser calculada por: 

                                           �
 = ?γ@ − γAB/ℎ3AD5 − ℎ1E@�                                               (4-9) 

Onde Pc é a pressão capilar, γw e γo são as densidades da água e do óleo, hcont é a 

profundidade do contato óleo-água, h é a profundidade da zona de transição, ρw é a massa 

especifica da água a 60 ºF e g é a gravidade. A pressão capilar em função da saturação de 

água do poço Well-2, onde a zona de transição de água da zona B está bem definida, pode-se 

observar na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17. Curva de pressão capilar em função da saturação de água na zona A do 
poço Well-2. 

Nas primeiras rodadas em busca do ajuste do histórico foi utilizada a curva de pressão 

capilar amostrada na Figura 4.17, considerando que pressão capilar na saturação de água 
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5,5 m ela era bem maior. Por este motivo se utilizou o modelo de potência onde a pressão 

capilar (Pc) pode ser representada pela expressão (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006, p. 316 e 

p.163): 

                            Pc = PcSwcon 
/7)4AFG@)4@1HIJ

/7)4AFG@)4@3AD1HIJ                                        (4-10) 

Onde PcSwcon é a pressão capilar na saturação de água conata (Swcon), Soirw é a 

saturação de óleo irredutível e Ppc um expoente que se ajustou aos dados da curva da Figura 

4.17. Os dados de Swcon é Soirw foram modificados nas curvas de permeabilidade relativa 

para ajustar o histórico e o dado da pressão capilar na saturação de água conata foi ajustado 

para reproduzir a espessura da zona de transição, utilizando um valor de 0,17 kgf/cm2. O 

gráfico da Figura 4.18 mostra a curva de pressão capilar utilizada na simulação. 

 

Figura 4.18. Curva de pressão capilar em função da saturação de água utilizada na 
simulação. 
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4.4.5. Permeabilidades relativas 

No campo em estudo não foram realizadas medições de laboratório de permeabilidade 

relativa. Por este motivo foi utilizado o modelo de potência ajustando os pontos terminais e os 

expoentes para ajustar o histórico de produção de óleo e água de acordo com as seguintes 

equações (Computer Modeling Group, 2014): 

KLM = KLMNLO	 P 4@)4@3GF5
7)4@3GF5)4AG@Q

RSG@																																        (4-11) 

KLO = KLO
M	 P 7)4AG@)4@
7)4@3AD)4AG@Q

RSGA																																									  (4-12) 

sendo Krw e Kro a permeabilidade relativa à água e ao óleo respetivamente. Os valores dos 

pontos terminais e a nomenclatura das equações 4-11 e 4-12 utilizados no ajuste final do 

histórico estão resumidos na Tabela 4.12 junto com os expoentes Pkrw e Pkro. 

 

Tabela 4.12. Pontos terminais das curvas de permeabilidade relativa água-óleo. 
 

Propriedade Abreviatura Valor 

Saturação de água conata Swcon 35% 

Saturação de água crítica Swcrit 45% 

Permeabilidade relativa ao óleo no Swcon Krocw 0,95 

Saturação de óleo residual no sistema óleo-água Sorw 28% 

Saturação de óleo irredutível no sistema óleo-água Soirw 20% 

Permeabilidade relativa à água na Soirw Krwiro 1 

Expoente que ajusta os dados de Kro Pkro 5 

Expoente que ajusta os dados de Krw Pkrw 1,3 

  
 

Como se pode observar na Tabela 4.12 a saturação de água crítica utilizada foi maior 

que a saturação de água conata. Este artificio foi utilizado para poder reproduzir o 

comportamento de água, pois a produção de água no Well-2 (poço com maior produção) é 

quase nula durante os primeiros dois anos. Na Figura 4.19 são mostradas as curvas de 

permeabilidade relativa do sistema óleo água. 
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Figura 4.19. Curvas de permeabilidade relativa para o sistema óleo-água. 

Na Figura 4.19 pode-se observar que o ponto de cruzamento entre as curvas de 

permeabilidades relativas tem uma saturação de água de 50% então não se pode definir se é a 

água ou o óleo que molha a rocha, mas pela experiência na bacia a água é que molha a rocha 

(Caseli; Crawford, 1970). 

Para o sistema gás-líquido, foram utilizadas as seguintes equações do modelo de 

potência (IMEX user guide, 2014): 

KLO� = KLO�
T	 P 4U)4UGV
7)4UGV)4V3ADQ

RSGAV 																																									/4-13) 

KL� = KL�
T	 P 7)4V3GF5)4U
7)4U3AD)4V3GF5Q

RSGV																																									  (4-14) 

�TL� = WM
OX + WOL�	                                                          (4-15) 
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�T
OX = WM
OX + WONL�	                                                        (4-16) 

onde Sl é a saturação de líquido (SL = Sw + So) e os termos das equações anteriores e valores 

seguem na Tabela 4.13. As curvas são apresentadas na Figura 4.16 

. 
Tabela 4.13. Pontos terminais das curvas de permeabilidade relativa gás-líquido. 

  

 

Propriedade Abreviatura Valor 

Saturação de gás conato Sgcon 0% 

Saturação de gás crítico Sgcrit 0% 

Permeabilidade relativa ao óleo no Sgcon Krogcg 0,95 

Saturação de óleo residual no sistema gás-líquido Sorg 0% 

Saturação de óleo irredutível no sistema gás-líquido Soirg 0% 

Permeabilidade relativa ao gás no Soirg Krgiro 0,95 

Expoente que ajusta os dados de Krog Pkrog 2 

Expoente que ajusta os dados de Krg Pkrg 2 
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Figura 4.20. Curvas de permeabilidade relativa para o sistema gás-líquido. 

 

4.5. Temperatura do reservatório 

A temperatura média do reservatório é de 80,1 ºC (valor no datum). Este valor foi 

obtido nos testes de formação realizados nos poços. O datum escolhido para a temperatura 

média do reservatório e as pressões foi na profundidade do contato gás-óleo (-1836 m). 

 

4.6. Registros de pressão 

Antes de iniciar a produção do Well-1, foi realizado o teste de formação a poço 

revestido TFR-1 no intervalo 2002,0-2012,0 m, topo da Zona A. Esta zona produziu gás seco, 
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com pequena produção de condensado, mas durante o teste não foi possível realizar medições 

de gás nem de líquidos. Na interpretação do teste considerou-se vazões aproximadas de gás 

obtidas por correlações válidas para gás seco. Assim, embora qualitativamente válidos, os 

parâmetros obtidos não são precisos e devem ser vistos com reservas. O intervalo apresentou-

se como de boa permeabilidade para gás, estando danificado. Observou-se a presença de 

heterogeneidades próximas ao poço e o melhor ajuste foi obtido ao se considerar a presença 

de duas barreiras ortogonais confirmando a informação da interpretação sísmica de que o 

poço está localizado próximo ao flanco da estrutura. A pressão original do reservatório no 

datum foi de 170,0 kgf/cm2 apresentando uma permeabilidade efetiva ao gás de 6,86 md. 

Após o primeiro teste foram canhoneados e realizado teste de formação a poço 

revestido nos intervalos 2017,0-2021,5; 2023,5-2025,5 m; 2026,5-2028,0 m. Os intervalos 

testados são portadores de óleo, de baixíssima produtividade e permeabilidade (Keo = 0,16 

md). A pressão estática no datum foi de 169,6 kgf/cm2. Após teste foi ampliado o canhoneio 

no intervalo 2015,0-2017,0 m e realizado uma cimentação nos canhoneados do intervalo de 

gás 2002,0-2012,0. Equipando finalmente para produção os intervalos 2015,0-2021,5 m, 

2023,5-2025,5 m e 2026,5-2028,0 m. 

Após três anos e meio se realizou o registro de pressão com wireline. A pressão 

estática no datum foi de 122,6 kgf/cm2.  

Antes de iniciar a produção do poço de extensão Well-2, foi testado no intervalo 

1995,0-1998,0 m com o teste de formação a poço revestido (TFR) apresentando uma vazão 

bruta de 114,2 m³/dia sendo surgente. O reservatório apresentou-se como de boa 

permeabilidade (Keo=260,2 md) e boa produtividade (IP = 2,207 m³/dia/kgf/cm2). A pressão 

estática inicial no datum foi estimada em 169,6 kg/cm². 

Após quatro anos se realizou outro registro de pressão estática com wireline. Como o 

tempo de teste não foi suficiente para que o reservatório atingisse o fluxo radial, o teste só 

permitiu estimar uma pressão estática no Datum (-1835,0 m) entre 106,9 kgf/cm2 e 137 

kgf/cm2. Após este teste foi realizado um registro de nível estático com Sonolog que permitiu 

estimar uma pressão estática no datum de 119,1 kgf/cm2. Este valor foi o utilizado para 

realizar o ajuste da simulação. O histórico dos registros de pressão realizados nos dois poços 

pode-se observar na Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Registros de pressão estática realizados nos dois poços. 

 

4.7. Descrição do modelo de simulação numérica 

Foi construído para o campo em estudo, através da caracterização geológica, um 

modelo numérico 3D, trifásico com fluido tipo black oil.  O programa utilizado para a 

construção do modelo estático foi o Petrel da Landmark. Para a incorporação dos dados de 

reservatório foi utilizado o programa Builder 2014.10 e a simulação de fluxo foi realizada 

com o software Imex 2014.10, simulador do tipo black oil ambos da empresa CMG. Os dados 

de fluido como foi explicado anteriormente foram gerados com o programa Winprop 2014.10. 

A malha de simulação (“grid”) utilizada no simulador de fluxo (IMEX) é do tipo 

"corner point" e foi obtida do processo do estudo de caracterização geológica realizada com o 

programa de modelagem geológico para determinação das principais propriedades (topo e 

base, porosidade e permeabilidade). 
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Definiram-se os blocos de malha de simulação com tamanho de 25 m nas direções i e 

j, na direção k, 1 m na zona A e 0,5 m na zona B, acarretando uma malha de 40 (i) x 55 (j) x 

31 (k) totalizando 68200 blocos. Ao realizar o cut-off de porosidade e anular os blocos que 

estão fora da falha reduziu o número de blocos ativos para 39602. O volume de óleo in place 

calculado no modelo de simulação é de 0,320 MMm3std. Como no software de construção do 

modelo geológico não foi realizado o cálculo de saturação de óleo, se comparou o volume 

poroso estimado no Petrel a partir da volumetria dos mapas do estudo de caracterização 

geológica com o estimado no simulador de fluxo. Na Tabela 4.14 tem-se os valores obtidas 

com os dois métodos observando uma diferença de 4,8% entre os dois métodos considerada 

aceitável  

Tabela 4.14. Comparação do volume de rocha porosa estimados no programa de 
modelagem geológica e no programa de simulação de fluxo. 

 

4.8. Metodologia de trabalho 

Inicialmente, foram colhidos e analisados os dados de geologia provenientes de 

relatórios internos com diversas informações (sísmica, amostragem de calhas durante a 

perfuração, interpretação de perfis, etc.) com o intuito de ter as informações necessárias para 

construir o modelo geológico. 

Após caracterizado o modelo geológico foram interpretados os perfis para utilizar os 

mesmos como fonte de informação para alimentar o simulador e para fornecer junto com os 

mapas estruturais, os dados necessários para realizar a modelagem geoestatística. 

A modelagem geoestatística foi realizada no programa Petrel por colaborador, 

exportando dele para o simulador de fluxo a malha com os dados incorporados no grid de 

Método Volume poroso total 

Volumetria (Petrel) 1,660 MMm3 

Modelo numérico (IMEX) 1,584 MMm3 
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profundidade, porosidade, permeabilidade e net-to-gross (fácies reservatórios e não 

reservatórios). 

Pela falta da análise PVT se desenvolveu neste trabalho uma técnica para criar os 

dados PVT a partir de um modelo de fluidos sintético utilizando os dados disponíveis (ensaio 

de destilação com o procedimento de Pontos de Ebulição Verdadeiros - PEV, viscosidade do 

óleo morto e pressão de saturação). 

Após criar o modelo de fluidos, foram analisados outros dados disponíveis (relatórios 

internos, testes de pressão e produção etc.) para inicializar o modelo de simulação utilizando 

um simulador black oil (IMEX da empresa CMG). 
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5. Resultados e discussões 

5.1. Ajuste do histórico 

O histórico disponível de produção é de 8,8 anos. Ao longo desses anos tem-se os 

testes de produção realizados mensalmente com dados de vazão de óleo e água e as produções 

acumuladas mensais. 

Após 8,8 anos de produção o campo atingiu uma produção acumulada de 37730 m3std 

de óleo com um fator de recuperação de 11,8%. 

O ajuste do histórico foi realizado em forma manual utilizando a ferramenta “Target 

STL”. Este comando do IMEX ajusta a pressão de fluxo em cada poço mensalmente para que 

o simulador reproduza a vazão bruta de cada poço com o histórico de produção. Na Figura 5.1 

tem-se as curvas de vazão brutal (vazão de óleo mais vazão de água, Qb) junto com a 

produção acumulada bruta (Np + Wp). 

 

Figura 5.1. Ajuste de histórico de produção bruta do campo. 
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Como se pode observar na 

devido a ter feito este ajuste com a ferramenta 

com a vazão bruta observada.

Nas Figuras 5.2 e 5.3

campo. 

Figura 5.2. Ajuste de histórico de produção de óleo do campo.
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Como se pode observar na Figura 5.1 se conseguiu um excelente ajuste na vazão bruta 

devido a ter feito este ajuste com a ferramenta mencionada que ajusta a vazão bruta simulada 

com a vazão bruta observada. 

5.3, tem-se o ajuste de histórico de produção de óleo e de água do 

Ajuste de histórico de produção de óleo do campo.
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se conseguiu um excelente ajuste na vazão bruta 

que ajusta a vazão bruta simulada 

se o ajuste de histórico de produção de óleo e de água do 

 

Ajuste de histórico de produção de óleo do campo. 
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Figura 5.3. Ajuste de histórico de produção de água do campo. 

Observando as figuras 5.2 e 5.3 se pode inferir que foi obtido um ajuste aceitável das 

vazões de óleo e água. 

O aquífero foi simulado utilizando o modelo de Carter-Tracy para reservatório de 

extensão limitada. A relação entre o raio externo do aquífero e o raio efetivo do reservatório 

(R-Ratio) utilizada foi de 1,5. 

Para identificar o mecanismo primário de produção dominante se fez na Figura 5.4 o 

gráfico da vazão de óleo, água, RGO e pressão média do reservatório. A pressão média do 

reservatório utilizada na Figura 5.4 é a pressão média simulada, após conseguir o ajuste da 

pressão nos dois poços, e a curva de RGO utilizada é a simulada por não dispor de medições 

de vazão de gás. 
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Figura 5.4. Perfil para caracterizar o mecanismo de produção com dados do campo.

Apesar de ter capa de gás e estar em contato com o aquífero, e

queda de pressão, o aumento do comportamento do 

aquífero ser pequeno em relação ao volume de óleo 

produção predominante é por gás em 

Dos dois poços, o que

(83% e 97% da produção acumulada de óleo e água do campo até o fim de 2013) 

2, como se pode observar na
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Apesar de ter capa de gás e estar em contato com o aquífero, e

queda de pressão, o aumento do comportamento do RGO e o volume da capa de gás e do 

aquífero ser pequeno em relação ao volume de óleo pode-se concluir que o 

por gás em solução. 

o que mais contribuiu para a produção acumulada de óleo e de água 

produção acumulada de óleo e água do campo até o fim de 2013) 

como se pode observar na Figura 5.5. 
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Perfil para caracterizar o mecanismo de produção com dados do campo. 

Apesar de ter capa de gás e estar em contato com o aquífero, em função da rápida 

e o volume da capa de gás e do 

se concluir que o mecanismo de 

para a produção acumulada de óleo e de água 

produção acumulada de óleo e água do campo até o fim de 2013) foi o Well-
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Figura 5.5. Produção acumulada de óleo e água dos dois poços produtores. 

A produção de água no Well-2 é quase nula durante os primeiros dois anos. Para poder 

reproduzir este comportamento no simulador, a saturação de água crítica utilizada foi maior 

que a saturação de água conata. 

Inicialmente se ajustou o histórico de produção de óleo, água e pressão do Well-2 que 

responde por 83% da produção acumulada de óleo. Para fazer este ajuste se variaram os 

pontos terminais e os expoentes das curvas de permeabilidade relativa do sistema óleo-água, a 

relação entre a permeabilidade vertical e horizontal, o comando “VOLMOD” que ajusta a 

porosidade do reservatório, a compressibilidade da formação, a relação “r-ratio” do aquífero 

que determina a potência do mesmo e a curva de pressão capilar. Para conseguir o ajuste do 

histórico da forma manual, foram realizadas 158 simulações, com uma média de dois minutos 

cada uma. 
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Na Figura 5.6 tem-se o ajuste do histórico da produção bruta junto com a pressão e a 

produção de óleo e água do poço Well-2. 

 

 

Figura 5.6. Ajuste de histórico de produção bruta e da pressão do Well-2. 
 

Como se pode observar na Figura 5.6 se conseguiu um excelente ajuste na vazão bruta, 

devido a ter feito este ajuste com a ferramenta mencionada, que ajusta a vazão bruta simulada 

com os dados mensais ingressados da vazão bruta observada. O ajuste dos dois pontos de 

pressão medidos no poço Well-2 também é satisfatório, conseguindo reproduzir a pressão 

original e a pressão após quatro anos de produção. 

Nas Figuras 5.7 e 5.8, tem-se o ajuste de histórico de produção de óleo e de água do 

poço Well-2. 
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Figura 5.7. Ajuste de histórico de produção de óleo do Well-2. 

 

 

Figura 5.8. Ajuste de histórico de produção de água do Well-2. 
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O ajuste da produção de óleo e água do poço Well-2 foi satisfatório, conforme 

mostram as curvas de vazão e produção acumulada de óleo e água das Figuras 5.7 e 5.8.  

Após ajustar o histórico de produção e pressão do Well-2, se ajustou a do poço Well-1 

variando a posição do contato óleo-água da zona B. Na Figura 5.9 tem-se o ajuste do histórico 

de produção bruta e pressão do poço Well-1. 

 

Figura 5.9. Ajuste de histórico de produção bruta e da pressão do Well-1. 
 

Como se pode observar na Figura 5.6 se conseguiu um excelente ajuste na vazão bruta 

até os seis primeiros anos de produção. Entre os 6,5 e 7 anos de produção a pressão baixou 

muito e o simulador não conseguiu reproduzir a vazão bruta. Após desse período, como a 

vazão bruta observada foi menor, o simulador conseguiu reproduzir a mesma. Considerando 

as curvas de produção acumulada bruta este desvio é pequeno é, portanto, o ajuste do 

histórico é razoável. O ajuste dos dois pontos de pressão medidos no poço Well-1 também é 
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satisfatório, conseguindo reproduzir a pressão original e a pressão após três anos e meio de 

produção. 

Nas Figuras 5.10 e 5.11, tem-se o ajuste do histórico de produção de óleo e de água do 

poço Well-1. 

 

Figura 5.10. Ajuste de histórico de produção de óleo do Well-1. 
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Figura 5.11. Ajuste de histórico de produção de água do Well-1. 

 

Conforme observa-se na Figuras 5.10 o ajuste das vazões e das produções acumuladas 

de óleo do poço Well-1 foi satisfatório. O ajuste da vazão de água do poço Well-1 obersvado 

na Figura 5.11 não foi tão bom como o do óleo, mas observando que a produção acumulada 

de água é muito pequena em relação à produção acumulada de água do campo (3%) pode-se 

considerar aceitável. Esta diferença pode-se atribuir ao método de medição do BSW do poço, 

pois ao ser tão pequeno é mais sensível à erros de medição. 

A espessura da zona de transição da zona A visualizada no perfil (5,5 m) foi também 

ajustada variando principalmente a curva de pressão capilar como foi explicado na seção 

4.4.4. Na Figura 5.12 tem-se uma seção passando pelo Well-2 da saturação de água 

mostrando este ajustem com o valor do perfil. 
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Figura 5.12. Ajuste da espessura da zona de transição de água. 

Pode-se observar em geral um bom ajuste de pressão nos dois poços. Somado a este 

fato o bom ajuste na vazão de fluidos produzidos e o bom ajuste da zona de transição de água 

a validação do modelo pode ser justificada. 

Na Figura 5.13 tem-se os mapas de espessura porosa com óleo (hφSo) inicial e após o 

histórico disponível de produção (8,8 anos). 
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Figura 5.13. Comparação dos mapas

Em função do modelo geológico realizado observa

iniciar a produção existe ao nordeste do poço Well

com óleo. Após os 8,8 anos de histórico de produção

espessura porosa.  

 

5.2. Alternativas de desenvolvimento

Considerando as características principais

mecanismo de produção primá

(PORTARIA ANP Nº 249, DE 1º.11.2000 DOU
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. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (
o fim do histórico de produção. 

Em função do modelo geológico realizado observa-se na Figura 

existe ao nordeste do poço Well-1 uma zona de maior espessura porosa 

8,8 anos de histórico de produção esta zona é a que se encontra com maior 

Alternativas de desenvolvimento 

características principais do campo em função do tipo de óleo, o 

mo de produção primária, a necessidade legal de limitar as perdas de gás natural 

RIA ANP Nº 249, DE 1º.11.2000 DOU 3.11.2000) e o histórico de produção se 
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de espessura porosa com óleo (hφSo) inicial e após 

Figura 5.13 que antes de 

1 uma zona de maior espessura porosa 

a que se encontra com maior 

do campo em função do tipo de óleo, o 

ria, a necessidade legal de limitar as perdas de gás natural 

e o histórico de produção se 
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escolheram quatro cenários para o estudo de simulação de reservatórios com o intuito de 

analisar as diferentes opções de desenvolvimento do campo. 

O primeiro cenário foi a previsão de produção sem novos investimentos até a vazão de 

abandono. O segundo cenário estudado foi a injeção de gás na capa do reservatório, 

convertendo o poço Well-1 para injeção de gás na capa, injetando o gás disponível produzido 

pelo outro poço e o gás produzido por poços de campos vizinhos da operadora que atualmente 

são ventilados no meio ambiente e não tem aproveitamento econômico. O terceiro cenário é a 

perfuração de um poço de desenvolvimento vertical na locação que maximiza a produção 

acumulada do campo até a vazão de abandono e a quarta opção é a perfuração de um poço 

horizontal na mesma locação do cenário anterior estudando a influência da área exposta ao 

reservatório. Nos últimos três cenários, que são os que contemplam novos investimentos, a 

data de início de produção de cada cenário está alocada três anos após o último dado do ajuste 

do histórico, que seria o tempo necessário para a execução de cada projeto. 

As previsões de cada cenário foram realizadas até a vazão de abandono. Para estimar a 

vazão de abandono se realizou uma simplificação do custo operacional, estimando o mesmo 

como a soma de um valor fixo mais um valor que depende da produção. Utilizando uma 

cotação do barril de petróleo Brent de 60 US$ (data base: 3/4/2015) e variações de 10% e 

30%, para mais e para menos do preço do Petróleo, procedimento solicitado pela ANP 

(PORTARIA ANP Nº 90, DE 31.5.2000 DOU 1.6.2000), as vazões de abandono podem-se 

observar na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Vazão de abandono em função do preço do petróleo Brent. 
 

Variações do preço do 

barril de petróleo Brent  

Cotação do barril de 

petróleo Brent (US$) 

Vazão de abandono 

(m3std/d) 

-30% 42 1,5 

-10% 54 1,2 

0% 60 1,0 

10% 66 0,9 

30% 78 0,8 
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 Para diminuir o tempo de simulação foi utilizado um arquivo “restart”, que contém os 

dados simulados realizados no ajuste do histórico, iniciando a simulação de cada cenário a 

partir da última data dos dados disponíveis do ajuste do histórico. 

 De todos os cenários que requerem investimento o início de operação dos poços 

(injeção de gás no Well-1 ou produção do Well-3) foi alocado três anos após o último dado do 

ajuste do histórico (4293 dias de simulação) para poder comparar os resultados das mesmas 

na mesma data de referência.  A produção acumulada de cada cenário foi extrapolada até a 

vazão de abandono considerando um preço do barril do petróleo Brent otimista (0,8 m3std/d e 

78 US$).  

Nos subitens 5.2.1 a 5.2.4 serão descritas as premissas e particularidades de cada 

cenário e as discussões finais da performance de produção, fator de recuperação e pressão dos 

mesmos encontra-se no item 5.3 referente às discussões de cada cenário. 

 

5.2.1. Cenário 1: Extrapolação da produção sem novos investimentos 

O primeiro cenário estudado foi a previsão de produção sem novos investimentos até a 

vazão de abandono. O poço Well-1 foi reaberto dez meses do último dado do ajuste do 

histórico e este fato foi considerado na simulação e um dos parâmetros para validar o modelo. 

Para calibrar o modelo, assegurando a continuidade nas vazões antes e depois dos 

dados do histórico de produção, foram utilizados diferentes comandos disponíveis do 

simulador que ajustam o índice de produtividade do poço (especialmente o efeito de película e 

dano) e as condições de operação do poço. O comando que não provoca descontinuidade ou 

inflexão na vazão e na pressão é o que ajusta a pressão de fluxo para um valor máximo de 

pressão diferencial, definida conforme a Figura 5.14. 
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Figura 

Para estimar o valor da pressão diferencial

pressão média do reservatório no final do histórico de produção 

na Figura 5.15.  

Figura 

Conforme pode-se observar na 

com a diferença entre a pressão média 
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Figura 5.14. Perfil de pressão num poço. 

Para estimar o valor da pressão diferencial, se fez um gráfico da pressão de fluxo e da 

pressão média do reservatório no final do histórico de produção do Well

Figura 5.15. Calibração do modelo de extrapolação.

se observar na Figura 5.15 o valor da pressão diferencial

com a diferença entre a pressão média do reservatório e a pressão de fluxo no poço) é quase 
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se fez um gráfico da pressão de fluxo e da 

do Well-2 como observa-se 

 

Calibração do modelo de extrapolação. 

o valor da pressão diferencial (estimado 

pressão de fluxo no poço) é quase 
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constante no último ano de produção tendo um valor aproxim

para calibrar o modelo foi utilizado o 

CONT” que ajusta a pressão de fluxo para que a máxima

de 2,2 kgf/cm2. 

Na Figura 5.16, tem

média do reservatório (�Z) antes e após a fase de ajuste de histórico.

Figura 5.16. Vazão e produção acumulada d

Como observa-se n

acumulada de óleo e a pressão média do reservatório (

histórico são semelhantes. Este fator é um indicativ

produtividade dos poços realizado com o comando 

pode ser considerado como um parâmetro de validação deste modelo.
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constante no último ano de produção tendo um valor aproximado de 2,2

para calibrar o modelo foi utilizado o comando do IMEX “OPERATE  MAX  DWB  2.2  

a pressão de fluxo para que a máxima pressão diferencial

tem-se as curvas de vazão e produção acumulada de óleo e pressão 

Z antes e após a fase de ajuste de histórico. 

Vazão e produção acumulada de óleo do campo e pressão média do 
reservatório. 

 

na Figura 5.16, verifica-se que a tendência natural da produção 

de óleo e a pressão média do reservatório (�Z) antes e após a fase de ajuste de 

histórico são semelhantes. Este fator é um indicativo que o ajuste dos índices de 

produtividade dos poços realizado com o comando mencionado do IMEX foi bem realizado e 

pode ser considerado como um parâmetro de validação deste modelo. 
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2,2 kgf/cm2. Portanto, 

“OPERATE  MAX  DWB  2.2  

pressão diferencial tenha um valor 

se as curvas de vazão e produção acumulada de óleo e pressão 

 

do campo e pressão média do 

se que a tendência natural da produção 

antes e após a fase de ajuste de 

o que o ajuste dos índices de 

do IMEX foi bem realizado e 
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Na Figura 5.17 tem-

disponível de produção (8,8 anos)

Figura 5.17. Comparação dos 
histórico de produção

Na Figura 5.17 observa

drenagem que permanece até o abandono sendo, portanto, candidata à locação de um poço de 

desenvolvimento. 

Considerando-se os diferentes 

a vazão de abandono, a produção acumulada

atual são apresentados na Tabela 5.2.
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-se os mapas de espessura porosa com óleo (

disponível de produção (8,8 anos) e no abandono do campo. 

. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (
histórico de produção e no abandono do cenário 1

observa-se que existe ao nordeste do poço Well-

drenagem que permanece até o abandono sendo, portanto, candidata à locação de um poço de 

se os diferentes preços do barril de petróleo Brent, o tempo estimado até 

a produção acumulada de óleo e o fator de recuperação e do cenário 

Tabela 5.2. 
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se os mapas de espessura porosa com óleo (hφSo) após o histórico 

 

de espessura porosa com óleo (hφSo) após o fim do 
e no abandono do cenário 1. 

-1 uma zona de menor 

drenagem que permanece até o abandono sendo, portanto, candidata à locação de um poço de 

, o tempo estimado até 

o fator de recuperação e do cenário 
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Tabela 5.2. Tempo estimado até a vazão de abandono, produção acumulada e fator de 
recuperação do cenário 1. 

 

Preço do barril de 

petróleo Brent (US$) 

Tempo estimado até a 

vazão de abandono 

(anos) 

Np 

(m3std) 

Np 

(STB) 
FR (%) 

42 6,7 44390 279205 13,9% 

54 7,8 44920 282538 14,0% 

60 8,9 45352 285255 14,1% 

66 9,5 45582 286702 14,2% 

78 10,4 45866 288488 14,3% 

 

5.2.2. Cenário 2: Injeção de gás 

O segundo cenário estudado é a previsão de produção convertendo o poço Well-1 que 

está no topo do reservatório em injetor de gás (Well-1-inj). A simulação utilizada considera a 

injeção imiscível (simulador black oil) e está previsto a cimentação nos canhoneados da zona 

de óleo e o canhoneio no topo do poço no intervalo 2001,5m (-1810 m) a 2006,5 m (-1815 

m). A vazão de injeção de gás (Qg inj) assumida neste cenário é constante de 5600 m3std/d 

que é aproximadamente o gás disponível produzido pelo Well-2 e o gás produzido por poços 

de campos vizinhos da operadora que atualmente são ventilados no meio ambiente e não tem 

aproveitamento econômico. 

Foi estimada a pressão de fratura, para comprovar se a pressão na frente da formação 

não supera a mesma. Utilizando um gradiente de fratura de 0,8 psi/m, verifica-se que a 

pressão de injeção máxima nos canhoneados é de 370 kgf/cm2. Na Figura 5.18, tem-se a 

pressão de fluxo nos canhoneios do cenário 1 (Pf extrapolação) e a pressão de injeção dos 

canhoneados (Pinj) do cenário 2 em função do volume de gás injetado acumulado (Ginj). 
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Figura 5.18. Pressões do cenário 1 e 2 de fundo de poço em função da produção 
acumulada injetada de gás no 

Verifica-se na Figura 

abaixo do limite da pressão de fratura.

A vazão, produção de óleo acumulada do campo e pressão média do reservatório do 

cenário com injeção de gás e da extrapolação estão apresentados na 
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Pressões do cenário 1 e 2 de fundo de poço em função da produção 
acumulada injetada de gás no poço injetor Well-1-

Figura 5.18, que a pressão de injeção (Pinj) na frente da formação 

da pressão de fratura. 

A vazão, produção de óleo acumulada do campo e pressão média do reservatório do 

cenário com injeção de gás e da extrapolação estão apresentados na Figura 
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Pressões do cenário 1 e 2 de fundo de poço em função da produção 
-inj. 

a frente da formação está 

A vazão, produção de óleo acumulada do campo e pressão média do reservatório do 

Figura 5.19. 
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Figura 5.19. Comparação da vazão,
média do reservatório dos cenários 1 e 2

Na Figura 5.19 observa

reservatório continua decrescendo com uma taxa menor e a vazão de óleo aumento muito 

pouco após 3 anos de injeção.

Na Figura 5.25 tem-

disponível de produção e no abandono do 
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Comparação da vazão, produção acumulada de óleo do campo e pressão 
média do reservatório dos cenários 1 e 2. 

observa-se que com a vazão disponível de injeção a pressão do 

reservatório continua decrescendo com uma taxa menor e a vazão de óleo aumento muito 

após 3 anos de injeção. 

-se os mapas de espessura porosa com óleo (

e no abandono do campo com injeção de gás. 
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do campo e pressão 

se que com a vazão disponível de injeção a pressão do 

reservatório continua decrescendo com uma taxa menor e a vazão de óleo aumento muito 

porosa com óleo (hφSo) após o histórico 
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Figura 5.20. Comparação dos mapas
histórico de produção e no abandono do cenário 

A influência da injeção de gás no poço Well

deslocando o óleo em direção ao poço Well

com óleo ao nordeste do poço Well

Os resultados do tempo estimado até a vazão de abandono,

óleo e o fator de recuperação do cenário 
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. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (
histórico de produção e no abandono do cenário 

da injeção de gás no poço Well-1-inj pode-se observar n

deslocando o óleo em direção ao poço Well-2 e deixando uma zona de maior espessura porosa 

o poço Well-1-inj. 

Os resultados do tempo estimado até a vazão de abandono, a produção acumulada

o fator de recuperação do cenário 2 são apresentados na Tabela 5.3.
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de espessura porosa com óleo (hφSo) após o fim do 
histórico de produção e no abandono do cenário 2. 

se observar na Figura 5.25, 

2 e deixando uma zona de maior espessura porosa 

a produção acumulada de 

Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3. Tempo estimado até a vazão de abandono, produção acumulada e fator de 
recuperação do cenário 2. 

 

Tempo estimado até a vazão de abandono (anos) 
Np 

(m3std) 

Np 

(STB) 
FR (%) 

18,0 49237 309691 15,4% 

 

5.2.3. Cenário 3: Perfuração de poço de desenvolvimento vertical 

A perfuração de um poço de desenvolvimento vertical (Well-3) é o terceiro cenário 

estudado. 

Para alocar o poço se realizou o mapa de espessura porosa com óleo (hφSo) no estágio 

em que a produção deste poço iniciaria a produção e se comparou se as regiões menos 

drenadas do reservatório são as mesmas com as zonas menos drenadas ao atingir a vazão de 

abandono no cenário 1, que não contempla novos investimentos (Figura 5.21). 
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Figura 5.21. Mapa volumétrico de espessura porosa com óleo do cenário 1 (extrapolação 
da produção sem novos investimentos). 

Como pode-se observar na Figura 5.21, existem duas zonas não drenadas ao noroeste 

do Well-1 e a localização das mesmas não varia com o tempo. Portanto se escolheram duas 

locações para a perfuração do poço vertical Well-03, a Loc-1 e a Loc-2 a 301 e 373 m do 

Well-1 respetivamente, ilustradas na Figura 5.22. 
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Figura 5

 Para ajustar o índice de produtividade do

da pressão diferencial de 2,2 kgf/cm

coerente com o histórico do Well

Na Figura 5.23, tem

considerando a produção das duas 
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5.22. Escolha das locações para poço vertical

Para ajustar o índice de produtividade dos poços Loc-1 e Loc-2

da pressão diferencial de 2,2 kgf/cm2, parâmetro estimado anteriormente no 

coerente com o histórico do Well-2. 

tem-se a vazão (Qo) e a produção acumulada de óleo do campo (

considerando a produção das duas locações. 
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Escolha das locações para poço vertical. 

2 se utilizou um valor 

, parâmetro estimado anteriormente no cenário 1 

ução acumulada de óleo do campo (Np), 
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Figura 5.23. Comparação da vazão e a produção acumulada de óleo 
duas possíveis locações para a perfuração do Well

Na Figura 5.23, observa

produção acumulada de óleo 

1. 

O mapa da espessura porosa com óleo no final do histórico e no abandono do cenário 

3 pode-se observar na Figura 
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Comparação da vazão e a produção acumulada de óleo 
possíveis locações para a perfuração do Well

observa-se que a locação para o poço Well

de óleo do campo é a da locação Loc-2, que está a 373 m do poço Well

O mapa da espessura porosa com óleo no final do histórico e no abandono do cenário 

Figura 5.25. 
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Comparação da vazão e a produção acumulada de óleo do campo com as 
possíveis locações para a perfuração do Well-3. 

a locação para o poço Well-3 que maximiza a 

que está a 373 m do poço Well-

O mapa da espessura porosa com óleo no final do histórico e no abandono do cenário 
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Figura 5.24. Comparação dos mapas
histórico de produção e no abandono do cenário 

Na Figura 5.25 observa

espessura porosa com óleo,

Os resultados do tempo estimado até a vazão de abandono,

óleo e o fator de recuperação do cenário 

 
 

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                     Capítulo 
__________________________________________________________________________________

 

. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (
histórico de produção e no abandono do cenário 

observa-se que o poço Well-3 consegue drenar a zona de maior 

, existente ao nordeste do poço Well-1. 

do tempo estimado até a vazão de abandono, a produção acumulada

o fator de recuperação do cenário 3 são apresentados na Tabela 5.4.

 

Capítulo 5: Resultados e discussões 

____________________________ 

117 

 

de espessura porosa com óleo (hφSo) após o fim do 
histórico de produção e no abandono do cenário 3. 

3 consegue drenar a zona de maior 

a produção acumulada de 

Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4. Tempo estimado até a vazão de abandono, produção acumulada e fator de 
recuperação do cenário 3. 

 

Tempo estimado até a vazão de abandono (anos) 
Np 

(m3std) 

Np 

(STB) 
FR (%) 

12,9 59676 375351 18,6% 

 

5.2.4. Cenário 4: Perfuração de poço de desenvolvimento horizontal 

Em função do melhor resultado da Loc-2 para a perfuração do poço vertical Well-3 e 

considerando que as propriedades do reservatório são adequadas para a perfuração de um 

poço horizontal (diminuição do efeito de cone de gás, maior área exposta ao reservatório) no 

cenário 4 se estudou o comportamento de um poço horizontal drenando a mesma zona que o 

poço Well-3, mas aumentando a exposição ao reservatório.  

Para alocar as coordenadas e o comprimento do trecho horizontal exposto ao 

reservatório do poço se observaram as zonas menos drenadas utilizando o mapa de espessura 

porosa com óleo (somatória do hφSo de todos os layer) no momento em que este poço entraria 

em produção (três anos após o último dado do ajuste do histórico). Na Figura 5.25 pode-se 

observar este mapa identificando a locação do mesmo. 
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Figura 5.25. Mapa de espessura porosa com óleo (

Para escolher a profundidade se utilizou a seção do mapa da espessura porosa com 

óleo por camada para observar o 

visualiza-se na Figura 5.26.
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Mapa de espessura porosa com óleo (hφSo) na data a iniciar a 
poço horizontal well-3. 

Para escolher a profundidade se utilizou a seção do mapa da espessura porosa com 

óleo por camada para observar o layer com maior espessura porosa com óleo conforme 

. 
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) na data a iniciar a produção do 

Para escolher a profundidade se utilizou a seção do mapa da espessura porosa com 

com maior espessura porosa com óleo conforme 
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Figura 5.26. Seção de detalhe do mapa da espessura porosa com óleo por camada (
x layer) na data ao iniciar a produção do 

Dentro deste cenário se fizeram dois estudos, o primeiro é a influência do trecho 

horizontal exposto no reservatório na produtividade e uma vez otimizado o c

estudou a influência da profundidade do trecho horizontal em 

gás-óleo. Na Figura 5.27 tem

75 m de comprimento do trech

cumprimentos são iguais, para poder comparar as vazões iniciais
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Seção de detalhe do mapa da espessura porosa com óleo por camada (
) na data ao iniciar a produção do poço horizontal Well

Dentro deste cenário se fizeram dois estudos, o primeiro é a influência do trecho 

horizontal exposto no reservatório na produtividade e uma vez otimizado o c

estudou a influência da profundidade do trecho horizontal em função da distância ao contato 

em-se as curvas de vazão do poço horizontal considerando 25, 50 e 

mprimento do trecho horizontal ao reservatório (L), até que 

iguais, para poder comparar as vazões iniciais. 
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Seção de detalhe do mapa da espessura porosa com óleo por camada (hφSo 
poço horizontal Well-3. 

Dentro deste cenário se fizeram dois estudos, o primeiro é a influência do trecho 

horizontal exposto no reservatório na produtividade e uma vez otimizado o comprimento se 

função da distância ao contato 

vazão do poço horizontal considerando 25, 50 e 

, até que as vazões dos três 
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Figura 5.27. Vazão inicial de óleo do poço horizontal os diferentes c

Pode-se com os dados de reservatório e a relação entre as vazões iniciais de óleo 

de cada comprimento (L) com respeito à vazão do poço vertical comprovar a relação empírica 

do fator de melhora de produtividade

permeabilidade vertical e horizontal (

vazão inicial de óleo no poço vertical de 15,1 m

normalizado e a comparação com o 
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Vazão inicial de óleo do poço horizontal os diferentes c

horizontais expostos ao reservatório. 

se com os dados de reservatório e a relação entre as vazões iniciais de óleo 

com respeito à vazão do poço vertical comprovar a relação empírica 

do fator de melhora de produtividade, FMP (Equação 2.1). Considerando a relação de 

permeabilidade vertical e horizontal (Kv/Kh) de 15%, uma espessura porosa de 15 m e a 

eo no poço vertical de 15,1 m3std/d tem-se na Tabela 5.5 

normalizado e a comparação com o FMP simulado. 
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Vazão inicial de óleo do poço horizontal os diferentes comprimentos 

se com os dados de reservatório e a relação entre as vazões iniciais de óleo (Qoi) 

com respeito à vazão do poço vertical comprovar a relação empírica 

). Considerando a relação de 

uma espessura porosa de 15 m e a 

Tabela 5.5 o FMP teórico 
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Tabela 5.5. Comparação do FMP teórico com o simulado. 
 

L (m) Qoi (m3std/d) FMP teórico 
FMP teórico 

normalizado 

FMP simulado 

normalizado 

25 78,2 0,5 1,0 1,0 

75 187,2 1,6 3,0 2,4 

125 323,2 2,6 5,0 4,1 

Da Tabela 5.5 pode-se comprovar que apesar do fator FMP ser um fator empírico e 

idealizado para um reservatório homogêneo, dá uma estimativa razoável da vazão com que se 

poderia conseguir com um poço horizontal em relação ao vertical. 

Na Figura 5.28 tem-se a vazão e a produção acumulada de óleo dos três poços 

horizontais com diferentes comprimentos (L) expostos ao reservatório até a vazão de 

abandono e a do cenário 1 que não contempla novos investimentos.  
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Figura 5.28. Produção acumulada de óleo do campo dos três poços horizontais com 

Observa-se na Figura 

há variação significativa da produção acumulada de óleo para diferentes c

trecho horizontal. Para a escolha

produção de óleo se realizou um gráfico

observar a diferença dos três c
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Produção acumulada de óleo do campo dos três poços horizontais com 
diferentes comprimentos. 

Figura 5.28 que a vazão em todos os casos decai rapidamente e 

variação significativa da produção acumulada de óleo para diferentes c

a escolha dos três comprimentos estudados qual é o que maximiza

produção de óleo se realizou um gráfico do fator de recuperação em uma escala que p

observar a diferença dos três comprimentos detalhado na Figura 5.29. 
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Produção acumulada de óleo do campo dos três poços horizontais com 

que a vazão em todos os casos decai rapidamente e que não 

variação significativa da produção acumulada de óleo para diferentes comprimentos do 

mprimentos estudados qual é o que maximiza a 

do fator de recuperação em uma escala que pudesse 
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Figura 5.29. Comparação da variação do fator de recuperação com o c
trecho horizontal exposto no reservatório

Da Figura 5.29 pode

de 75 m mas a diferença é muito pequena

A segunda análise que se fez com o cenário da perfuração do poço horizontal foi 

estudar a influência da profundidade do mesmo

dois poços com comprimento exposto ao reservatório de 75 m

espessura porosa com óleo é 

comparação do fator de recuperação 
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Comparação da variação do fator de recuperação com o c
trecho horizontal exposto no reservatório (L). 

pode-se concluir que o comprimento (L) que maximiza a produção é 

mas a diferença é muito pequena. 

A segunda análise que se fez com o cenário da perfuração do poço horizontal foi 

estudar a influência da profundidade do mesmo (h) na produtividade. Para isso se simulou 

mprimento exposto ao reservatório de 75 m, um na profundidade onde a 

espessura porosa com óleo é mais maior (-1828 m) e outro cinco metros acima do anterior.

comparação do fator de recuperação FR encontra-se na Figura 5.30.  
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Comparação da variação do fator de recuperação com o comprimento do 
 

que maximiza a produção é 

A segunda análise que se fez com o cenário da perfuração do poço horizontal foi 

na produtividade. Para isso se simulou 

um na profundidade onde a 

m) e outro cinco metros acima do anterior. A 
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Figura 5.30. Comparação do 

Da Figura 5.30, pode

alocado onde a espessura porosa com óleo é maior. Este comportament

dois fenômenos combinados, um é 

maiores nessa profundidade e o outro é que a 

quanto mais longe seja a profundidade do poço respeito ao contato gás

tem sentido otimizar a profundidade devido as incertezas 

interpretação geológica de onde estão os topos do arenito produtor.

Entre todas a simulações realizadas anteriormente

comprimento horizontal de 7

produção até a vazão de abandono 

outros cenários. 

Na Figura 5.31 tem-

disponível de produção e no abandono do campo com a perfuração do poço horizontal
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Comparação do FR para diferentes profundidades (h)

pode-se inferir que o poço que maximiza a produção é aquele que foi 

alocado onde a espessura porosa com óleo é maior. Este comportament

menos combinados, um é que as propriedades de porosidade e saturação de óleo são 

maiores nessa profundidade e o outro é que a influência da formação do cone de gás é menor 

quanto mais longe seja a profundidade do poço respeito ao contato gás-óleo. 

imizar a profundidade devido as incertezas inerentes do modelo, geradas pela 

interpretação geológica de onde estão os topos do arenito produtor. 

Entre todas a simulações realizadas anteriormente foi o escolhid

mprimento horizontal de 75 m a uma profundidade em cota de -1828 m

produção até a vazão de abandono para posteriormente comparar o desempenho com os 

-se os mapas de espessura porosa com óleo (

e no abandono do campo com a perfuração do poço horizontal
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) do poço horizontal. 

se inferir que o poço que maximiza a produção é aquele que foi 

alocado onde a espessura porosa com óleo é maior. Este comportamento pode-se explicar por 

que as propriedades de porosidade e saturação de óleo são 

da formação do cone de gás é menor 

óleo. Neste estudo não 

do modelo, geradas pela 

foi o escolhida aquela que tem um 

1828 m extrapolando a 

para posteriormente comparar o desempenho com os 

porosa com óleo (hφSo) após o histórico 

e no abandono do campo com a perfuração do poço horizontal. 
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Figura 5.31. Comparação dos mapas
histórico de produção e no abandono do cenário 4.

Na Figura 5.31 observa

maior espessura porosa com óleo, existente ao nordeste do poço Well

mapa de espessura porosa com óleo é sim

Os resultados do tempo estimado até a vazão de abandono,

óleo e o fator de recuperação 
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. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (
histórico de produção e no abandono do cenário 4.

observa-se que o poço horizontal Well-3 consegue drenar a zona de 

maior espessura porosa com óleo, existente ao nordeste do poço Well

mapa de espessura porosa com óleo é similar à do poço vertical (Figura 

Os resultados do tempo estimado até a vazão de abandono, a produção acumulada

o fator de recuperação do cenário 4 são apresentados na Tabela 5.
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de espessura porosa com óleo (hφSo) após o fim do 
histórico de produção e no abandono do cenário 4. 

3 consegue drenar a zona de 

maior espessura porosa com óleo, existente ao nordeste do poço Well-1 e no abandono o 

Figura 5.24). 

a produção acumulada de 

Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6. Tempo estimado até a vazão de abandono

Tempo estimado até a vazão de abandono (anos)

10,5

 

5.3. Comparação dos resultados de cada cenário de desenvolvimento

A vazão e a produção acumulada de óleo e o fator de recuperação de cada cenário até a 

vazão de abandono pode-se observar nas 

Figura 

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                     Capítulo 
__________________________________________________________________________________

 

Tempo estimado até a vazão de abandono, produção acumulada e fator de 
recuperação do cenário 4. 

 

Tempo estimado até a vazão de abandono (anos) 
Np 

(m3std) 

10,5 59653 375206

Comparação dos resultados de cada cenário de desenvolvimento

A vazão e a produção acumulada de óleo e o fator de recuperação de cada cenário até a 

se observar nas Figuras 5.32, 5.33 e 5.34. 

Figura 5.32. Comparação do Qo de cada cenário.
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, produção acumulada e fator de 

Np 

(STB) 
FR (%) 

375206 18,6 

Comparação dos resultados de cada cenário de desenvolvimento 

A vazão e a produção acumulada de óleo e o fator de recuperação de cada cenário até a 

 

de cada cenário. 
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Figura 

Figura 
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Figura 5.33. Comparação do Np de cada cenário.

 

Figura 5.34. Comparação do FR de cada cenário
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de cada cenário. 

 

de cada cenário 
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Como observa-se na Figura 5.32 o cenário que atinge a maior vazão de óleo é o 

projeto com a perfuração do poço horizontal, mas a vazão decai rapidamente e em dois anos a 

vazão do poço horizontal é menor que a do cenário com o poço vertical. Como amostram as 

figuras 5.33 e 5.34 os projetos de perfuração do poço vertical e do poço horizontal atingem 

quase a mesma produção acumulada, mas a perfuração do poço horizontal atinge o mesmo 

fator de recuperação em um tempo menor. De todos os cenários o que tem maior duração, 

mas menor fator de recuperação é o projeto de injeção de gás conforme observa-se nas figuras 

5.33 e 5.34. 

O mapa da espessura porosa com óleo no abandono de todos os cenários pode-se 

observar na Figura 5.35. 
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Figura 5.35. Comparação dos mapas
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. Comparação dos mapas de espessura porosa com óleo (

de todos os cenários. 
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de espessura porosa com óleo (hφSo) no abandono 
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Os mapas de espessura porosa com óleo no abandono dos cenários observados na 

Figura 5.35 confirmam as mesmas conclusões extraídas dos gráficos de produção acumulada 

de óleo e fator de recuperação. O mapa de espessura porosa do cenário 1 mostra que no 

abandono existe uma zona de menor drenagem ao nordeste do poço Well-1. A injeção de gás 

no poço Well-1 desloca o óleo principalmente para o nordeste do poço, mas o efeito na zona 

de drenagem do Well-2 não é visível no mapa da espessura porosa deste cenário. As zonas 

drenadas com a perfuração do poço vertical e o poço horizontal verifica-se na Figura 5.35 que 

são similares. 

Para comparar os cenários com investimentos e analisar a produção incremental de 

cada projeto define-se Npp de acordo com a equação: 

Nppi = Npi – Np1                                                        (5-1) 

onde Nppi é o ganho de óleo, e Npi e a produção acumulada de cada cenário, o sub índice i 

representa os cenários com investimento 2, 3 e 4 e Np1 é a produção acumulada do cenário 1, 

que representa o cenário sem investimentos, extrapolando a produção até a vazão de 

abandono. 

Os resultados das extrapolações obtidos no simulador para os cenários supracitados 

permitiram comparar o ganho de óleo para cada caso (Npp) mostrado na Figura 5.36. 
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Figura 

Da Figura 5.36 pode

vertical e do poço horizontal. A produção acumulada do poço horizontal não

significativamente maior que a do poço vertical, mas é um projeto de aceleração da produção 

pois consegue quase a mesma produção acumulada, mas em menos tempo.

A Tabela 5.7 indica os anos de produção, a 

recuperada até a vazão de abandono de cada cenário

projeto (Npp). 

Para poder comparar financeiramente cada projeto ao valor atual,

produção incremental de cada proj

determinada por: 
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Figura 5.36. Ganho de óleo de cada cenário. 

pode-se observar que os melhores cenários são a perfuração do poço 

vertical e do poço horizontal. A produção acumulada do poço horizontal não

significativamente maior que a do poço vertical, mas é um projeto de aceleração da produção 

a mesma produção acumulada, mas em menos tempo.

indica os anos de produção, a produção acumulada de óleo

até a vazão de abandono de cada cenário, e a produção incremental de cada 

Para poder comparar financeiramente cada projeto ao valor atual,

produção incremental de cada projeto atualizada em barris (Npp*) de acordo com a equação 

               Npp* = ∑ /\]]^)	\]]^_,1
/70&`a1^_,

\Db7                        
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que os melhores cenários são a perfuração do poço 

vertical e do poço horizontal. A produção acumulada do poço horizontal não é 

significativamente maior que a do poço vertical, mas é um projeto de aceleração da produção 

a mesma produção acumulada, mas em menos tempo. 

produção acumulada de óleo, a fração 

, e a produção incremental de cada 

Para poder comparar financeiramente cada projeto ao valor atual, foi estimada a 

) de acordo com a equação 

                                         (5-2) 
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onde N é o número de anos de cada projeto, Nppn é a produção acumulada incremental de 

óleo ao final do ano n, e TMA é a taxa mínima de atratividade (taxa de juros que representa o 

mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento). Utilizando uma 

taxa mínima de atratividade da empresa de 12% (Petrosynergy, 2012) tem-se na última coluna 

da Tabela 5.7 os valores da produção incremental de cada projeto atualizada (Npp*). 

 

Tabela 5.7. Comparação do resultado dos cenários. 
 

 

Anos de 

produção 

Np 

(m3std) 
FR (%) Npp (STB) Npp* (STB) 

Histórico 8,8 37730 11,8 NA NA 

Extrapolação 19,3 45866 14,3 NA NA 

Injeção de gás 26,8 49237 15,4 19554 10156 

Perfuração poço vertical 21,7 59676 18,6 82893 71764 

Perfuração horizontal 19,3 59653 18,6 86718 84132 

 

Com os valores da produção incremental de cada projeto atualizada (Npp*) expostos 

na última coluna da Tabela 5.7 foi calculado a receita bruta total, utilizando um valor de 

referência do preço do barril de petróleo Brent de 60 US$ (data base: 3/4/2015) e variações de 

10% e 30%, para mais e para menos do preço do barril de petróleo Brent, seguindo a 

orientação do regulamento técnico do plano de desenvolvimento da ANP (PORTARIA ANP 

Nº 90, DE 31.5.2000 DOU 1.6.2000). Os resultados estão expostos na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8. Comparação da receita bruta total dos cenários. 

Preço do barril de petróleo 

Brent (US$) 

Receita bruta total (US$ x 106) 

Cenário 2: 

Injeção de gás 

Cenário 3: 

Poço vertical 

Cenário 4: 

Poço horizontal 

42 0,4 3,0 3,5 

54 0,5 3,9 4,5 

60 0,6 4,3 5,0 

66 0,7 4,7 5,6 

78 0,8 5,6 6,6 

 

Das Tabelas 5.7 e 5.8, pode-se observar claramente que a receita do projeto de injeção 

de gás é pequena e provavelmente este cenário desde o ponto de vista econômico está 

descartado pois o investimento para este cenário é elevado comparado com a receita pois 

precisa-se comprar os equipamentos para injeção (separador, unidade de desidratação, 

compressor e a completação do Well-1 para injetor de gás). 

Comparando a produção atual do poço horizontal com o vertical, a depender do custo 

do poço horizontal, este cenário pode ser viável pois é um projeto que adianta a produção, 

aumentando o valor presente. Para a tomada de decisões, deve ser realizado um estudo de 

avaliação econômica completo considerando a redução de custos possíveis do poço 

horizontal, ao usar a locação do Well-1 ou ao realizar um poço side track desde o Well-1. 
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6. Conclusões e recomendações 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, propondo-se 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1. Conclusões 

1. Foi validado o modelo de simulação conseguido com o ajuste do histórico. 

2. A calibração do modelo de extrapolação foi satisfatória, concluindo que a ferramenta que 

ajusta melhor a continuidade de vazão e pressão deste modelo é a que ajusta a pressão de 

fluxo para um valor máximo de pressão diferencial. 

3. O fator de recuperação atingido com a extrapolação da produção sem investimentos atinge 

um valor de 14,3% para uma vazão de abandono estimada com um preço do petróleo 

Brent otimista (78 US$), este valor está coerente com o valor da literatura para o tipo de 

mecanismo primário de produção deste campo. 

4. Entre as alternativas de desenvolvimento, a injeção de gás, que atualmente não tem 

aproveitamento econômico, se mostrou o projeto de menor valor agregado do ponto de 

vista financeiro. Esta opção pode ser viável caso haja restrições ambientais ou regulatórias 

de queima ou ventilação do gás produzido deste campo ou de campos vizinhos. 

5. Desde que se confie no modelo geológico realizado, a locação do poço vertical que 

maximiza a produção acumulada de óleo encontra-se a 373 m do Well-1. 

6.  Em função da locação anterior foi otimizado a produção de petróleo de um poço 

horizontal variando o comprimento do trecho horizontal exposto ao reservatório. Do 

estudo conclui-se que o comprimento da zona exposta ao reservatório não é um fator que 

mude significativamente o fator de recuperação para este reservatório. 

7. Verificou-se que a relação empírica FMP dá uma estimativa razoável da vazão com que se 

poderia conseguir com um poço horizontal em relação ao vertical apesar da mesma ser 

uma relação que considera um reservatório homogêneo. 

8. No caso do poço horizontal verificou-se a diminuição do fator de recuperação em função 

da redução da distância entre o trecho horizontal e o contato gás-óleo. Este 
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comportamento pode-se explicar por dois fenômenos combinados, um é que as 

propriedades de porosidade e saturação de óleo são maiores no poço em que a distância 

entre o trecho horizontal e o contato gás-óleo é maior e o outro é que a influência da 

formação do cone de gás é menor quanto mais longe seja a profundidade do poço em 

relação ao contato gás-óleo. 

9. A produção acumulada dos cenários com perfuração de poço vertical e horizontal é 

similar, atingindo os dois um fator de recuperação de 18,6%, mas o poço horizontal atinge 

a mesma produção acumulada em dois anos em meio menos, sendo, portanto, um projeto 

de aceleração de produção. 

10.  A produção incremental atualizada utilizando uma taxa mínima de atratividade de 12% é 

maior no poço horizontal. A depender do preço do barril de petróleo Brent e o custo de 

perfuração esta opção pode ser viável. Neste caso tem que ser analisadas a possibilidade 

de utilizar a locação do Well-1 para perfurar o poço horizontal, economizando com 

instalações de superfície ou realizar um side track do Well-1 economizando também com 

a primeira fase da perfuração. 

 

6.2. Recomendações 

1. Realizar um modelo de fluido gerados por correlação e comparar resultado do ajuste do 

histórico com o modelo de fluidos gerado sinteticamente neste trabalho. 

2. Realizar o ajuste de histórico com um simulador composicional com os mesmos dados 

utilizados neste trabalho realizadas com um simulador black oil comparando os resultados 

e o tempo de simulação necessários de cada caso. 

3. Gerar um fluido sintético com mesma metodologia realizada neste trabalho, mas com a 

composição molar dos componentes com temperaturas de ebulição menores que as 

identificadas na curva PEV por tentativa e erro até gerar na fase gás a composição 

encontrada na análise de cromatografia do gás. 

4. Aplicar metodologia de geração de fluido sintético com dados de curva PEV e ajuste de 

pressão de saturação e viscosidade a amostra de fluido que tenha análise PVT, 

comparando resultados da PVT sintética com a PVT de laboratório para validar a 

metodologia utilizada. 
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5. Realizar um estudo de viabilidade econômica de cada cenário, apresentando como 

resultado os indicadores econômicos globais do projeto, dentre outros: 

5.1. Valor presente líquido e taxa interna de retorno para cada cenário e variações de 10% 

e 30%, para mais e para menos, do investimento total, do preço do petróleo e dos 

custos operacionais. 

5.2. Tempo de retorno do investimento (payback). 

5.3. Relação entre valor presente líquido e investimento atualizado. 

6. Realizar uma análise de sensibilidade, ajuste do histórico assistido e análise de incertezas 

de cada cenário a traves do seguinte processo: 

6.1. Identificar as incertezas geológicas que impactam o volume de óleo in place (VOIP) e 

dentro das incertezas identificadas selecionar as que são críticas para o mesmo, 

gerando um modelo estático com o volume provado de óleo (P90).  

6.2. Realizar uma análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo dinâmico, 

identificando os que são críticos para o ajuste do Np, Wp e pressão. 

6.3. Uma vez identificado os parâmetros críticos para o ajuste do histórico realizar o 

ajuste do histórico assistido identificando as combinações de parâmetros que ajustam 

o histórico escolhendo um modelo representativo. 

6.4. Realizar uma análise de incertezas de cada cenário com os parâmetros condicionados 

ao ajuste do histórico. 

6.5. Selecionar os modelos representativos de cada cenário. 

6.6. Resumir a análise em tabelas de cada cenário com informação do FR e Np em função 

do tipo de reserva. 
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