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RESUMO 

As grandes reservas de óleo leve encontradas em campos brasileiros também têm uma 

quantidade significativa de CO2 dissolvido. Este CO2, quando produzido, pode ser tratado e 

liberado ou reutilizado como gás de injeção no processo de injeção alternada de água e gás 

WAG-CO2. Neste contexto este estudo busca utilizar a injeção WAG-CO2 imiscível em 

condições semelhantes às encontradas no campo Sergi-C da bacia de Buracica, alta pressão e 

baixa temperatura, para criação de um modelo de simulação de reservatório onde serão 

analisados os parâmetros ligados a histerese da permeabilidade relativa. Para isso foi modelado 

um óleo leve, semelhante ao encontrado neste campo, um reservatório homogêneo com 

características semelhantes ao reservatório de Buracica, produzindo através de uma malha 5-

spot invertida em um projeto de 20 anos.  Dois modelos de histerese da permeabilidade relativa 

foram estudados, o modelo de Killough (1976) e o modelo de Larsen e Skauge (1998). Uma 

análise de cada parâmetro desses modelos mostrou que em alguns casos, pode existir um fator 

de recuperação de 98% de óleo e em outros casos a histerese pode determinar um déficit na 

recuperação de óleo de mais de 20%. 

Palavras-chave:  Óleo leve, injeção alternada de água e gás, WAG, histerese, permeabilidade 

relativa. 
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ABSTRACT 

 The great reserves of light oil found on Brazilian fields also has a significative amount 

of CO2 dissolved. This CO2, when produced can be treated and released or reused on the process 

of water alternating gas injection WAG. In this context, this study use WAG-CO2 immiscible 

injection in similar conditions to those found on Sergi-C field, high pressure and low 

temperatures, to create a model for reservoir simulation where will be analyzed parameters of 

relative permeability hysteresis. For this was modeled a light oil, similar to this field, a 

homogeneous reservoir with similar characteristics to Buracica reservoir found on Bahia 

concave, producing from an inverted 5-spot mash with 20 years of project. Two models of 

relative permeability hysteresis were studied, Killough (1976) model and Larsen and Skauge 

(1998) model. An analyzis of each parameter of those models showed that, in a few cases, there 

can be an oil recovery factor up to 98% while at others, the hysteresis can determine a deficit 

on oil recovery of more than 20%.  

Keywords: Light oil, water alternating gas injection, WAG, hysteresis, relative permeabilities. 
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NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES 

Descrição Unidade 

α – Expoente de redução da permeabilidade relativa do gás 

a – Coeficiente de redução da saturação residual do óleo 

API- American Petroleum Institute 

° API- grau API do óleo 

Bg – Fator Volume de Formação do gás                                                    m³ r/m³ std ou ft³ r/ft³ std 

Bo – Fator Volume de Formação do óleo                                               m³ r/m³ std ou bbl r/bbl std 

Bw – Fator Volume de Formação da água                                             m³ r/m³ std ou bbl r/bbl std 

C – Constante de Land 

°C – Grau Celsius 

CMG – Computer Modelling Group 

°F – Grau Fahrenheit 

FR – Fator de Recuperação  % 

GEM – Generalized Equation-of-State Model Compositional Reservoir Simulator 

i – Direção do eixo “x” 

j – Direção do eixo “y” 

k – Direção do eixo “z” 

Kh – Permeabilidade horizontal (i,j) mD 

Kv – Permeabilidade vertical mD 

Krw- Permeabilidade relativa à água 

Krow- Permeabilidade relativa ao óleo no sistema água- óleo 

Krg- Permeabilidade relativa ao gás  

Krog- Permeabilidade relativa ao óleo no sistema líquido – gás 

Krocw – Permeabilidade relativa ao óleo no sistema água e óleo para saturação água conata 

Krw2 – Permeabilidade relativa bifásica à água 

Krw3 – Permeabilidade relativa trifásica à água 

MPC - Miscível ao Primeiro contato  

MMC - Miscível a Múltiplos Contatos  

Np – Produção acumulada de óleo m³ std 

Pcog - Pressão capilar óleo-gás                                                                                                  psi  

Pcow – Pressão capilar óleo – gás                                                                                              psi 

Qg – Vazão de injeção de gás m3/dia  
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Qw – Vazão de injeção de água m3/dia  

r - Reservatório 

ROV - Razão óleo-vapor m³/m³ 

Rs – Razão de solubilidade 

So- Saturação inicial de óleo 

Sw - Saturação inicial de água 

Sl- Saturação de líquido 

oiS - Saturação inicial de óleo 

orS - Saturação de óleo residual 

𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 – Saturação crítica de gás 

𝑆𝑁 – Saturação da fase não molhante 

𝑆𝑁ℎ – Saturação da fase não molhante no momento de mudança do processo de drenagem para 

o processo de embebição 

𝑆𝑁𝑟ℎ – Saturação da fase não molhante residual do processo de embebição 

𝑆𝑁𝑟 – Saturação da fase não molhante residual experimental 

𝑆𝑤𝑐 – Saturação de água conata 

𝑆𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡 – Saturação de água crítica 

𝑆𝑔𝑓 – Saturação de gás móvel 

𝑆𝑔
𝐼  – Saturação do gás no início do processo de aumento da saturação do gás 

𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 – Saturação de gás crítica 

𝑆𝑔𝑟 – Saturação de gás residual 

𝑆𝑔𝑡 – Saturação de gás aprisionada 

𝑆𝑔
∗– Saturação efetiva do gás 

𝑆𝑔𝑖
∗ – Saturação efetiva do gás inicial 

𝑆𝑔𝑟
∗ – Saturação efetiva de gás residual 

𝑆𝑔𝑚𝑎𝑥
∗ – Saturação máxima efetiva de gás 

𝑆𝑔𝑟𝑚𝑎𝑥
∗ – Saturação máxima efetiva de gás residual 

𝑆𝑁
𝑁𝑜𝑟𝑚– Saturação normalizada da fase não molhante 

𝑆𝑁𝑚𝑎𝑥 – Saturação máxima da fase não molhante 

𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥 – Saturação máxima residual da fase não molhante 

𝑆𝑔𝑚𝑎𝑥 – Saturação máxima de gás 

SgrMAX – Saturação máxima de gás residual 

SorMAX – Saturação máxima de óleo residual 
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𝑆𝑜𝑚 – Saturação mínima de óleo 

SG - densidade 

SPE – Society of Petroleum Engineers 

std – Condição padrão 

WAG - Water Alternating Gas 
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1 Introdução  

No Brasil ainda existem grandes reservas de óleo leve para serem exploradas, entretanto, 

essas reservas apresentam seus próprios desafios econômicos e tecnológicos para sua 

exploração. 

Em maio de 1991 a injeção imiscível de dióxido de carbono teve início no reservatório de 

Sergi-C no bloco principal de Buracica. Algum tempo após o início da injeção de CO2 foi 

possível ver um grande aumento da produção de gás e CO2, e também uma necessidade ainda 

maior de CO2 para a injeção, que aumentava os custos de operação. Para que se resolvessem 

esses problemas foi interrompida a injeção de CO2 e alternada com a água (LINO, 2005). 

A injeção WAG é um método especial de recuperação em que são injetados alternadamente 

bancos de água e gás para aumentar a pressão e deslocar óleo do reservatório, com o objetivo 

de melhorar a eficiência de varrido da injeção isolada de gás ou água, utilizando a água para 

controlar a mobilidade do gás e estabilizar sua frente de avanço (CHRISTENSEN et al, 2001). 

No Brasil, a técnica não era utilizada em reservatórios marítimos, mas ganhou especial 

importância com as recentes descobertas de grandes volumes de óleo no pré-sal brasileiro. 

Neste caso, os reservatórios estão a uma profundidade da superfície do mar que pode chegar a 

8.000 m e estão situados em lâmina d’água ultra profunda (maior que 2.000m); trata-se de 

reservatórios carbonáticos profundos (mais de 5.000m); espalhada em uma área muito grande; 

com altas razões gás-óleo (maiores que 200m³/m³ na área de Tupi); com alto conteúdo de CO2 

(8% a 12% em Tupi); submetidas a alta pressão e baixa temperatura; estendida imediatamente 

abaixo de uma grossa camada de sal (mais de 2.000m de sal); e localizadas em torno de 300km 

da costa (BELTRÃO et al., 2009). 

A exploração desses campos exige que haja um cuidado e um custo extra para com o 

manuseamento do dióxido de carbono. Com a intenção de reduzir custos de operação e impactos 

ambientais em um local de difícil acesso como as plataformas do pré-sal, o CO2 passou a ser 

utilizado como método de recuperação especial junto a água. Não apenas trazendo uma redução 

dos custos e impactos, o WAG-CO2 pode também trazer vantagens para a recuperação do óleo. 
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A descrição clássica macroscópica de vazão multifásica em meios porosos se baseia na 

equação de Darcy. Dentro dessa equação se tem o conceito da permeabilidade relativa, esta que 

resulta na redução da vazão de cada fase devido a interação com outras fases. Entretanto, 

tradicionalmente a permeabilidade relativa é função apenas da saturação do fluido. Estudos de 

laboratório e teóricos demonstram que a permeabilidade relativa pode depender de muitos 

outros fatores como a molhabilidade da rocha, viscosidade do fluido e o modo de deslocamento 

no meio poroso podendo assim ocasionar no efeito de histerese da permeabilidade. 

Com o uso do processo de WAG-CO2 em um reservatório com alta pressão e óleo leve, os 

estudos da histerese da permeabilidade relativa e da histerese da pressão capilar se tornam 

extremamente importantes para que se tenha uma boa predição da produção de óleo, tendo em 

vista que em muitos casos, levar em consideração a histerese nos cálculos pode acarretar em 

aumento do fator de recuperação, viabilizando a exploração de certos campos. 

Este trabalho pretende mostrar como os parâmetros dos modelos mais utilizados nos 

simuladores industriais se comportam em um processo de WAG-CO2, em um reservatório de 

óleo leve, como também a melhoria que tais parâmetros podem acarretar para a predição da 

produção de óleo. 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, onde o Capítulo II apresenta os aspectos 

teóricos que servem de base para a compreensão do trabalho e seu desenvolvimento; o capítulo 

III destaca os principais estudos relacionados ao tema da pesquisa; o capítulo IV mostra as 

ações para modelar e caracterizar o processo, bem como o planejamento para a realização do 

estudo; o capítulo V apresenta os resultados obtidos e as discussões decorrentes; e o capítulo 

VI lista as principais conclusões resultantes da avaliação dos resultados, bem como sugestões 

para análises futuras que podem vir a complementar esta pesquisa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Aspectos Teóricos 
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2 Aspectos Teóricos 

Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a 

compreensão do método de injeção alternada de água e gás CO2, métodos de cálculo da 

permeabilidade relativa e histerese da permeabilidade relativa. 

2.1 Mecanismos de produção 

No início da vida produtiva de um reservatório, existe uma quantidade de energia inicial 

designada como energia primária. Ao longo da produção, essa energia é dissipada juntamente 

com os fluidos do reservatório, acarretando em uma redução da pressão e da produção 

(PRAXEDES, 2013). 

As fontes de energia natural são um resultado de mecanismos presentes no reservatório, 

esses mecanismos são: 

• Gás em solução; 

• Expansão de rocha e fluido; 

• Capa de gás; 

• Segregação gravitacional; 

• Aquífero lateral; 

• Aquífero de fundo. 

2.2 Métodos de recuperação avançada 

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

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

em campos onshore, etc.) e ou estimulação de poços para otimizar a pressão dinâmica no fundo 

do poço e continuar produzindo fluidos do reservatório até a superfície. Juntamente ou após 

certo tempo, aplicam-se os métodos de recuperação avançada. Esses métodos envolvem a 

injeção de um ou mais fluidos, de certas características, no reservatório. Os fluidos injetados e 

os processos de injeção provocam um acréscimo na pressão do reservatório para recuperar o 
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óleo, e também um arraste. Os fluidos injetados podem interagir com o fluido e/ou a rocha do 

reservatório que podem resultar, por exemplo, em (BAUTISTA, 2014): 

• Inchamento do óleo; 

• Baixas tensões interfaciais; 

• Modificação da molhabilidade; 

• Redução da viscosidade do óleo. 

Em geral os métodos de recuperação avançada de óleo podem ser divididos em dois tipos: 

• Os métodos convencionais de recuperação consistem na injeção de fluidos em 

reservatórios com o intuito de deslocar mecanicamente o óleo para fora dos poros 

da rocha. Entretanto, parte desse óleo fica preso nos poros devido ao efeito da 

capilaridade. Em métodos convencionais, não há interações de natureza química 

ou termodinâmica entre os fluidos injetados e o fluido do reservatório e a rocha, 

sendo a água e o gás natural os fluidos de injeção utilizados (PRAXEDES, 2013). 

 

• Métodos especiais de recuperação de óleo, são o resultado da aplicação de métodos 

como injeção de produtos químicos, gases miscíveis, térmicos e outros 

(BAUTISTA, 2010). 

Entretanto, nem sempre é seguida uma sequência de recuperação, pois um reservatório já 

pode iniciar sua vida produtiva necessitando da aplicação de um método especial de 

recuperação de óleo. 

Uma classificação mais detalhada para os métodos especiais de recuperação de óleo é 

descrita por Alvarado e Manrique (2010 apud DINIZ, 2015). 

• Térmicos – incluem a estimulação com vapor (injeção cíclica), injeção de vapor, 

drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD), e a combustão in-situ (injeção 

de ar). Também podem ser incluídos nessa categoria o aquecimento 

eletromagnético, desde o resistivo a baixas frequência, ao indutivo e dielétrico a 
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altas frequências, incluindo a irradiação de micro-ondas, mas sendo essas últimas 

tecnologias consideradas por esses autores como não comerciais; 

• Químicos – caracteriza uma família de métodos que geralmente lida com a injeção 

de componentes ativos na interface, a exemplo de surfactantes e álcalis (soluções 

cáusticas), polímeros, e misturas químicas; 

• Injeção miscível ou de solventes – são métodos frequentemente associados com 

uma forma de injeção de gases utilizando gases como hidrocarbonetos gasosos 

(enriquecidos ou pobres), dióxido de carbono, e nitrogênio. Entretanto, o solvente 

utilizado também pode ser de fase líquida. Fases supercríticas, a exemplo do 

dióxido de carbono a alta pressão, também são considerados bons solventes. 

• Outros – Existem alguns métodos que não se encaixam nas classificações anteriores 

totalmente. Alguns exemplos desses métodos microbiológico e estimulação 

sísmica. 

2.3 Métodos imiscíveis 

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

convencional de recuperação de óleo. Nestes métodos o intuito da injeção é a manutenção de 

pressão, ou seja, promover um acréscimo da energia natural. 

Neste caso o fluido injetado permanece em uma fase diferente do fluido do reservatório, 

não se misturando a ele. Muitos reservatórios ao longo de sua vida produtiva variam entre a 

imiscibilidade e miscibilidade. 

2.4 Métodos miscíveis  

Os métodos miscíveis são uma categoria que se baseia na miscibilidade de uma substância 

injetada com a fase óleo. Na injeção de gás pode-se envolver diferentes tipos de gases para 

diferentes tipos de óleo ao mesmo tempo, com objetivo de alcançar a miscibilidade. 

Os gases mais usados para o deslocamento miscível são o gás natural e o CO2. O gás 

carbônico consegue alcançar a miscibilidade a pressões menores, e consegue extrair 

componentes do óleo até o C30, com isso sendo capaz de se misturar e provocar o inchamento 
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do óleo, causando aumento da densidade do óleo e redução da viscosidade ao mesmo tempo 

(MATHIASSEN, 2003). 

Ao se injetar um gás no reservatório, pode acontecer ora a miscibilidade ora a 

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

de condições que são dadas por quatro variáveis (BAUTISTA, 2014): 

• Temperatura do reservatório; 

• Pressão do reservatório; 

• Composição do óleo; 

• Composição do gás injetado. 

Alvarado e Manrique (2010 apud DINIZ,2015) apontam algumas desvantagens dos 

métodos miscíveis, a formação de caminhos preferenciais viscosos, devido a baixa viscosidade 

do solvente injetado, e também a sobreposição da fase menos densa resultando em uma baixa 

eficiência de varrido. Uma das alternativas citadas pelos autores é o processo de injeção 

alternada de água e gás (WAG), em que em muitos casos se utiliza o CO2 para aumentar a 

eficiência do processo e reduzir custos. 

2.4.1 Pressão mínima de miscibilidade (PMM) 

A miscibilidade entre o óleo de reservatório e o gás injetado é definida pela pressão mínima 

de miscibilidade (PMM) que é a pressão mínima requerida no reservatório para que o gás 

injetado e o óleo do reservatório sejam uma fase homogênea. 

Para explicar os diferentes processos de miscibilidade, é comum utilizar diagramas 

ternários. Na Figura 2-1 é visto o diagrama ternário que mostra todos os processos de 

miscibilidade durante a injeção. 
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Figura 2-1: Condições para diferentes tipos de deslocamento de óleo por solventes.  

 

Fonte: Adaptado de Mathiassen, 2003. 

Como o caminho de dissolução (I2 -J3) na Figura 2-1 não passa na região bifásica ou cruza 

a linha crítica, essa forma a miscibilidade de primeiro contato. O caminho (I1 – J1), que passa 

totalmente na região bifásica, forma o deslocamento imiscível. Quando as composições iniciais 

e injetadas estão no lado oposto da linha crítica, o deslocamento pode ser tanto por vaporização 

de gás (I2 – J1) ou por condensação do gás (I1 – J2) (MATHIASSEN, 2003). 

2.4.2 Miscibilidade de primeiro contato (FCM – First Contact Miscibility) 

O método mais direto para se conseguir o deslocamento miscível é através da injeção de 

um solvente que se mistura com o óleo completamente, de modo que todas as misturas estão 

em apenas uma fase. Para alcançar a miscibilidade de primeiro contato entre solvente e óleo, a 

pressão deve estar acima da pressão crítica já que todas as misturas acima dessa pressão estão 

em apenas uma fase (MATHIASSEN, 2003). 

A Figura 2-2 que mostra o diagrama de miscibilidade de primeiro contato. Indica que a 

injeção de um gás 100% composto pelo componente intermediário é miscível quando entra em 

contato com o óleo O, entretanto, com o gás A não ocorre o mesmo. Contudo, essas misturas 

podem se tornar miscíveis caso ocorra o enriquecimento do gás com o componente 

intermediário, levando ao gás B, como também através do aumento da pressão do sistema, que 
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provocaria um encolhimento no envelope de fases, fazendo-o assumir o formato do envelope 

demonstrado com linha tracejada (DANESH, 1998). 

Portanto a miscibilidade depende muito do gás injetado e do óleo do reservatório, podendo 

tornar um miscível apenas com o enriquecimento do mesmo com um dos componentes, até que 

tal gás e óleo misturados em qualquer proporção, formem uma única fase, sendo assim chamado 

de miscíveis em primeiro contato. 

 

Figura 2-2: Diagrama de miscibilidade de primeiro contato. 

 

Fonte: Adaptado de Danesh, 1998. 
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2.4.3 Miscibilidade de múltiplo contato (MCM – Multiple Contact Miscibility) 

O fluido injetado a alta pressão, para alcançar a miscibilidade de múltiplo contato, 

normalmente é, gás natural enriquecido, gás de combustão, nitrogênio ou CO2. Esses fluidos 

não são miscíveis em primeiro contato e formam duas fases quando misturados com o fluido 

do reservatório. A miscibilidade é alcançada por transferência de massa dos componentes, que 

resulta de múltiplos e repetidos contatos entre o óleo e o fluido injetado. Existem dois processos 

principais onde a miscibilidade dinâmica pode ser alcançada. Esses são os mecanismos de 

vaporização e o mecanismo de condensação (MATHIASSEN, 2003). 

2.4.3.1 Mecanismo de vaporização 

O mecanismo de vaporização é um caso particular da miscibilidade de múltiplo contatos. 

É baseado na vaporização dos componentes intermediários do óleo no reservatório. Uma zona 

de transição de miscibilidade é criada, e C2 a C6 (no caso de injeção de CO2, este pode extrair 

até C30) são extraídos devido à alta pressão de injeção. O mecanismo de vaporização pode 

deslocar quase todo óleo na área que ocorre o contato, entretanto, a fração do reservatório pode 

ser pequena devido condições de vazão e heterogeneidade do reservatório (MATHIASSEN, 

2003). 

A miscibilidade pode ser alcançada com injeção de CO2 a pressões mais baixas do que 

quando é utilizada a injeção de metano. Se o metano é adicionado ao sistema de 

CO2/hidrocarboneto tem-se um aumento na pressão de miscibilidade. Isso também é verdade 

para gases não condensados como N2 e O2 (GREEN e WILLHITE, 1998). 

Na Figura 2-3 que mostra o diagrama de fases para o mecanismo de vaporização, é possível 

verificar que o gás L de injeção, composto apenas por fluido leve, após entrar em contato com 

o óleo A, forma duas fases equilibradas de líquido X1 e gás Y1, com uma mistura global F1. 

Contudo, a fase gás Y1 é o gás original L, após adquirir algumas frações leves e intermediárias 

da fase óleo. A fase gás Y1 move adiante e faz novos contatos com o óleo fresco, tornando-se 

progressivamente mais rica particularmente em frações intermediárias, como mostrado por Y2, 

Y3,... O gás se torna miscível com o óleo em C, que é a reta tangente ao ponto crítico, ou seja, 

a linha de amarração com comprimento nulo, que passa através da composição do óleo. Torna 
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se evidente que o caminho composicional deve passar através do ponto crítico, uma vez que 

esta é a única condição em que as fases equilibradas perdem a distinção, e uma transição 

contínua de gás para óleo pode ser obtida sem qualquer limite de fase (DANESH, 1998; DINIZ, 

2015). 

Figura 2-3: Diagrama de fase do mecanismo de vaporização à pressão mínima de 

miscibilidade. 

 

Fonte: Adaptado de Danesh, 1998. 

 Por outro lado, o gás injetado, L puro, não obtém miscibilidade de múltiplo contato com 

o óleo B, uma vez que o avanço do enriquecimento do gás é limitado pela linha de amarração 

X2’Y2’ (linha de amarração limite) que, se estendida, vai direto para o óleo B. Isso evidencia 

que a miscibilidade não pode ser obtida quando a composição do óleo e o envelope de fases 

estão do mesmo lado da linha tangente ao ponto crítico (extensão da linha de amarração crítica). 

Entretanto, a miscibilidade pelo mecanismo de vaporização por ser obtida para o óleo B, se a 

pressão do sistema for elevada o suficiente para encolher o envelope de fases, conforme 

ilustrado pelo limite tracejado, o que acontece na PMM. A essa pressão, a linha de amarração 

limite torna-se a linha de amarração crítica, à medida que a fase gás enriquece através de 
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múltiplos contatos com o óleo original, atingindo a composição crítica (DANESH, 1998; 

DINIZ, 2015). 

2.4.3.2 Mecanismo de condensação 

Quando gás enriquecido é injetado no óleo, óleo e gás são inicialmente imiscíveis. O 

mecanismo de condensação ocorre quando o óleo do reservatório em uma célula particular 

encontra uma nova porção de solvente. Um banco miscível se forma através de condensação 

do componente intermediário de gás em óleo. Isso levará a formação de um banco móvel de 

óleo atrás de uma zona de gás sem os componentes intermediários. O processo continua até as 

condições de miscibilidade são alcançadas (MATHIASSEN, 2003). 

Na Figura 2-4 que mostra o diagrama de fases do mecanismo de condensação, é possível 

verificar que, ao entrar em contato com o óleo do reservatório, o gás A forma duas fases, o gás 

Y1 e o óleo X1, em equilíbrio. A fase gasosa se move adiante e deixa o óleo enriquecido X1 para 

trás, para entrar em contato, mais adiante, com o gás fresco A, resultando em um óleo cada vez 

mais rico em intermediários, como mostrado por X2, X3... Esse processo continua e o óleo é 

enriquecido até finalmente atingir a composição do óleo crítico, em C, tornando-se miscível 

com o gás A. Essa pressão em que a extensão da linha de amarração crítica passa através da 

composição do gás é a pressão mínima requerida para se obter a miscibilidade (PMM) 

(DANESH, 1998; DINIZ, 2015). 
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Figura 2-4: Diagrama de fases esquemático do mecanismo de condensação do gás a uma 

pressão mínima de miscibilidade. 

 

Fonte: Adaptado de Danesh, 1998. 

 A composição original do óleo não tem efeito na obtenção do estado de miscibilidade, 

uma vez que esse mecanismo é controlado pela composição do gás injetado. Assim, ao invés 

de se elevar a pressão para obter miscibilidade, o gás de injeção que deve ser enriquecido a um 

nível em que a extensão da linha de amarração crítica passe através da composição do gás de 

injeção, sendo este nível de enriquecimento chamado de enriquecimento mínimo de 

miscibilidade. 

No mecanismo de condensação do gás, a miscibilidade é obtida no ponto de injeção, e o 

gás injetado desloca o fluido crítico, em forma de pistão, com a composição do líquido variando 

gradualmente até aquela do óleo original. Da mesma forma que no mecanismo de vaporização, 

a zona de transição não apresenta limites entre as fases (DANESH, 1998). 
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2.5 Injeção de dióxido de carbono (CO2) 

O processo de injeção de CO2 no reservatório tem a função de dar um acréscimo na 

produção de petróleo. Este processo tem um efeito positivo na recuperação de óleo por meio de 

alterações das propriedades dos fluidos e manutenção da pressão do reservatório, podendo ser 

o deslocamento do óleo de forma imiscível e/ou miscível (HARO, 2014). 

A vantagem da adoção da injeção de CO2, em relação à injeção de água e/ou gás, está 

relacionada com o motivo pelo qual o óleo é deixado para trás por esses métodos convencionais. 

Ele é deixado para trás tanto porque não recebe o contato dos fluidos injetados, mas também 

devido às forças capilares entre óleo, água e a rocha porosa nas porções contatadas, que 

armazenam e retêm o óleo. Portanto, qualquer processo de recuperação avançada deve fazer 

contato com as áreas ignoradas ou liberar e reduzir o óleo preso, ou mesmo atuar das duas 

formas (HOLM, 1982).  

O CO2 atua das duas formas, tanto invadindo as zonas que não foram anteriormente 

invadidas pela água, como reduzindo a saturação de óleo para aproximadamente 5% do volume 

poroso (VP), onde a invasão anterior da água havia reduzido para apenas 25% do VP. 

Entretanto, esses efeitos podem não acontecer se não houver um projeto cuidadoso da injeção 

de CO2, com pressões suficientemente altas, obedecendo a padrões adequados de injeção, e com 

algum controle da injeção e escoamento dos fluidos necessários para o alcance dos objetivos de 

projeto (HOLM, 1982). 

2.5.1 Injeção de CO2 imiscível 

No processo de injeção de CO2 imiscível, o CO2 injetado e óleo não se misturam por 

completo, constituindo duas fases distintas no processo. Além disso, há outros mecanismos 

importantes presentes no processo para aumentar a produção de óleo de reservatório, sendo as 

seguintes: 

• Redução da viscosidade do óleo; 

• Dilatação (inchamento) do óleo; 

• Redução da tensão interfacial. 
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2.5.2 Injeção de CO2 miscível 

No processo de injeção de CO2 miscível, em um primeiro contato o CO2 não é miscível 

com o óleo, entretanto, sob condições de temperatura, pressão e composição de óleo favoráveis 

gera-se uma frente miscível no reservatório. A zona miscível entre o CO2 e o óleo, como a do 

processo com gás pobre, é formada pela transferência de componentes do óleo para o CO2. Isso 

ocorre através de múltiplos contatos da frente de CO2 com o óleo do reservatório (LEÃO, 2014). 

Na Figura 2-5 é visto um esquema miscível de injeção contínua de CO2. 

Figura 2-5: Representação da injeção continua de CO2 miscível. 

 

Fonte: Adaptado de Petroeknowledge, 2017. 
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2.6 Processo de WAG (water-alternating-gas) 

Um método de recuperação de óleo é eficiente quando tanto a eficiência de varrido, que 

em termos percentuais representa a área do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado, 

quanto a eficiência de deslocamento, que é o parâmetro que mede a capacidade do fluido 

injetado de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha, são elevadas. A recuperação por 

injeção de água apresenta, em geral, boa eficiência de varrido, quando comparado com a injeção 

de gás. O deslocamento de óleo pela água geralmente apresenta baixa razão de mobilidade 

(razão entre a mobilidade do fluido deslocante e a mobilidade do fluido deslocado) e a água 

consegue varrer bem o reservatório. Já o deslocamento de óleo pelo gás geralmente apresenta 

alta razão de mobilidade e causa o fenômeno de digitação viscosa (fingers), que leva a uma 

prematura irrupção de gás e baixa eficiência de varrido de óleo. Em reservatórios heterogêneos, 

o efeito de digitação viscosa é acentuado devido aos caminhos preferenciais que faz com que o 

gás injetado atinja o poço produtor antes que grande parte do reservatório tenha sido varrida. 

Embora a recuperação por injeção de gás possa apresentar menor eficiência de varrido, 

geralmente possui maior eficiência de deslocamento, ou seja, na região contatada pelo gás, este 

desloca uma maior quantidade de óleo do meio poroso (FATEMI e SOHRABI, 2013). 

O WAG utilizando CO2, segundo Han e Gu (2014), tem muitas vantagens técnicas, 

especialmente quando aplicado em reservatórios de óleo leve, sob condições de miscibilidade. 

A primeira delas é o fato do CO2 injetado e o óleo cru leve poderem se tornar miscíveis nas 

condições de reservatório, devido à baixa PMM entre eles. A segunda, é que a injeção miscível 

do WAG com CO2 geralmente leva a uma alta recuperação de óleo, quando comparada à injeção 

de água ou à injeção contínua de CO2, individualmente, uma vez que combina a melhoria na 

eficiência de varrido volumétrico da injeção de água e a eficiência de deslocamento da injeção 

de CO2. A terceira, é que a água injetada pode aumentar rapidamente e manter a pressão do 

reservatório acima da PMM, assim como controlar efetivamente a mobilidade do CO2 injetado, 

reduzindo sua permeabilidade relativa. Por fim, esse método pode reduzir consideravelmente o 

consumo de CO2 e os custos associados, quando comparado à injeção contínua de CO2 (apud 

DINIZ,2015). Este processo pode ser visto na Figura 2-6 que mostra um diagrama esquemático. 
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Figura 2-6: Diagrama esquemático da operação do water-alternating-gas (WAG) miscível de 

CO2. 

 

Fonte: Adaptado de Riis e Halland (2015). 

Segundo Christensen et al (2001) o processo de WAG pode ser categorizado de diversas 

formas, entretanto, o mais comum é dividi-lo entre miscível, imiscível, hibrido e outros. 

No processo de WAG miscível, o gás injetado é miscível com o óleo do reservatório, no 

primeiro contato ou em múltiplo contatos no caso do CO2, à medida que o deslocamento 

continua sob determinadas condições. É muito difícil distinguir a miscibilidade e imiscibilidade 

no processo de WAG. A vantagem da miscibilidade do gás está no fato de reduzir a viscosidade 

do óleo, resultando também na maior produção do óleo com o aumento de sua mobilidade. Na 

maior parte dos projetos se tenta manter uma pressão acima da de miscibilidade mas devido à 

dificuldade de manter pressão suficiente, casos reais de campo podem oscilar entre 

miscibilidade e imiscibilidade do gás durante o ciclo de vida de produção de óleo. A maioria 

dos processos de WAG miscível tem sido realizada com poços onshore, mas recentemente tem 

havido tentativas com poços offshore (CHRISTENSEN et al, 2001; DINIZ, 2015). 
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O processo de WAG imiscível é aplicado com o intuito de melhorar a estabilidade frontal 

ou contatar zonas que não foram varridas. Esse método foi aplicado em reservatórios onde 

injeção de gás com estabilidade gravitacional não pode ser aplicado, por suprimento de gás 

limitado e/ou forte heterogeneidade. Em adição ao varrido, a eficiência do deslocamento 

microscópico pode melhorar. Algumas vezes o primeiro slug de gás se dissolve no óleo, 

podendo ocasionar grandes mudanças como o inchamento do óleo e uma favorável redução da 

viscosidade do óleo, tornando o deslocamento quase miscível (CHRISTENSEN et al, 2001). 

2.7 Histerese da permeabilidade relativa 

A histerese se refere a irreversibilidade, ou dependência de caminho. Em vazões 

multifásicas, a histerese se manifesta através da permeabilidade relativa e da pressão capilar no 

caminho da saturação e seu histórico (JUANES et al, 2006). 

Do ponto de vista do processo de escala de poros, a histerese tem pelo menos duas origens: 

• Histerese do ângulo de contato – Esse tipo de histerese pode ser observado na 

Figura 2-7, na figura (a) é mostrada a gota de óleo em equilíbrio, pode-se ver que 

existe um ângulo de contato entre a gota e a placa superior. Na figura (b) é mostrado 

como o deslocamento dessa placa superior altera o ângulo de contato em ambas as 

placas, causando assim a histerese devido a esse ângulo maior (LABOISSIÉRE, 

2014). 

Figura 2-7: Histerese do ângulo de contato. 

 

Fonte: Adaptação de Laboissiére (2014). 
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• Histerese pelo trapeamento da fase não molhante – Durante o processo de 

embebição, uma fração na fase não molhante se disconecta em forma de bolhas e 

gânglios, se tornando efetivamente imóvel. Os efeitos da histerese são maiores em 

processos com grandes reversibilidades de vazões de injeção como o processo de 

WAG (JUANES et al, 2006). 

Os efeitos de histerese entre o processo de drenagem e embebição em escala de poro são 

compartilhados nas curvas de permeabilidades relativas e pressões capilares. Em modelos com 

grande variação de vazões como o WAG, a dependência de histórico de saturação e esse ciclo 

de fase não molhante e fase molhante se manifesta nas curvas de permeabilidade relativa. 

Diversos experimentos foram realizados para entender esse fenômeno, que geralmente é 

conveniente em abordagens bifásicas, como observado por Land (1971). Já experimentos de 

histerese trifásico são muito caros, mas vem ganhando destaque devido à importância e 

impactos no comportamento do reservatório (LABOISSIÉRE, 2014). 

Dos modelos para o cálculo da histerese da permeabilidade relativa estudados, que são o 

bifásico de Killough (1976) e trifásico de Larsen e Skauge (1998), ambos se baseiam no 

aprisionamento de gás desenvolvido por Land (1968). 

 

2.7.1 Modelos de cálculo da permeabilidade relativa trifásica 

O primeiro modelo de permeabilidade relativa para o fluxo trifásico foi publicado por 

Corey et al (1956), seu modelo era baseado no conceito e assumia que a permeabilidade relativa 

das fases molhantes e não molhantes eram independentes das saturações das outras fases. 

Os modelos mais utilizados atualmente para os cálculos da permeabilidade relativa são de 

Stone’s I (STONE, 1970), Stone’s II (STONE, 1973) e modelos propostos por Baker (1988).  
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• STONE’S I; 

O modelo de STONE’S I para a fase óleo assume que a vazão de óleo sofre impedimento 

pela presença de gás e água, e os efeitos de gás e água são mutualmente independentes. A 

permeabilidade relativa do óleo é tratada como uma função linear normalizada da saturação do 

óleo So, modificada pela função Bw e Bg que dependem da saturação da água e do gás 

respectivamente (BAKER, 1988). 

Para se manter consistência nos limites das saturações bifásicas Bw é escolhido 

proporcionalmente a permeabilidade relativa do óleo na presença de água com nenhuma 

saturação de gás, e Bg é escolhido proporcionalmente a permeabilidade relativa do óleo na 

presença de gás na saturação de água conata. Os volumes de formação incluem uma função 

correspondente. O cálculo da permeabilidade relativa do óleo é mostrado na Equação 2-1. 

𝑘𝑟𝑜 (𝑆𝑤, 𝑆𝑔) = 𝑆∗
𝑜 {

𝑘𝑟𝑜(𝑤)

(1 − 𝑆∗
𝑤)

}  + {
𝑘𝑟𝑜(𝑔)

(1 − 𝑆∗
𝑔)

} =  𝑆∗
𝑜𝐵𝑤𝐵𝑔     𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 1) 

 

Onde 

𝑆∗
𝑜 = 

𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑚

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜(2 − 2) 

𝑆∗
𝑤 = 

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
     𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜(2 − 3) 

𝑆∗
𝑔 = 

𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜(2 − 4) 

Simuladores comerciais geralmente se utilizando da versão normalizada de STONE’S I 

descrita por Aziz e Settari (1979) e mostrada na Equação 2-5. 

𝑘𝑟𝑜 (𝑆𝑤, 𝑆𝑔) =
𝑆∗

𝑜 𝑘𝑟𝑜(𝑤) 𝑘𝑟𝑜(𝑔)

𝑘𝑟𝑜(𝑤𝑐)(1 − 𝑆∗
𝑤)(1 − 𝑆∗

𝑔)
   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 5) 
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 Onde 𝑘𝑟𝑜(𝑤𝑐)é a permeabilidade relativa do óleo na saturação de água conata e saturação 

de gás crítica, e 𝑆𝑜𝑚 é a saturação de óleo residual trifásica cuja equação proposta por Fayers e 

Matthews (1984) é vista na Equação 2-6. 

𝑆𝑜𝑚 =  𝜆𝑆𝑜𝑟𝑤 + (1 − 𝜆)𝑆𝑜𝑟𝑔    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 6) 

 Onde necessitamos que 𝜆 = 1 quando 𝑆𝑔 = 0 e 𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑐. Isso implica na relação 

mostrada na Equação 2-7. 

𝜆 = 1 − 
𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑖 − 𝑆𝑜𝑟𝑔
   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 7) 

 A saturação 𝑆𝑜𝑟𝑤é a saturação residual do óleo na presença de água e 𝑆𝑜𝑟𝑔é a saturação 

residual do óleo na presença de gás e água irredutível. Na pratica não é claro se 𝑆𝑜𝑚deve se 

comportar linearmente entre dois limites de saturações residuais de óleo, entretanto tal 

suposição é melhor que a escolha de um numero arbitrário (FAYERS e MATTHEWS, 1984). 

• STONE’S II 

O modelo de STONE’S II assume que a permeabilidade total (somatório das 

permeabilidades de óleo, água e gás) é produto da permeabilidade total água/óleo (𝑘𝑟𝑜(𝑤) +

𝑘𝑟𝑤(𝑜)) medido na saturação de gás zero e a permeabilidade total gás/óleo (𝑘𝑟𝑜(𝑔) + 𝑘𝑟𝑔(𝑜)) 

medido na saturação de água irredutível, mostrado na Equação 2-8. 

𝑘𝑟𝑜 (𝑆𝑤, 𝑆𝑔) = (𝑘𝑟𝑜𝑤 + 𝑘𝑟𝑤)(𝑘𝑟𝑜𝑔 + 𝑘𝑟𝑔) − (𝑘𝑟𝑤 + 𝑘𝑟𝑔)            𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 8)       

Simuladores comerciais geralmente se utilizando da versão normalizada de STONE’S II 

descrita por Aziz e Settari (1979) e mostrada na Equação 2-9. 

𝑘𝑟𝑜 (𝑆𝑤, 𝑆𝑔) = 𝑘𝑟𝑜(𝑤𝑐) [(
𝑘𝑟𝑜(𝑤)

𝑘𝑟𝑜(𝑤𝑐)
+ 𝑘𝑟𝑤)(

𝑘𝑟𝑜(𝑔)

𝑘𝑟𝑜(𝑤𝑐)
+ 𝑘𝑟𝑔) − (𝑘𝑟𝑤 + 𝑘𝑟𝑔)]    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 9) 
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Fayers e Matthews realizaram sete estudos para o cálculo da permeabilidade relativa 

trifásica utilizando os dois modelos de Stone, o que demonstrou que o modelo de Stone’s I com 

a saturação 𝑆𝑜𝑚mostrada na Equação 2-3 era superior ao modelo Stone’s II. 

• Baker’s: Interpolação ponderada na saturação 

A interpolação ponderada na saturação calcula a permeabilidade relativa trifásica ao óleo 

através da interpolação linear entre as permeabilidades relativas bifásicas 𝑘𝑟𝑜(𝑤) e 𝑘𝑟𝑜(𝑔), 

ponderada nas saturações de água e gás móveis, e corresponde à suposição de escoamento 

segregado para as duas fases.  

𝑘𝑟𝑜  =
(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖)𝑘𝑟𝑜(𝑤) + (𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟) 𝑘𝑟𝑜(𝑔)

(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖) + (𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟)
  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 10)  

Onde o 𝑆𝑔𝑟é a saturação residual de gás na fase bifásica óleo/água (normalmente zero já 

que o deslocamento óleo/água é realizado sem a presença de gás), equações semelhantes podem 

ser utilizadas para as fases molháveis e não molháveis (BLUNT, 2000).  

𝑘𝑟𝑤  =
(𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟)𝑘𝑟𝑤(𝑜) + (𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟) 𝑘𝑟𝑤(𝑔)

(𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟) + (𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟)
  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 11)  

𝑘𝑟𝑔  =
(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖)𝑘𝑟𝑔(𝑤) + (𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟) 𝑘𝑟𝑔(𝑜)

(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖) + (𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟)
  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 12)  

2.7.2 Modelo de trapeamento de Land 

A equação de Land (1968) vem experimentos realizados que afirmam que após o 

deslocamento da fase não molhante pela fase molhante (embebição), a diferença entre os 

inversos das saturações  de gás residual e inicial é uma constante e que se dá pela equação  

mostrada na Equação 2-13. 

𝐶 =  
1

𝑆𝑔𝑟
− 

1

𝑆𝑔𝑖
     𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 13 
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Onde  𝑆𝑔𝑟  é a saturação trapeada da fase não molhante no final do processo da embebição, 

𝑆𝑔𝑖é a máxima saturação da fase não molhante obtida no processo de drenagem e C é o 

coeficiente de Land. 

2.7.3 Modelo de Killough (1976) 

O modelo de histerese bifásico criado por Killough (1976) utiliza-se da determinação do 

ponto extremo para as curvas de embebição. No processo de embebição ocorre o 

aprisionamento da fase não molhante pelo escoamento da fase molhante e a saturação residual 

presa depende da saturação máxima da fase não molhante residual (𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥 ). Para um 

reservatório molhável a água a fase não molhante se refere à fase gasosa. (SANTANA, 2014). 

Entretanto, durante o processo de drenagem, as permeabilidades relativas à fase não 

molhante são calculadas diretamente dos dados experimentais de drenagem e nenhum 

fenômeno de histerese é incorporado, isso também é visto como a reversibilidade do processo.. 

A permeabilidade relativa durante a embebição é calculada pela Equação 2-14. 

 

𝑘𝑟𝑁
𝐸𝑚𝑏(𝑆𝑁) =  𝑘𝑟𝑁

𝐷𝑟𝑒𝑛(𝑆𝑁ℎ) [
𝑘𝑟𝑁

𝐸𝑥𝑝(𝑆𝑁
𝑁𝑜𝑟𝑚) − 𝑘𝑟𝑁

𝐸𝑥𝑝(𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥)

𝑘𝑟𝑁
𝐸𝑥𝑝(𝑆𝑁𝑚𝑎𝑥) − 𝑘𝑟𝑁

𝐸𝑥𝑝(𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥)
]       𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2 − 14) 

Onde 𝑘𝑟𝑁
𝐸𝑚𝑏

é a permeabilidade relativa à embebição calculada, 𝑆𝑁 é a saturação da fase 

não molhante, 𝑘𝑟𝑁
𝐷𝑟𝑒𝑛

 é a permeabilidade relativa à drenagem experimental, 𝑆𝑁ℎ é a saturação 

da fase não molhante no início do processo de transição de drenagem para embebição, 𝑆𝑁𝑚𝑎𝑥 é 

a saturação máxima possível da fase não molhante, 𝑆𝑁
𝑁𝑜𝑟𝑚é a saturação da fase não molhante 

normalizada calculada pela Equação 2-15, no final da embebição a saturação residual é 

chamada de 𝑆𝑁𝑟ℎ. 

𝑆𝑁
𝑁𝑜𝑟𝑚 = [

(𝑆𝑁 − 𝑆𝑁𝑟ℎ)(𝑆𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥)

𝑆𝑁ℎ − 𝑆𝑁𝑟ℎ
] + 𝑆𝑁𝑟𝑚𝑎𝑥          𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 15 
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O modelo une curvas de drenagem e embebição enquanto uma interpolação das curvas 

predizendo uma curva intermediaria, as curvas de embebição e drenagem delimitam um 

envelope reversível, onde são estimadas as curvas de varredura, mostrada na Figura 2-8. 

Figura 2-8: Típica histerese da permeabilidade relativa do modelo de Killough (1976). 

 

Fonte: Adaptado de Killough (1976) para fase não molhante. 

2.7.4 Modelo de Larsen e Skauge (1988) 

A histerese é também presente durante as mudanças de saturação da vazão trifásica. A 

maior parte dos sistemas trifásicos consiste em uma fase molhante (água), uma fase 

intermediaria (óleo) e a fase não molhante (gás). Em processos como o WAG o modelo de 

Killough (1976) geralmente não vai ser capaz de descrever a permeabilidade relativa do 

reservatório (CASTILLO, 2016). 

Larsen e Skauge (1998) propuseram um modelo numérico capaz de reproduzir 

qualitativamente o comportamento da histerese nas fases não molhante e molhante. Este modelo 

utiliza diferentes curvas de varreduras durante o aumento ou diminuição da saturação de gás 

durante os ciclos. A curva de varredura da embebição (diminuição da saturação de gás) é 
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calculada a partir da curva de varredura de drenagem (aumento da saturação de gás) no mesmo 

ciclo de histerese (LABOISSIÉRE, 2014). 

O modelo de Larsen e Skauge (1988) é comumente referido como o modelo do processo 

WAG para o cálculo da histerese, se baseando no coeficiente de trapeamento de gás de Land 

(C), no expoente de redução da mobilidade do gás durante o ciclo de histerese na presença de 

água móvel (α), da permeabilidade relativa lida da curva trifásica (Krw3), o efeito do 

trapeamento de gás na redução da saturação de óleo residual através do coeficiente linear (a) e 

SgrMAX a saturação máxima de gás residual. 

As curvas de varredura de permeabilidade relativa ao gás durante o aumento da saturação 

de gás da segunda ou demais drenagens são calculados através da Equação 2-16: 

[𝑘𝑟𝑔
𝐷𝑟𝑒𝑛(𝑆𝑔, 𝑆𝑤

𝐼 , 𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)]𝑛 = {[𝑘𝑟𝑔

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
(𝑆𝑔) − 𝑘𝑟𝑔

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
(𝑆𝑔

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)] (
𝑆𝑤𝑖

𝑆𝑤
𝐼

)𝛼}𝑛  + [𝑘𝑟𝑔
𝑒𝑚𝑏(𝑆𝑔

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)]𝑛−1   𝐸𝑞 2 − 16 

Sendo, 𝑘𝑟𝑔
𝐷𝑟𝑒𝑛(𝑆𝑔, 𝑆𝑤

𝐼 , 𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) à permeabilidade relativa calculada para a segunda drenagem no 

ciclo atual; 𝑘𝑟𝑔
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

(𝑆𝑔) é um dado de entrada que representa a permeabilidade relativa ao gás primária; 

𝑘𝑟𝑔
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

(𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) é um dado de entrada que representa a permeabilidade relativa ao gás em função da 

saturação de gás no início da segunda drenagem; 𝑆𝑤
𝐼  é a saturação no início da segunda curva de 

drenagem; o termo 𝑘𝑟𝑔
𝑒𝑚𝑏(𝑆𝑔

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) é a permeabilidade relativa ao final da curva de embebição 

anterior e (α) é o expoente de redução da permeabilidade relativa ao gás na presença de água 

móvel . 

Toda vez que o processo de WAG é completo, o ciclo se reinicia, isso irá resultar em ciclos 

com cada um deles mostrando uma permeabilidade relativa inferior ao anterior como mostrado 

na Figura 2-9 que apresenta o efeito de histerese durante o escoamento trifásico, considerando 

a redução da permeabilidade relativa ao gás. 
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Figura 2-9 : Efeito da histerese durante o escoamento trifásico. 

 

Fonte: Adaptado de Larsen e Skauge, (1998) 

Larsen e Skauge (1998) consideraram em seu modelo a irreversibilidade do sistema 

,portanto, modelaram as curvas de permeabilidade relativa ao gás durante a embebição em 

função da saturação de gás móvel (𝑆𝑔𝑓 ), que pode ser vista na Equação 2-17. 

𝑘𝑟𝑔
𝐸𝑚𝑏(𝑆𝑔) = 𝑘𝑟𝑔

𝐷𝑟𝑒𝑛(𝑆𝑔𝑓)     𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 17 

Onde 𝑘𝑟𝑔
𝐸𝑚𝑏 é a permeabilidade relativa ao gás de embebição, 𝑆𝑔 é a saturação de gás, 𝑘𝑟𝑔

𝐷𝑟𝑒𝑛 

é a permeabilidade relativa ao gás de drenagem e 𝑆𝑔𝑓 é a saturação móvel de gás. 

A saturação móvel do gás é calculada através da equação 2-18. 

𝑆𝑔𝑓 = 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 + 
1

2
[(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟) + √(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟)2 +

4

𝐶
(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟)]    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 18 
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Onde 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 é a saturação crítica do gás quando a fase se torna móvel, 𝑆𝑔𝑟 é a saturação 

residual do gás quando a fase se torna móvel e C é a constante de Land. O cálculo da saturação 

de gás residual e da constante de Land são mostrados respectivamente nas Equação 2-19 e 2-

20. 

𝑆𝑔𝑟 = 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 + 
𝑆𝑔𝑖 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡

1 + 𝐶(𝑆𝑔𝑖 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡)
  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 19 

𝐶 =  
1

𝑆𝑔𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡
− 

1

𝑆𝑔𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡
      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 20 

Esse modelo considera como fase molhante a água, para calcular a permeabilidade relativa 

à água durante o processo de embebição (aumento da saturação de água) está conectada a 

saturação de gás no início do processo e com a saturação de gás móvel. Além da necessidade 

da curva de permeabilidade relativa bifásica (Krw2) é também necessário a curva de 

permeabilidade relativa trifásica (Krw3) conseguida após a injeção de gás. Esse cálculo pode 

ser visto na Equação 2-21. 

𝑘𝑟𝑤
𝐸𝑚𝑏 = 𝑘𝑟𝑤

𝑊2 (1 − 
𝑆𝑔

𝐼

𝑆𝑔
𝑚𝑎𝑥) + 𝑘𝑟𝑤

𝑊3 (
𝑆𝑔

𝐼

𝑆𝑔
𝑚𝑎𝑥)    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 21 

Para calcular a saturação de óleo residual quando o modelo para cálculo da permeabilidade 

relativa é o de Stone’s I, essa saturação é modificada para levar em consideração o efeito do 

aprisionamento de gás, que pode ser visto na Equação 2-22. 

𝑆𝑜𝑟 = (𝑆𝑜𝑟)𝑆𝑔𝑡=0
−  𝑎𝑆𝑔𝑡      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 − 22  

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

  Estado da Arte 
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3 Estado da Arte 

Neste capítulo são expostos alguns trabalhos relacionados a permeabilidade relativa, a 

histerese, ao processo de injeção de CO2 e ao processo de WAG relevantes para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

Uma das correlações empíricas de permeabilidade relativa mais conhecidas é a de Corey 

(1954). Que permitia a criação de curvas de permeabilidade relativa quando nenhum dado de 

laboratório estava disponível, utilizando-se da permeabilidade relativa como um parâmetro de 

ajuste histórico em simulação de reservatórios. Entretanto, as equações de Corey (1954) apenas 

podiam ser aplicadas em sistemas homogêneos com distribuição de poros normal e 

negligenciando os efeitos da histerese. 

Land (1968) em seu trabalho “Calculation of imbibition relative permeability for two and 

three-phase flow from rock properties” demonstrou seus métodos de cálculo para o 

aprisionamento de gás e criou a constante muito usada para outros métodos de cálculo de 

histerese, a constante de Land C. Sua equação vem de observações experimentais que afirmam 

que após um processo de embebição, a diferença entre os inversos das saturações efetivas de 

gás inicial e residual é aproximadamente constante. Seu modelo é utilizado na maioria das 

modelos de predição para histerese. 

Dos métodos para predição de permeabilidade relativa do fluxo trifásico mais utilizados 

são de Stone (1970), denominado Stone’s I, e Stone (1973), denominado Stone’s II, ambos são 

modelos probabilísticos e ambos assumem que a permeabilidade relativa da fase molhante e 

não molhante dependem apenas de suas respectivas saturações. 

Helm e Josendalal (1974) em seu trabalho demonstram que o dióxido de carbono pode ser 

utilizado para deslocar o óleo de forma imiscível. Com injeção de CO2 imiscível abaixo da 

temperatura crítica. Atribuindo a melhoria da recuperação de óleo à redução da viscosidade e 

ao inchamento do óleo. 

Um dos mais utilizados modelos de cálculo de histerese da permeabilidade relativa bifásica 

é o modelo de Killough (1976), que se baseia no modelo de aprisionamento da fase não 
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molhante desenvolvido por Land (1968), O modelo criado utiliza-se da saturação máxima da 

fase não molhante para o calculado da histerese da permeabilidade relativa conseguindo o ponto 

final da curva de embebição. 

Após o modelo de Killough ser publicado, Carlson (1981) apresentou um modelo que tinha 

como proposito precisar apenas da curva de drenagem, a saturação máxima histórica da fase 

não molhante, um ponto da curva de embebição e o comportamento da constante de Land entre 

o máximo histórico e o valor final da saturação da fase não molhante. Os modelos de Killough 

e Carlson se tornaram o standard para o uso dos simuladores industriais para o cálculo bifásico. 

Baker (1988) admite que, dadas as incertezas experimentais, é razoável usar interpolações 

lineares entres os dados bifásicos criando uma interpolação das saturações de gás e água 

(modelo segregado). Ainda em 1988 Baker propôs outra equação para prever as 

permeabilidades trifásicas, onde as isoperms assumiriam o formato de uma reta.  

As pesquisas de laboratório para o uso de CO2 tiveram início em 1950 e continuaram nos 

anos 1960. Tais pesquisas mostraram que o CO2 não é diretamente miscível com a maioria dos 

óleos crus em pressão de reservatório. Como método de recuperação avançada, o dióxido de 

carbono entrou na era comercial com mais força em 1985, com a conclusão de três grandes 

gasodutos de CO2 para a área oeste do Texas, conectando fontes de CO2 em Sheep Mountain, 

Bravo Dome e McElmo Dome a um grande mercado naquela região (MATTHEWS, 1989). 

A histerese é muito presente nas mudanças de saturação durante um fluxo trifásico, Larsen 

e Skauge (1998) apresentaram um modelo em que a permeabilidade relativa de uma fase é 

função não somente do histórico de saturação da fase não molhante mas também da fase 

molhante, este modelo também diferente de Killough (1976) não assume a reversibilidade dos 

processos de embebição. Modelo que veio a ser o mais utilizado para projetos com fluxo 

trifásico e WAG. 

No trabalho de Egermann (2000), baseado em seus experimentos laboratoriais, foi proposto 

então um método para o cálculo da histerese do fluxo trifásico, entretanto, seu modelo tinha 

uma constante de Land para cada deslocamento, não importando qual e nem quando ocorrera. 

O modelo foi utilizado com sucesso para modelar as permeabilidades relativas trifásicas obtidas 
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durante experimentos de drenagem de gás em amostras molháveis à água e em amostras de 

molhabilidade intermediária.  

Segundo Christensen et al (2001), um dos primeiros campos encontrados na literatura que 

aplicou o processo de WAG foi um campo piloto em North Pembina, Alberta, no Canada. Foi 

iniciado em 1957 e foi realizado pela operadora Mobil, entretanto, foi injetado hidrocarboneto 

e não CO2. O CO2 foi utilizado como fluido de injeção em 1964, em Mead Strawn, no Texas. 

Outro importante trabalho inicial foi um artigo de 1958 sobre injeção WAG por Claude e Dyes 

“Improving miscible displacement by gas-water injecton” baseado em um estudo laboratorial 

onde foi proposta a injeção de água e gás para melhora da miscibilidade e deslocamento. 

Santana (2014), investigou efeito da histerese de permeabilidade relativa na recuperação 

de óleo pelo método WAG de CO2, em dois modelos sintéticos, sendo um modelo homogêneo 

e outro heterogêneo. 

Este trabalho adicionou um estudo paramétrico de cada um dos parâmetros necessários 

para os modelos de histerese da permeabilidade relativa de Killough (1976) e Larsen e Skauge 

(1998), em um reservatório de óleo leve com injeção de CO2 através de análises estatísticas e 

de modelagem de reservatórios. 
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4 Materiais e Métodos 

Este capítulo descreve o programa utilizado nas simulações, as características do fluido e 

do modelo base do reservatório, apresenta os dados de entrada para o simulador, os parâmetros 

operacionais utilizados e a metodologia para o desenvolvimento das simulações deste trabalho. 

4.1 Ferramentas computacionais 

Para realização deste estudo são utilizadas três ferramentas que pertencem ao pacote de 

simulação desenvolvido pela CMG (Computer Modelling Group Ltd.), na versão 2016, que são 

brevemente descritas nos subitens a seguir: 

4.1.1 Módulo “WINPROP” da CMG 

É o programa que torna possível fazer a caracterização de fluidos, criação de pseudo-

componentes, utilizar regressão para ajuste de dados de laboratório, simulação de processos de 

múltiplos contatos, construção de diagramas de fase, precipitação de sólidos e outras 

funcionalidades. Experimentos de laboratório considerados no Winprop são, a recombinação 

do separador óleo e gás, medições de compressibilidade, expansão a composição constante, 

liberação diferencial, depleção a volume constate e teste de inchamento.  

Essa ferramenta também possibilita a análise do comportamento de fase dos sistemas de 

reservatório de gás e óleo, e a geração das propriedades dos componentes para os simuladores 

composicionais GEM, black oil, IMEX e de vapor e aditivos térmicos STARS. 

A interface do programa possibilita a preparação dos dados, visualização de gráficos de 

entrada, execução da ferramenta de cálculo e visualização textual e em gráficos dos resultados 

obtidos (COMPUTER MODELLING GROUP LTD., 2016); 
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4.1.2 Módulo “BUILDER” da CMG 

É um programa, baseado na plataforma Microsoft Windows, que permite ao usuário a 

criação de arquivos de entrada para os simuladores da CMG. Os três simuladores da CMG são 

apoiados pelo Builder. O programa cobre todas as áreas de entrada de dados: criar e importar 

malhas e propriedades de reservatório, localizar poços, importar dados de produção de poços, 

importar ou criar modelos de fluido, propriedades das rochas, e condições iniciais do 

reservatório. 

O programa possui diversas ferramentas para manipulação de dados, criação de tabelas 

através de correlações e checagem de dados. Permitindo a visualização e validação dos dados 

antes de executar a simulação (COMPUTER MODELLING GROUP LTD., 2016); 

 

4.1.3 Módulo “GEM” (Generalized Equation-of-state Compositional Reservoir 

Simulator) da CMG 

É um simulador composicional de equações de estado que inclui as opções de dupla 

porosidade, equação de estado, CO2, gases miscíveis, gases voláteis, gases condensados, poços 

horizontais, comportamentos complexos das fases, histerese e muito mais (COMPUTER 

MODELLING GROUP LTD., 2016); 
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4.2 Modelo de Fluido 

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

de Danesh, A. (“PVT AND PHASE BEHAVIOUR OF PETROLEUM RESERVOIR FLUIDS, 

1988”). A Tabela 4-1 apresenta a composição original do fluido estudado que contem onze 

componentes incluindo C7+.  

Tabela 4-1: Composição do fluido original. 

Componente  
% 

molar 

CO2 0,91 

N2 0,16 

C1 36,47 

C2 9,67 

C3 6,95 

iC4 1,44 

nC4 3,93 

iC5 1,44 

nC5 1,41 

C6 4,33 

C7+ 33,29 

Total 100 

 

Fonte: Adaptado de Danesh (1988). 

É possível ver que se trata de um óleo leve e de características similares ao óleo do campo 

de Buracica da bacia do Reconcavo baiano como descrito por Lino (2005). 

As características do C7+ são: Densidade de 0,8515 e Peso Molecular de 218. 

As características do óleo são: °API = 35,1 e Pressão de saturação = 18.167,7 kPa (2.634,7 

psi). 

 

Na Tabela 4-2 tem-se os resultados da liberação diferencial que se encontra no livro de 

Danesh (1988) esses valores foram utilizados na criação do modelo de fluidos ajustado, 

através do WINPROP. 
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Tabela 4-2: Dados da Liberação Diferencial. 

 
Fonte: Adaptado de Danesh (1988). 

 

A Tabela 4-3, mostra os resultados da viscosidade do óleo e do gás encontradas para esse 

fluido leve no livro de Danesh (1988), utilizados no WINPROP para ajuste. 

Tabela 4-3: Dados de viscosidade do óleo e gás com variação de pressão. 

 

Fonte: Adaptado de Danesh (1988). 

Fator Volume Fator Volume

 de formação  de formação

 do óleo  do gás  gás-óleo  compressibilidade

(bbl r/bbl s) (ft³ r / ft³ s) (ft³ s/bbl s)  do gás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fator de Densidade

Dados PVT - Liberação Diferencial

Razão solubilidade

 do óleo  do gás
Pressão (psi)

Densidade
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Para reduzir o tempo de simulação são modelados pseudo-componentes, entretanto, para 

manter um modelo de fluido confiável e representativo do fluido original é utilizado no 

WINPROP os dados de liberação diferencial, pressão de saturação e viscosidade 

disponibilizados. A Tabela 4-4 mostra o agrupamento do fluido que foi utilizado para esse 

trabalho. 

Tabela 4-4: Agrupamento dos componentes em pseudo-componentes. 

Componente  
% 

molar 

CO2 0,91 

N2 0,16 

C1 36,47 

C2-C3 16,62 

iC4-nC5 8,25 

nC6-C9 13,63 

C10-C14 10,09 

C15-C19 5,84 

C20+ 8,03 

Total 100 

 

4.2.1 Ajuste dos dados da liberação diferencial 

As regressões são realizadas no parâmetro “volume shift” do C20+ (componente mais 

pesado) nas condições do reservatório. Na Figura 4-1 tem-se o gráfico da regressão da razão de 

solubilidade do gás no óleo (Rs) onde pode ser visto um ajuste aceitável dos dados 

experimentais em relação aos calculados.  
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Figura 4-1: Gráfico da razão de solubilidade gás-óleo (Rs) calculada e experimental vs 

pressão.  

 

Na Figura 4-2 tem-se o gráfico da regressão do fator volume de formação do óleo (Bo) cujo 

valores calculados e experimentais foram muito aproximados. 

Figura 4-2: Gráfico do fator volume de formação do óleo (Bo) calculado e experimental vs 

pressão. 
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Na Figura 4-3 tem-se o gráfico da densidade do óleo e do gás cujo valores calculados estão 

bem ajustados aos valores experimentais. 

Figura 4-3: Gráfico da densidade do óleo (SG óleo) e do gás calculado (SG gás) e 

experimental vs pressão. 

 

Na Figura 4-4 tem-se o gráfico com a curva do fator de compressibilidade do gás (Z), em 

que os valores calculados possuem um desvio aceitável em relação aos valores experimentais e 

a curva do fator volume de formação do gás (Bg), em que os valores calculados e experimentais 

estão bem ajustados. 
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Figura 4-4: Gráfico do fator de compressibilidade do gás (Z) e do fator volume de formação 

do gás (Bg) calculado e experimental vs pressão. 

 

Na Figura 4-5 tem-se o gráfico de viscosidade do óleo e o gráfico da viscosidade do gás 

mostrando que houve um ajuste muito bom entre os resultados calculados e os dados 

experimentais. 

Figura 4-5: Gráfico da viscosidade do óleo e do gás calculada e experimenetal vs pressão. 
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A Figura 4-6 mostra o envelope de fases para o modelo de multicomponentes em 

comparação com o modelo criado com pseudo-componentes. 

Figura 4-6: Envelope de fase do fluido de multicomponentes e do fluido com pseudo-

componentes. 

 

Observa-se que houve sobreposição dos envelopes de fases mostrando semelhança do 

comportamento dos dois modelos, em termos de variações de temperatura e pressão. 

4.3 Cálculo da pressão mínima de miscibilidade 
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WINPROP, Computer Modelling Ltda., para o cálculo das pressões mínimas de primeiro 

contato e de múltiplo contato.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, a pressão mínima de miscibilidade foi calculada 

para a temperatura do reservatório de 104,44 °C, considerando uma pressão inicial de 28.369,9 
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os componentes foram agrupados em leves CO2inj, intermediários (CO2, N2, C1 e C2 a C3), 

pesados (iC4 a nC5, nC6 a C9, C10 a C14, C15 a C19 e C20+) que pode ser visto na Figura 4-7.  

Figura 4-7: Diagrama pseudo-ternário do reservatório e gás CO2 injetado às condições iniciais 

do reservatório. 

 

Usando o CO2, foi realizando o cálculo utilizando o WINPROP: 

• Não foi encontrada a pressão de miscibilidade de primeiro contato. 

• A pressão de miscibilidade de múltiplo contato foi atingida a 31.845,5 kPa (4.618,8 

psia) que pode ser visto na Figura 4-8; 

• O mecanismo de miscibilidade de múltiplo contato é o de vaporização. 
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Figura 4-8: Diagrama pseudo-ternário do óleo do reservatório e gás CO2 injetado na pressão 

miscível de múltiplo contato. 

 

4.4 Características rocha-fluido 

Os dados das curvas de permeabilidade relativa utilizadas nesse trabalho são uma 

adaptação do modelo encontrado no trabalho de KILLOUGH, 1987. Na Tabela 4-5, mostra-se 

os dados de permeabilidade relativa e pressão capilar para o modelo água-óleo. 

Tabela 4-5 : Dados da permeabilidade relativa e pressão capilar no sistema água-óleo. 

Sw  krw  krow pcow 

0,25 0 0,6769 3 

0,3778 0,018 0,4153 2 

0,4667 0,0607 0,2178 1,5 

0,5556 0,1438 0,0835 1 

0,6444 0,2809 0,0123 0,5 

0,7 0,4089 0 0,05 

0,7333 0,4855 0 0,01 

0,8 0,7709 0 0 
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As curvas de permeabilidade relativa do sistema água-óleo podem ser vistas na Figura 4-9. 

Figura 4-9 : Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo vs saturação de água. 

 

A curva de pressão capilar do sistema água-óleo pode ser vista na Figura 4-10. 

Figura 4-10 : Curva de pressão capilar água-óleo vs saturação de água. 
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Na Tabela 4-6, mostra-se os dados de permeabilidade relativa e pressão capilar do sistema 

líquido-gás.  

Tabela 4-6 : Dados da permeabilidade relativa e pressão capilar no sistema líquido-gás. 

Sl krg krog pcog 

0,2889 0,56 0 8 

0,35 0,39 0 4 

0,3778 0,35 0,011 3 

0,4667 0,2 0,037 0,8 

0,5556 0,1 0,0878 0,03 

0,6444 0,05 0,1715 0,01 

0,7333 0,03 0,2963 0,001 

0,8 0 0,6769 0 

As curvas de permeabilidade relativa do sistema liquido/gás podem ser vistas na Figura 4-

11. 

Figura 4-11: Curvas de permeabilidade relativa ao líquido e ao gás vs saturação líquida. 

 

A curva de pressão capilar gás-óleo sobre a saturação liquida pode ser vista na Figura 4-

12. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

kr
 -

P
er

m
ea

b
ili

d
ad

e 
re

la
ti

va

Sl

krg vs Sl krog vs Sl



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e Métodos 

Marcelo Penninck Junior  47 

 

Figura 4-12 : Curva de pressão capilar gás-óleo vs saturação líquida. 

 

4.5 Características do reservatório 

As dimensões do Campo de Buracica são muito grandes, portanto para que seja possível 

realizar uma análise em menor tempo optou-se por trabalhar com um modelo reduzido com 

dimensões de 400 m x 400 m x 53 m, sendo 43 m de zona de óleo e 10 m de zona de água que 

pode ser vista na Figura 4-13. 

Figura 4-13 : Visão geral do reservatório com vista de saturação de óleo. 
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O modelo é homogêneo sendo suas demais características apresentadas na Tabela 4-7. As 

simulações foram realizadas para um intervalo de tempo de 20 anos. 

Tabela 4-7: Características iniciais do reservatório. 

Propriedades Valor 

Profundidade da base do reservatório (m) 2.697 

Contato água-óleo (m) 2.687 

Porosidade (%) 21 

Permeabilidade horizontal (mD) 500 

Permeabilidade vertical (mD) 50 

Temperatura inicial (°C) 104,44 

Saturação de água conata (%) 25 

Pressão inicial na base do reservatório (kPa) 28.369,9 

Compressibilidade da rocha (1/kPa) 7,25 x 10−7 

4.5.1 Características operacionais do modelo base 

Os principais parâmetros operacionais utilizados são mostrados na Tabela 4-8. 

Tabela 4-8 : Condições operacionais das simulações. 

Condições Operacionais Valor 

Vazão máxima de líquidos nos poços produtores (m³ std/dia) 500 

Pressão mínima nos poços produtores (kPa) 18.167,7 

Pressão máxima do poço injetor (kPa) 40.000 

Distância entre poços produtores para o injetor (m) 282,84 

Configuração da malha 5-spot invertido 

Para a escolha da pressão mínima de produção foi utilizada a pressão de saturação do óleo 

no reservatório para evitar que gás no reservatório seja liberado. Para a pressão máxima de 

injeção foi utilizada como referência o gradiente de fratura encontrado na Tese de Bautista 

(2014), de 0,7 psi/ft (15,83 kPa/m), que levou a uma pressão de fratura estimada em 42.705,42 

kPa que foi limitada para pressão máxima de injeção mantendo uma margem de segurança. 
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4.5.2 Análise do refinamento da malha 

A malha adotada para análise tem dimensões de 400 m x 400 m x 53 m, na direção �⃗�  tem-

se 43 m de zona de óleo e 10 m de zona de água que foi divido em todos os casos em 43x 1 m 

de espessura e 5 x 2 m de espessura favorecendo uma melhor observação da zona de interesse. 

Para as dimensões 𝑖  e 𝑗  foram utilizadas quatro malhas distintas mostradas na Tabela 4-9 

que mostra os dados dos modelos de refinamento, que tem como padrão uma vazão continua 

de 15.000 m³ std/dia de CO2 durante 20 anos. 

Tabela 4-9 : Dados dos modelos de refinamento do reservatório. 

 

 O grau de refinamento é realizado para melhorar a observação dos eventos que ocorrem 

no reservatório, entretanto, o aumento no número de blocos acarreta em um aumento do tempo 

de simulação, o que pode tornar certas escolhas menos viáveis. 

Na Figura 4-14 de produção acumulada de óleo dos refinamentos mostrada abaixo, pode 

ser visto que a variação da recuperação de óleo é muito baixa depois de 10 anos de produção e 

apresentam pouca variação em 20 anos de produção, tornando assim, todos os resultados em 

qualquer um dos refinamentos viáveis para uso. Portanto foi escolhido o modelo 23 x 23 x 48 

para utilização, por ser um modelo intermediário entre os refinamentos analisados e ter um 

tempo de simulação quase cinco vezes menor que o modelo mais refinado seguinte. 

 

 

 

Quantidade Dimensões Total Np (m³ std) Tempo de

 de blocos (i x j)  dos blocos (i x j)  de blocos  20 anos  simulação

13 x 13 30,77 m x 30,77 m 8.112 437.454,7 T1 = 24 min 31 seg

23 x 23 17,39 m x 17,39 m 25.392 430.646,8 3,3*T1

43 x 43 9,3 m 9,3 m 88.752 429.025,8 14,56*T1

73 x 73 5,48 m x 5,48 m 225.792 429.025,8 17,38*T1
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Figura 4-14: Produção acumulada de óleo versus tempo para os quatro modelos de 

refinamento. 

 

 

4.6 Metodologia para realização do trabalho 

Com o tema escolhido, esta pesquisa teve início com a revisão bibliográfica, assim 

tornando possível levantar dados teóricos e estado da arte para conhecer mais sobre a histerese 

e o método de injeção WAG CO2 utilizado.  

De posse desse material, foi modelado o fluido e na sequência o reservatório juntamente 

com a opção de utilizar uma malha five-spot invertida para a aplicação do método estudado. O 

refinamento foi realizado conforme descrito na Tabela 4-9, a partir deles foi escolhida a malha 

23 x 23 x 48 blocos por possuir um valor intermediário e um tempo de simulação menor em 

comparação aos mais refinados. 
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Para a escolha da pressão de produção mínima no fundo do poço foi realizado um estudo 

em vazão continua de injeção de CO2 = 45.000 m³ std/dia por 20 anos para valores de pressão 

de 14.720 kPa, 18.167,7 kPa (pressão de saturação) e 21.615 kPa, conseguindo resultados de 

produção de óleo, pressão media do poço e razão gás-óleo. 

Para estudar a injeção alternada de água e gás (WAG), foram utilizadas vazões definidas 

abaixo, considerando a injeção de água e CO2 puro.  Para a escolha do tempo de injeção e ordem 

do ciclo foi utilizada a literatura e o trabalho de Santana (2014), sendo esses 365 dias de água 

e 365 dias de CO2 puro em sequência por vinte anos. 

Para a escolha das vazões de injeção de água utilizadas, foram realizados testes para vazões 

de 100m³ std/dia aumentando esse mesmo valor até 800 m³ std/dia, mostrando mais 

sensibilidade para o estudo nas vazões de 200 m³std/dia a 800 m³std/dia. Na escolha das vazões 

de injeção de CO2, foram utilizados valores de 100.000 m³std/dia aumentando esse mesmo valor 

até 500.000 m³std/dia, mostrando mais sensibilidade para o estudo nas vazões de 200.000 

m³std/dia a 500.000 m³std/dia. 

Para a análise de sensibilidade do modelo de histerese de Killough (1976) realizada nesse 

trabalho, os valores utilizados para Sgrmax e Sormax são adaptações dos valores encontrados 

na dissertação de Santana (2014), sendo esses valores encontrados na Tabela 4-10 que mostra 

os parâmetros escolhidos para análise fatorial do modelo de Killough (1976). 

Tabela 4-10 : Parâmetros escolhidos para análise fatorial do modelo de Killough (1976). 

Parâmetros 
Níveis 

-1 0 1 

Sgrmax 0,3 0,45 0,6 

Sormax 0,3 0,45 0,6 

InjCO2 (*10³m³/dia) 200 350 500 

InjH2O (m³/dia) 200 500 800 
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Para a análise de sensibilidade do modelo de histerese de Larsen e Skauge (1988) realizada 

nesse trabalho, os valores utilizados para Sgrmax e Sormax são adaptações dos valores 

encontrados na dissertação de Santana (2014), os outros valores de Krw3, a e α foram retirados 

dos trabalhos de Larsen e Skauge (1988) e outros sendo esses valores encontrados na Tabela 4-

11 que mostra os parâmetros escolhidos para análise fatorial. 

Tabela 4-11: Parâmetros escolhidos para análise fatorial do modelo de Larsen e Skauge 

(1988). 

Parâmetros 
Níveis 

-1 0 1 

Sgrmax 0,3 0,45 0,6 

KRW3   1/10   1/4    2/5  

α 0 2,5 5 

a 0,25 0,625 1 

InjCO2 (*10³m³/dia) 200 350 500 

InjH2O (m³/dia) 200 500 800 

O termo krw2, refere-se à curva de permeabilidade relativa à água no sistema bifásico água 

e óleo. No caso ideal, os parâmetros necessários para uso dos modelos de histerese de 

permeabilidade relativa devem ser obtidos experimentalmente em condições mais próximas 

possíveis daquelas existentes no reservatório (Element et al., 2003). Porém, devido à ausência 

destes dados, o estudo é realizado com valores obtidos de diferentes fontes e aplicáveis a 

sistemas com molhabilidade à água.  

No trabalho não são considerados fenômenos como histerese da pressão capilar, o modelo 

de cálculo para permeabilidade relativa utilizado é STONE’S I, pois para a utilização de todas 

os parâmetros do modelo de Larsen e Skauge (1998) é necessário que haja o cálculo de Som. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados e Discussões 
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5 Resultados e Discussões 

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados durante a realização deste 

trabalho, encontrando inicialmente pressões e vazões ideais para a criação do modelo, para 

então realizar a análise dos parâmetros que envolvem o cálculo da histerese. 

 

5.1 Análise da pressão mínima de fundo do poço produtor 

Para a escolha da pressão mínima de fundo do poço produtor, utilizada em todos os 

modelos estudados, inicialmente para evitar a existência de gás livre no reservatório a mesma 

deve ser mantida acima ou igual a pressão de saturação, para manter o gás dissolvido no fluido 

do reservatório impedindo a criação de uma fase gás, que apresenta uma mobilidade maior que 

o óleo, criando um caminho preferencial indesejado. Para a análise desses dados se escolheu a 

pressões de saturação e um acréscimo e decréscimo de 3.447 kPa da pressão de saturação = 

18.167 kPa a uma vazão de injeção constante de CO2 de 45.000 m³std/dia. 

 Com o aumento da pressão mínima do fundo do poço produtor tem-se uma produção de 

óleo menor nos primeiros 12 anos, entretanto, após esse tempo, mantendo-se uma pressão no 

reservatório, o mesmo passa a apresentar uma inversão da produção do óleo conseguindo uma 

maior produção final. Na Figura 5-1 pode ser visto a produção acumulada de óleo versus tempo. 
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Figura 5-1: Produção acumulada de óleo versus tempo para diferentes pressões mínimas no 

fundo do poço de produção. 

 

 

Para ter a certeza de que a pressão mínima do produtor está realmente influenciando na 

pressão média do reservatório foi analisada pressão média do reservatório vs tempo, com as 

diferentes pressões mínimas no produtor através do gráfico da Figura 5-2.  
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Figura 5-2: Pressão média versus tempo para diferentes pressões mínimas no fundo do poço 

de produção. 

 

O resultado encontrado mostra que as pressões mínimas estão limitando o decaimento de 

pressão no reservatório mantendo assim uma média aproximada das mesmas na vazão de 

injeção estudada. 

Na Figura 5-3 que mostra a razão gás/óleo versus tempo para as três pressões mínimas. 

Pode-se ver a maior produção de gás dissolvido no modelo com menor pressão mínima de fundo 

de poço, assim reforçando a ideia de manter a pressão mínima do fundo do poço produtor acima 

da pressão de saturação, minimizando caminhos preferenciais e produção de fluidos 

indesejáveis. 
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Figura 5-3: Razão gás/óleo versus tempo para diferentes pressões mínimas no fundo do poço 

de produção. 

 

5.2 Análise de vazão de injeção água e CO2 do processo de WAG com e sem 

histerese. 

Para determinar as vazões de injeção utilizadas no processo de WAG-CO2 foi realizado um 

estudo de diferentes vazões de cada um dos fluidos injetados com e sem a utilização da 

histerese. 

5.2.1 Análise de diferentes vazões de injeção de CO2 

A determinação dos valores de injeção de CO2 que variam de 100.000 m³std/dia a 500.000 

m³std/dia, mantendo uma vazão de injeção de H2O a 400 m³std/dia (valor intermediário dos 

valores escolhidos para a análise de injeção de água). 
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Na Figura 5-4 tem-se a produção acumulada de óleo versus tempo para injeção de água 

constante e diferentes vazões de CO2 sem histerese. 

Figura 5-4: Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de 

água de 400m³std/dia e diferentes vazões de injeção de CO2 sem histerese. 

 

As curvas de 200.000 m³std/dia e superiores apresentam um comportamento semelhante 

em todos os intervalos de injeção até 8 anos de injeção, com valores de produção de óleo 

convergindo em 20 anos, para os valores de 400.000 m³std/dia e 500.000 m³std/dia. Na vazão 

de 100.000 m³std/dia o comportamento difere das outras curvas mostrando desde o início de 

produção uma curva que é encontrada apenas após anos de produção em outras vazões. 

A Figura 5-5 mostra a vazão de produção de óleo versus tempo para injeção de água 

constante e diferentes vazões de injeção de CO2 sem histerese.  
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Figura 5-5:Vazão de óleo produzido versus tempo para a vazão de injeção constante de água de 

400m³std/dia e diferentes vazões de injeção de CO2 sem histerese. 

 

Pode-se ver que a cada ano ímpar (onde começa a injeção de CO2) tem-se um pico de 

produção de óleo em todos os casos, os modelos que possuem maior vazão de injeção com 

picos de produção maiores, esse comportamento continua por cerca de 10 anos de produção, 

quando a vazão de produção começa a se estabilizar. 

Para que existisse a histerese no sistema estudado é necessária a existência de gás no 

reservatório, entretanto, como visto anteriormente foi mantida a pressão mínima do poço acima 

da pressão de saturação. Para explicar a existência de gás no reservatório foi analisada a Figura 

5-6 que mostra o envelope de fases das curvas dos modelos sem histerese para diferentes tempos 

de injeção de fluidos, mantendo ambas as vazões intermediarias.  

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Marcelo Penninck Junior  60 

 

Figura 5-6: Envelope de fases inicial, com 2 anos e 10 anos de injeção. 

 

 

Observou-se que com o acréscimo de CO2 no reservatório o fluido lá contido muda e, 

portanto, também muda seu envelope de fases, com a pressão se mantendo na pressão de 

saturação inicial já é possível ver o aparecimento de gás no sistema. 

Na Figura 5-7 tem-se a produção acumulada de óleo versus tempo para injeção de água 

constante e diferentes vazões de CO2 com histerese bifásica de Killough (1976), esse modelo 

possui valores de Sgrmax e Sormax de 0,4.  

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Marcelo Penninck Junior  61 

 

Figura 5-7: Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de 

água e diferentes vazões de injeção de CO2 para o modelo com histerese bifásico de Killough 

(1976).  

 

Para essa análise, pode ser visto um padrão muito parecido com o modelo sem histerese, 

onde modelos de 200.000 m³std/dia e maiores, apresentam um mesmo comportamento com o 

modelo de 100.000 m³std/dia apresentando um comportamento mais sutil em sua curva. E 

novamente valores de produção dos modelos de 400.000 m³std/dia e 500.000 m³std/dia bem 

próximos no final do intervalo de produção mostrando que um aumento na vazão de injeção 

não acarretaria ainda num aumento significativo na produção. 

A Figura 5-8 mostra a produção acumulada de óleo versus tempo para injeção de água 

constante e diferentes vazões de CO2 com histerese trifásica de Larsen e Skauge (1998), esse 

modelo possui valores de Sgrmax = 0,45; a = 0,625; α = 2,5 e Krw3 = 1/4 Krw2, valores 

medianos encontrados na Tabela 4-11.  
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Figura 5-8:Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de água 

e diferentes vazões de injeção de CO2 para o modelo trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

O que pode ser visto nessa análise é um comportamento diferente do que se via nos 

modelos anteriores, neste modelo as curvas de produção acumulada de óleo se aproximam bem 

antes do fim do processo de produção como também possuem valores de produção maiores que 

os encontrados anteriormente, isso ocorre devido a produção maior desse modelo, portanto 

produzindo rapidamente o óleo livre. 

5.2.2 Análise de diferentes vazões de água 

A determinação dos valores de injeção de H2O que variam de 100m³std/dia a 800 m³std/dia, 

mantendo uma vazão de injeção de CO2 a 300.000 m³std/dia (valor intermediário dos valores 

escolhidos para a análise de injeção de água). 

Na Figura 5-9 observa-se a produção acumulada de óleo versus tempo para injeção de CO2 

constante e diferentes vazões de H2O sem histerese.  
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Figura 5-9: Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de 

CO2 e diferentes vazões de injeção de H2O. 

 

Observa-se que os comportamentos das curvas são muito semelhantes, com a curva de 

800m³std /dia de água mostrando um comportamento mais sutil e uma produção acumulada de 

óleo maior que as outras, entretanto, as curvas de 400m³std/dia e superiores apresentam valores 

muito próximos no fim do processo de produção estudado. 

Na Figura 5-10 tem-se a vazão de produção de óleo versus tempo para injeção de CO2 

constante e diferentes vazões de injeção de H2O sem histerese. 
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Figura 5-10:Vazão de óleo produzido versus tempo para a vazão de injeção constante de CO2 de 

300.000 m³std/dia e diferentes vazões de injeção de H2O sem histerese. 

 

Pode-se ver que a cada ano ímpar (onde começa a injeção de CO2) tem-se um pico de 

produção de óleo em todos os casos, com os modelos que possuem menor vazão de injeção de 

H2O com picos de produção maiores, esse comportamento continua por todo o tempo de 

produção, o que explica a diferença de produção acumulada de óleo para com a vazão de 

produção apresentada. São os picos negativos encontrados no início dos anos pares, onde se 

tem o começo da injeção de água, que mostra uma menor vazão de produção para menores 

vazões de injeção de água (picos com diferenças muito maiores em relação aos picos de início 

de injeção de CO2). 

Na Figura 5-11 pode ser vista a produção acumulada de óleo versus tempo para injeção de 

CO2 constante e diferentes vazões de H2O com histerese bifásica de Killough (1976). 
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Figura 5-11:Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de 

CO2 e diferentes vazões de injeção de H2O para o modelo com histerese bifásico de Killough 

(1976). 

 

 

Esse modelo possui valores de Sgrmax e Sormax de 0,4 para essa análise, apesar de possuir 

um padrão muito parecido com o modelo sem histerese, esse modelo, entretanto, os valores de 

produção dos modelos de 100m³std/dia e 200m³std/dia ficam muito aproximados no fim do 

processo de produção com o modelo de 400m³std/dia com uma produção intermediaria e os 

modelos de 600m³std/dia e 800m³std/dia se se aproximando após 5 anos de produção. 

A Figura 5-12 mostra a produção acumulada de óleo versus tempo, para injeção de CO2 

constante e diferentes vazões de H2O com histerese trifásica de Larsen e Skauge (1998). 
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Figura 5-12: Produção acumulada de óleo versus tempo para vazão de injeção constante de 

CO2 e diferentes vazões de injeção de H2O para o modelo trifásico de Larsen e Skauge 

(1998). 

 

Esse modelo possui valores de Sgrmax = 0,45; a = 0,625; α = 2,5 e Krw3 = 1/4 Krw2, 

valores medianos encontrados na Tabela 4-11. Nessa análise pode ser visto o comportamento 

da injeção de água a partir do modelo de 400m³std/dia que demonstra comportamento e valores 

muito próximos aos modelos de maiores vazões, já o modelo de 200m³std/dia e o modelo de 

100m³std/dia com valores inferiores aos demais. 
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5.3 Análise de sensibilidade do modelo de histerese de Killough (1976) 

Para a análise de sensibilidade do modelo de histerese de Killough (1976) foram utilizados 

os parâmetros de Sgrmax – Saturação residual máxima do gás; Sormax – Saturação residual 

máxima do óleo; injCO2 – Vazão de injeção de CO2 e injH2O – vazão de injeção de água, cujo 

valores podem ser vistos na Tabela 4-10 desse trabalho. 

Avaliou-se através do digrama de Pareto a significância linear (L) dos parâmetros 

operacionais e das interações entre os mesmos. Os diagramas foram feitos para 2,5, 5 e 20 anos 

de produção.  

No diagrama, o valor presente ao lado da barra resulta da divisão da média das respostas 

nos níveis analisados pelo erro padrão. Quando este valor é positivo significa que, com uma 

mudança do nível mínimo ao máximo da variável analisada houve um incremento da resposta, 

que neste caso é o Np. São considerados estatisticamente significativos ao nível de 95 % de 

confiança, os fatores cujas barras extrapolam a linha divisória (p = 0,05).  

Foi utilizada a técnica de superfícies de resposta para analisar a influência das interações 

entre dois parâmetros de modo a identificar a máxima e mínima resposta sobre o fator de 

recuperação, para 2,5 ,5 e 20 anos de produção, para casos em que as superfícies tinham o 

mesmo comportamento somente a superfície de 20 anos é mostrada. Os parâmetros 

operacionais que não estão sendo analisados são mantidos no ponto intermediário.  

As superfícies de resposta foram analisadas somente para as interações entre parâmetros 

que de acordo com o diagrama de Pareto apresentaram significância estatística. 

5.3.1 Análise dos diagramas de Pareto  

A Figura 5-13 mostra o diagrama de Pareto do modelo de histerese de Killough (1976) 

para 2,5 anos de projeto. 
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Figura 5-13: Diagrama de Pareto para 2,5 anos de produção de óleo do modelo de histerese 

bifásico de Killough (1976). 

 

A análise do diagrama de Pareto indica que a influência do aumento da vazão de injeção 

de CO2 de 200.000m³std/dia para 500.000m³std/dia foi o que teve a maior significância 

estatística, mostrando um valor positivo para a produção com o aumento da vazão, isso ocorre, 

devido, ao aumento de vazão que nesse tempo promoveu um maior arraste e consequentemente 

uma maior produção já que os efeitos da histerese não agiram por completo ainda.  

O segundo fator que teve maior influência estatística no diagrama de 2,5 anos foi a injeção 

de água, mostrando que o aumento da injeção promove um aumento da produção de óleo, 

novamente mostrando que o incremento da vazão de injeção promove um maior arraste e 

consequentemente uma maior produção.  

Em terceiro a saturação de óleo residual máxima (Sormax) que apresentou também 

significância estatística mostrando que o aumento da saturação residual de óleo acarreta em 

uma diminuição da produção de óleo, o que era esperado para esse parâmetro já que quanto 

mais óleo fica no reservatório menor é sua produção. Já a saturação de gás residual máxima 
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(Sgrmax) apesar de apresentar significância estatística positiva com o seu aumento, já que com 

seu aumento se tem mais gás permanecendo na rocha e facilitando o óleo a ser deslocado pelo 

reservatório, esta, entretanto está no limiar da confiança. 

Na Figura 5-14 tem-se o diagrama de Pareto para 5 anos de produção do modelo de 

histerese de Killough (1976).  

Figura 5-14: Diagrama de Pareto para 5 anos de produção de óleo do modelo de histerese 

bifásico de Killough (1976). 

 

A análise do diagrama nos mostra que ainda o parâmetro que apresenta maior significância 

estatística nesse momento é a injeção de CO2 , ainda promovendo um valor positivo para o 

aumento de vazão, entretanto, o segundo e terceiro parâmetros mais significativos 

consecutivamente agora são a saturação de óleo residual máxima (Sormax), que continua a 

mostra um incremento negativo a produção com sua mudança de 0,3 para 0,6,  e a saturação de 

gás máxima (Sgrmax) mostrando ainda um incremento positivo à produção do óleo com sua 

mudança de 0,3 para 0,6. 
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Esses valores demonstram que a histerese já passou a ter um efeito maior depois de três 

processos de drenagem, em relação ao quarto valor significativo da injeção de água, que se 

mostra positivo para o aumento do mesmo. 

Na Figura 5-15 pode ser visto o diagrama de Pareto para 20 anos de produção do modelo 

de histerese de Killough (1976). 

Figura 5-15: Diagrama de Pareto para 20 anos de produção de óleo do modelo de histerese 

bifásico de Killough (1976). 

 

A análise do diagrama nos mostra agora a inversão dos parâmetros mais significativos, 

mostrando que ao fim do processo de produção desse modelo os efeitos mais significativos são 

os efeitos relacionados a histerese, com o efeito de maior significância sendo a saturação 

residual de gás máxima (Sgrmax), que continua a resultar em valores positivos para seu 

aumento, seguida da saturação residual de óleo máxima (Sormax), que resulta em valores 

negativos para o seu aumento. A injeção de CO2 e a injeção de água continuam a ser 

estatisticamente significativas com valores positivos para seu aumento, entretanto deixando de 

ser os valores mais importantes no fim do processo estudado, isso ocorre devido à redução de 

óleo no reservatório e com isso o arraste tem uma menor influência. 
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5.3.2 Análise das Superfícies de resposta 

• Interação entre injCO2 e injH2O 

A Figura 5-16 traz a superfície de resposta da interação de injCO2 e injH2O em 20 anos, 

foi escolhida apenas a data de 20 anos pois o comportamento entre as superfícies eram 

semelhantes. 

Figura 5-16: Superfície de resposta de 20 anos de projeto, com a interação entre injH2O e 

injCO2 do modelo de histerese bifásico de Killough (1976). 

 

É possível analisar que para se obter um aumento na produção de óleo com essa interação 

o parâmetro mais influente é a injeção de CO2, sua variância de 200.000m³std/dia para 

500.000m³std/dia leva a aproximadamente uma diferença de 100.000 m³ de óleo produzido em 

qualquer valor de injeção de água, enquanto a variação da injeção de água de 200m³std/dia para 

800m³std/dia leva a aproximadamente uma diferença de 20.000 m³ de óleo. 
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• Interação Sormax e injH2O 

A Figura 5-17 mostra a superfície de resposta da interação de saturação de óleo residual 

máximo (Sormax) e injH2O em 2,5 anos e 20 anos, foi escolhida as datas de 2,5 e 20 anos pois 

o comportamento entre 2,5 e 5 anos eram semelhantes.  

Figura 5-17: Superfície de resposta de 2,5 e 20 anos de projeto, com a interação entre Sormax 

e injH2O do modelo de histerese bifásico de Killough (1976). 

 

É possível analisar nessa interação  que em 2,5 anos a injeção de H2O é o parâmetro mais 

relevante, com seu aumento se promove um acréscimo de produção de óleo de 

aproximadamente 90.000 m³ de óleo quando o Sormax está em seu menor valor de 0,3 e pouco 

influencia a vazão de água quando Sormax é 0,6, entretanto , ao longo de 20 anos de projeto o 

parâmetro da histerese Sormax passa a ser muito mais importante para a produção de óleo 

podendo acarretar a aproximadamente um acréscimo de mais de 100.000m³ de óleo em 

qualquer intervalo que a injeção de H2O se encontra. 

• Interação Sormax e injCO2 

Na Figura 5-18 tem-se a superfície de resposta da interação de saturação de óleo residual 

máximo (Sormax) e injCO2 em 2,5 anos, 5 anos e 20 anos.  
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Figura 5-18: Superfície de resposta de 2,5, 5 e 20 anos de projeto, com a interação entre 

Sormax e injCO2 do modelo de histerese bifásico de Killough (1976). 

 

É possível analisar nessa figura o progresso de Sormax onde em 2,5 anos sua influência 

não era tão grande, já em 5 anos já é possível ver um início de mudança nas influencias e em 

20 anos a injCO2 altera em pouco com sua variação, mostrando que o parâmetro da histerese 

apresenta melhores resultados ao longo da vida produtiva do reservatório, no caso do Sormax 

é o parâmetro que mantem o óleo preso no reservatório. 

• Interação Sgrmax e injCO2 

Na Figura 5-19 tem-se a superfície de resposta da interação de Sgrmax e injCO2 em 20 

anos, foi escolhida apenas a data de 20 anos pois é o único tempo em que essa interação se 

apresenta estatisticamente significativa. 
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Figura 5-19: Superfície de resposta 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax e 

injCO2 do modelo de histerese bifásico de Killough (1976). 

 

Observa-se nessa figura que ambos os parâmetros são importantes para obtenção de uma 

maior produção de óleo, sendo os valores de Sgrmax = 0,6 e injCO2 = 500.000m³std/dia para 

se alcançar os maiores valores de Np nesse modelo. Já que com o maior trapeamento de gás 

(facilitando assim o deslocamento de óleo) e com a maior vazão de CO2 aumentando assim o 

varrido e pressão (facilitando ainda mais a permanência de gás comprimido nos poros) se 

consegue a maior produção. 

• Interação Sgrmax e Sormax 

Na Figura 5-20 pode ser vista a superfície de resposta da interação de Sgrmax e Sormax 

em 20 anos, foi escolhida apenas a data de 20 anos pois é o único tempo em que essa interação 

se apresenta estatisticamente significativa.  

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Marcelo Penninck Junior  75 

 

Figura 5-20: Superfície de resposta 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax e 

Sormax do modelo de histerese bifásico de Killough (1976). 

 

Observa-se nessa figura que na interação de Sgrmax e Sormax o parâmetro que causa mais 

influência é a saturação de óleo residual máxima, sendo que quanto mais óleo residual é deixado 

no reservatório significa diretamente em menos óleo com possibilidade de produção. 

 É possível analisar com todos esses dados, que no início do processo de injeção desse 

reservatório, utilizando-se do modelo de histerese de Killough (1976), foi que as vazões de 

injeção apresentam maior importância que os parâmetros da histerese que ainda não tiveram 

muito tempo para se manifestar e o arraste era mais significativo. Entretanto, ao longo da vida 

do reservatório os efeitos da histerese vão aparecendo e se tornando os parâmetros mais 

importantes a serem pesquisados. 
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5.3.3 Análise do fator de recuperação dos resultados do modelo bifásico 

Uma análise do fator de recuperação dos 81 modelos simulados, escolhendo o modelo com 

maior, intermediário e menor fator de recuperação entre todos, juntamente com modelos 

apresentando a mesma vazão de injeção tanto para água e CO2 sem histerese para comparação. 

Pode ser visto na Figura 5-21 o fator de recuperação versus tempo dos modelos descritos 

acima. 

Figura 5-21: Fator de recuperação versus tempo do maior resultado x mediano x menor do 

modelo bifásico. 

 

O modelo que apresentou maior fator de recuperação segue o que foi visto nos diagramas 

anteriores com baixo valor de Sormax , para não manter muito óleo residual no reservatório, 

alto valor de Sgrmax e altos valores de injeção de água e de CO2 , já o modelo com menor valor 

de fator de recuperação também segue o previsto nos diagramas anteriores, entretanto, os 

valores de Sormax e Sgrmax são o inverso do modelo que apresentou o maior FR. 
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Dos modelos com histerese o único a apresentar uma predição de fator de recuperação 

maior que o seu equivalente sem histerese foi o modelo com Sgrmax = 0,6 e Sormax =0,3 

apresentando também o maior fator de recuperação entre todos os modelos. Para os valores 

intermediário e menor a adição da histerese houve uma severa redução do fator de recuperação 

encontrado, podendo chegar a mais de 20% para o caso mais extremo com Sormax = 0,6. 

Na Tabela 5-1 podem ser vistos todos os parâmetros utilizados nos experimentos 

apresentados acima. 

Tabela 5-1: Experimentos utilizados no gráfico de fator de recuperação. 

Experimentos SgrMAX SorMAX 
injCO2 
m³/dia 

injH2O 
m³/dia 

02 0,3 0,3 200.000 500 

20 0,3 0,6 200.000 500 

63 0,6 0,3 500.000 800 

5.3.4 Análise paramétrica da produção de óleo dos parâmetros da histerese 

bifásica de Killough (1976) 

Para a análise paramétrica da histerese da permeabilidade relativa bifásica de Killough 

(1976) foi analisado a Np dos parâmetros Sgrmax e Sormax, utilizando de todos os valores dos 

mesmos, em sua variação o outro parâmetro é intermediário, e um modelo sem histerese. Para 

as vazões de injeção foram mantidos valores intermediários de injCO2 = 350.000m³std/dia e 

injH2O = 500m³std/dia. 

• Análise do parâmetro Saturação de gás residual máxima “Sgrmax” 

A Figura 5-22 apresenta a produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos com 

histerese variando Sgrmax e sem histerese.  
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Figura 5-22: Produção acumulada de óleo versus o tempo para os modelos de histerese de 

Killough com Sgrmax variando e o modelo sem histerese. 

 

Pode-se ver que a variação de Sgrmax de 0,3 a 0,6 acarreta em um acréscimo da produção 

de óleo de aproximadamente de 100.000m³, entretanto, é possível também notar que com a 

Sormax intermediaria de 0,45 e utilizando Sgrmax de 0,3 o modelo sem histerese possui uma 

produção maior, mostrando que o aumento do Sormax prejudica muito na produção final de 

óleo. 

Para explicar o efeito da Saturação residual de gás máxima é utilizada a Figura 5-23, que 

mostra a saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese para os modelos com 

Sgrmax de 0,3 e 0,6 juntamente com o modelo sem histerese no início do sexto ano.  
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Figura 5-23 : Gráfico para saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese 

dos modelos bifasicos com Sgrmax = 0,3 e 0,6 de Killough e sem histerese. 

 

Nesta Figura pode-se ver que com o aumento da Sgrmax existe um aumento da saturação de 

gás que continua no sistema, devido a redução da permeabilidade relativa do gás e consequentemente 

redução da capacidade de fluxo do gás. Tal comportamento acaba resultando em um maior varrido e 

aumento de pressão ocasionando também o aumento da produção de óleo. 

Para demonstrar como a histerese age no modelo bifásico de Killough sobre a saturação de gás 

e a permeabilidade relativa do gás foram pegos dados de pontos terminais de saturação e krg do modelo 

intermediário com Sgrmax = 0,45 e Sormax = 0,45 utilizando-se do bloco 14,10,1 mostrado na Figura 

5-24, bloco esse utilizado pois demonstrava melhor os pontos extremos das permeabilidades desse 

trabalho. 
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Figura 5-24: Bloco utilizado para aquisição de dados de saturação e permeabilidade do gás. 

 

Após a obtenção dos dados de saturação e gás e permeabilidade relativa do gás, foi traçada as 

curvas de drenagem e embebição para os seis primeiros anos de projeto que pode ser vista na Figura 5-

25.  

Figura 5-25: Curva de Krg vs Sg do modelo bifásico de Killough utilizando o modelo 

intermediário estudado. 
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Na drenagem 1 (acontece do ano 1 ao 2), pode-se ver o aumento da saturação e permeabilidade 

relativa do gás. Na embebição 2 (acontece do ano 2 ao 3), pode-se ver a redução da saturação de gás e 

da permeabilidade relativa do gás, entretanto, essa redução é menor que a sem a histerese, que pode ser 

vista na curva krg mantendo-se aproximadamente em 0,45. Já na drenagem 2 (acontece do ano 3 ao 4) 

pode-se ver a reversibilidade do modelo de Killough que nos mostra a curva de drenagem voltando 

pela curva de embebição, o mesmo processo visto na embebição 2 e drenagem 2 ocorre para embebição 

3 e drenagem 3. 

• Análise do parâmetro de saturação residual de óleo máxima “Sormax” 

Na Figura 5-26 tem-se a produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos com 

histerese variando Sormax e sem histerese.  

Figura 5-26: Produção acumulada de óleo versus o tempo para os modelos de histerese de 

Killough com Sormax variando e o modelo sem histerese. 
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Pode-se ver que a variação de Sormax de 0,3 a 0,6 acarreta em um decréscimo da produção 

de óleo de aproximadamente de 100.000m³, é possível também observar que o modelo sem 

histerese possui uma produção maior que o modelo com Sormax = 0,6 e com uma produção de 

óleo muito próxima do modelo intermediário. 

Para explicar o efeito da Saturação residual de óleo máxima foi utilizada a Figura 5-27, 

que mostra a permeabilidade relativa do óleo para os modelos com Sormax de 0,3 e 0,6 

juntamente com o modelo sem histerese no início do terceiro ano.  

Figura 5-27: Gráfico da permeabilidade relativa do óleo dos modelos bifásicos com Sormax = 

0,3 e 0,6 de Killough e sem histerese. 

 

Nesta figura pode-se ver que com o aumento da Sormax existe um decréscimo da 

permeabilidade relativa do óleo encontrada no reservatório, isso ocorre devido o deslocamento das 

curvas de permeabilidade impedindo também o fluxo de óleo devido sua baixa permeabilidade 

causando assim a baixa produção de óleo encontrada anteriormente. 

Para demonstrar como a histerese age no modelo bifásico de Killough sobre a saturação de óleo 

e a permeabilidade relativa do óleo foram pegos dados de pontos terminais de saturação e kro do 

modelo intermediário com Sgrmax = 0,45 e Sormax = 0,45 utilizando-se do bloco 21,3,28 mostrado na 

Figura 5-28, bloco esse utilizado pois ele demonstrava melhor os pontos extremos das permeabilidades 

desse trabalho. 
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Figura 5-28: Bloco utilizado para aquisição de dados de saturação e permeabilidade do óleo. 

 

Após a obtenção dos dados de saturação de óleo e permeabilidade relativa do óleo, foi traçada 

as curvas de drenagem e embebição para os cinco primeiros anos de projeto que pode ser vista na 

Figura 5-29.  

Figura 5-29: Curva de Kro vs So do modelo bifásico de Killough utilizando o modelo 

intermediário estudado 
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Na drenagem 1 (acontece do ano 1 ao 2), pode-se ver a redução da saturação e permeabilidade 

relativa do óleo devido ao arraste e produção. Na embebição 2 (acontece do ano 2 ao 3), pode-se ver a 

redução da saturação de óleo e da permeabilidade relativa do óleo, entretanto, essa redução é menor 

que a sem a histerese que pode ser vista na curva kro mantendo-se aproximadamente em 0,45. Já na 

drenagem 2 (acontece do ano 3 ao 4) pode-se ver um aumento da saturação de óleo e da capacidade de 

fluxo do mesmo que acontece devido ao óleo que foi arrastado e ao aumento da saturação de gás. Na 

embebição 3 pode-se ver a reversibilidade do modelo de Killough que nos mostra a curva de embebição 

voltando pela curva de drenagem mantendo uma saturação residual de aproximamente 0,45. 

5.4 Analise de sensibilidade do modelo trifásico de Larsen e Skauge (1998) 

Para a análise de sensibilidade do modelo de histerese de Larsen e Skauge (1998) foram 

utilizados os parâmetros de Sgrmax – Saturação residual máxima do gás; “Krw3”- valores da 

curva trifásica da permeabilidade relativa; “α” - expoente de redução da mobilidade do gás 

durante o ciclo de histerese na presença de água móvel; “a” - efeito do trapeamento de gás na 

redução da saturação de óleo residual através do coeficiente linear; injCO2 – Vazão de injeção 

de CO2 e injH2O – vazão de injeção de água, cujo valores podem ser vistos na Tabela 4-11 

desse trabalho. 

5.4.1 Análise dos diagramas de Pareto 

Na Figura 5-30 pode ser visto o diagrama de Pareto do modelo de histerese de Larsen e 

Skauge (1998) para 2,5 anos de projeto.  
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Figura 5-30: Diagrama de Pareto para 2,5 anos de produção de óleo do modelo trifásico de 

Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise do diagrama de Pareto indica que a influência do aumento da vazão de injeção 

de CO2 de 200.000m³std/dia para 500.000m³std/dia foi o que teve a maior significância 

estatística, mostrando um valor positivo para a produção com o aumento da vazão, isso ocorre 

devido ao aumento de vazão nesse tempo que promoveu um maior arraste e consequentemente 

uma maior produção.  

O segundo fator que teve maior influência estatística no diagrama de 2,5 anos foi a injeção 

de água, mostrando que o aumento da injeção promove um aumento da produção de óleo, 

novamente mostrando que o incremento da vazão de injeção promove um maior arraste e 

consequentemente uma maior produção. 

Em terceiro a saturação de gás residual máxima (Sgrmax) apresentou significância 

estatística mostrando que a variação de Sgrmax de 0,3 a 0,6 causa um efeito positivo na 

produção de óleo logo nos primeiros anos. O expoente de redução α também é estatisticamente 

significativo em 2,5 anos de projeto, entretanto, sua variação de 0 a 5 causa um efeito negativo 
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na produção de óleo, pois a redução da mobilidade do gás no começo do processo de injeção 

não é favorável ao varrido. O coeficiente linear a não é significativo nesse ano. 

Na Figura 5-31 tem-se o diagrama de Pareto para 5 anos de produção do modelo de 

histerese de Larsen e Skauge (1998).  

Figura 5-31: Diagrama de Pareto para 5 anos de produção de óleo do modelo trifásico de 

Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise do diagrama nos mostra que os valores de injeção de CO2 , injeção de H2O e 

Sgrmax continuam estatisticamente significantes , entretanto, o parâmetro α passou a ter um 

efeito positivo na produção de óleo nesse processo, o processo já começa a se tornar mais 

atrativo para uma redução da mobilidade do gás facilitando assim a mobilidade de outros fluidos 

e trapeando o gás com mais facilidade diminuindo a saturação de óleo residual. 

Na Figura 5-32 se tem o diagrama de Pareto para 20 anos de produção do modelo de 

histerese de Larsen e Skauge (1998).  
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Figura 5-32: Diagrama de Pareto para 20 anos de produção de óleo do modelo trifásico de 

Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise do diagrama nos mostra agora que os parâmetros mais significativos são a 

saturação de gás residual máxima que com o aumento de 0,3 para 0,6 mantem mais gás trapeado 

na rocha facilitando o escoamento de outros fluidos, α como o segundo parâmetro mais 

significativos a redução da mobilidade do gás facilitando novamente a vazão de outros fluidos. 

Já o terceiro parâmetro mais significativo é a injeção de água pois a histerese e o α está 

diminuindo a mobilidade do gás fazendo com que a água em 20 anos de processo seja um dos 

parâmetros mais significativos promovendo o arraste do óleo residual. 

O parâmetro Krw3 aparece como o quarto parâmetro mais significativo, utilizado para o 

cálculo da permeabilidade relativa da água durante a embebição esse parâmetro se faz no final 

mais significativo por conta do papel da embebição e a relação com Sgrmax. 

A injeção de CO2 continua sendo estatisticamente significativo para o aumento de 

200.000m³std/dia para 500.000m³std/dia existe um aumento da produção de óleo apesar de ter 

um efeito menor que os diagramas anteriores. Entrou também agora como um parâmetro 
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significativo o coeficiente linear de redução da saturação de óleo na rocha “a”, que com seu 

aumento de 0,25 a 1 ocorre um aumento da produção de óleo, reduzindo a saturação no 

reservatório. 

5.4.2 Análise das Superfícies de resposta 

• Interação injCO2 e “α” 

Na Figura 5-33 se observa a superfície de resposta da interação de injCO2 e α em 2,5 anos, 

5 anos e 20 anos.  

Figura 5-33: Superfície de respostas dos anos 2,5, 5 e 20, da interação entre injCO2 e (α) do 

modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

É possível analisar nessa figura que no início da injeção a variação do parâmetro α não 

mostrava grandes mudanças na produção de óleo, já a variação da injeção de CO2 mostrava 
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com a mudança de 200.000m³std/dia para 500.000m³std/dia com qualquer valor do parâmetro 

α, uma diferença de produção de óleo de aproximadamente 140.000 m³, entretanto, com 20 

anos de produção o parâmetro α diminuindo a mobilidade do CO2 no reservatório se torna o 

efeito mais importante nessa interação acarretando em variações de produção de óleo de 

aproximadamente 80.000m³. 

• Interação injCO2 e injH2O 

A Figura 5-34 mostra a superfície de resposta da interação de injCO2 e injH2O em 2,5 anos 

e 20 anos, foi escolhida as datas de 2,5 e 20 anos pois o comportamento entre 2,5 e 5 anos eram 

semelhantes.  

Figura 5-34 : Superfície de resposta de 2,5 e 20 anos de projeto, com a interação entre injCO2 

e injH2O do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise dessa figura em 2,5 anos mostra que ambas as vazões demonstram a sua 

significância, já que o aumento de seus valores acarreta em um aumento na produção de óleo e 

tanto a injeção de água como a de CO2 são aproximadamente proporcionais. Já em 20 anos de 

produção os valores da injeção de CO2 já não são muito significativos tornando a água o termo 

que sua variação de 200m³ a 800m³ traz aproximadamente 80.000m³ de variação na produção 

de óleo em qualquer intervalo de injeção de CO2. 
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• Interação injH2O e “α” 

Na Figura 5-35 tem-se a superfície de resposta da interação de injH2O e α em 2,5 anos e 

20 anos, foi escolhida as datas de 2,5 e 20 anos pois o comportamento entre 2,5 e 5 anos eram 

semelhantes.  

Figura 5-35: Superfície de resposta de 2,5 e 20 anos de projeto, com a interação entre injH2O 

e α do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise dessa figura em 2,5 anos mostra que o efeito de α para redução da mobilidade do 

gás ainda não é muito efetivo e sua variação na interação com a injeção de água não produz 

grandes mudanças na produção de óleo. Em 20 anos de produção quando o α passa ter um efeito 

mais equilibrado com a injeção de água, quando o aumento de ambos produz a melhor produção 

de óleo, já que com a diminuição da mobilidade do gás a água tem mais liberdade. 

• Interação Sgrmax e “α” 

A Figura 5-36 mostra a superfície de resposta da interação de Sgrmax e α em 20 anos, foi 

escolhida apenas a data de 20 anos pois o comportamento entre as superfícies eram semelhantes.  
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Figura 5-36: Superfície de resposta de 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax e α 

do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

É possível analisar que ao longo da vida produtiva do reservatório a interação de Sgrmax 

e α é simbiótica já que a saturação de gás residual e a mobilidade de gás andam juntas, com o 

aumento simultâneo das duas se tem a maior produção podendo gerar diferenças de até 

150.000m³ de óleo. 

• Interação entre Sgrmax e injCO2 

Na Figura 5-37 tem-se a superfície de resposta da interação de Sgrmax e injCO2 em 2,5 

anos e 20 anos, foi escolhida as datas de 2,5 e 20 anos pois o comportamento entre 2,5 e 5 anos 

eram semelhantes.  
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Figura 5-37: Superfície de resposta de 2,5 e 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax 

e injCO2 do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise dessa figura em 2,5 anos nos mostra que no início a interação entre dois modelos 

é na maior parte atribuído qualquer aumento na produção ao aumento da vazão de injeção de 

CO2, podendo chegar a uma diferença de até 150.000m³ de óleo em qualquer valor de Sgrmax. 

Em 20 anos, no entanto, esse cenário se inverte mostrando que o parâmetro da histerese já 

causou o efeito ao longo dos 20 anos e a quantidade de CO2 injetado nesse reservatório pouco 

influencia na sua produção. 

• Interação Sgrmax e injH2O 

A Figura 5-38 mostra a superfície de resposta da interação de Sgrmax e injCO2 em 2,5 anos e 

20 anos, foi escolhida as datas de 2,5 e 20 anos pois o comportamento entre 2,5 e 5 anos eram 

semelhantes.  
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Figura 5-38: Superfície de resposta de 2,5 e 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax 

e injH2O do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

A análise dessa figura em 2,5 anos nos mostra que novamente no início da produção o parâmetro 

da histerese não tem muito efeito nas interações, mostrando que somente a variação da injeção 

de água traz grande mudança na produção de óleo. Em 20 anos de produção, entretanto, já se 

tem a interação conjunta dos parâmetros que mostra que com aumento de vazão de água e maior 

saturação residual de gás se consegue manter mais gás preso no reservatório e facilita a vazão 

da água e seu arraste do óleo residual que ainda permanece. 

• Interação injH2O e “a” 

Na Figura 5-39 mostra-se a superfície de resposta da interação de injH2O e (a) em 20 anos, 

foi escolhida apenas a data de 20 anos pois é o único tempo em que essa interação se apresenta 

estatisticamente significativa.  
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Figura 5-39 : Superfície de resposta de 20 anos de projeto, com a interação entre injH2O e (a) 

do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

Observa-se nessa figura que apesar de (a) ser estatisticamente significativo em 20 anos, o 

efeito do trapeamento do gás na redução da saturação de óleo na interação com a injeção de 

água demonstra que somente a variação da injeção que causa uma variação significativa na 

produção de óleo. 

• Interação Krw3 e injH2O 

Na Figura 5-40 se tem a superfície de resposta da interação de Krw3 e injH2O em 20 anos, 

foi escolhida apenas a data de 20 anos pois é o único tempo em que essa interação se apresenta 

estatisticamente significativa.  

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Marcelo Penninck Junior  95 

 

Figura 5-40: Superfície de resposta de 20 anos de projeto, com a interação entre Krw3 e 

injH2O do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

Observa-se nessa figura que a variação de Krw3 de 1/10 para 2/5 de Krw2 causa um efeito 

negativo na produção de óleo, entretanto é um efeito pequeno nessa interação comparado ao 

efeito causado pela injeção de água. 

• Interação Sgrmax e “a” 

Na Figura 5-41 pode ser vista a superfície de resposta da interação de Sgrmax e (a) em 20 

anos, foi escolhida apenas a data de 20 anos pois é o único tempo em que essa interação se 

apresenta estatisticamente significativa.  
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Figura 5-41: Superfície de resposta de 20 anos de projeto, com a interação entre Sgrmax e (a) 

do modelo de histerese trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

 

Observa-se nessa figura que Sgrmax é o efeito com maior influência na produção de óleo 

dessa interação, mostrando que (a) apesar de ter uma significância positiva com sua variação 

esta é muito pequena. 

É possível notar durante a análise dos diagramas, que inicialmente os parâmetros mais 

influentes no processo de WAG-CO2 com histerese são os parâmetros de vazão de injeção, no 

caso trifásico de Larsen e Skauge (1998). 

Os parâmetros Sgrmax e α também apresentam significância desde o início, entretanto, 

mostram realmente grandes efeitos com o passar do tempo aumentando a saturação de gás 

residual no reservatório e diminuindo a mobilidade do gás. 
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5.4.3 Analise do fator de recuperação do modelo trifásico 

Uma análise do fator de recuperação dos 729 modelos simulados, escolhendo o modelo 

com maior, intermediário e menor fator de recuperação dentre os modelos com a mesma 

Sgrmax, juntamente com modelos apresentando a mesma vazão de injeção tanto para água 

como para CO2 sem histerese para comparação. 

• Sgrmax = 0,3 

É possível ver na Tabela 5-2 todos os parâmetros dos modelos utilizados na análise com 

Sgrmax = 0,3.  

Tabela 5-2: Tabela de recuperação do modelo trifásico Sgrmax = 0,3. 

Experimentos  Krw3 a α 
injCO2 
m³/dia 

injH2O 
m³/dia 

FR (%) 

27   1/10 1 5 200.000 800 96,14 

223   2/5  0,25 5 500.000 200 82,32 

164   2/5  0,625 0 200.000 200 62,24 

----- ----- ----- ----- 200.000 800 65,38 

----- ----- ----- ----- 500.000 200 68,80 

----- ----- ----- ----- 200.000 200 59,37 

O modelo que apresentou maior fator de recuperação segue o previamente visto neste 

trabalho que o modelo com o maior α, menor valor de Krw3 e maior valor de injeção de H2O 

apresentou em 20 anos a maior recuperação. Entretanto pode-se ver a influência da injeção de 

CO2 em 2,5 anos no experimento intermediário 223, mostrando um pico maior de FR que os 

outros. A histerese da permeabilidade relativa trifásica de Larsen e Skauge mostrou nesses 

modelos sempre apresentar um maior valor de FR que os modelos sem histerese respectivos a 

suas vazões. 

A Figura 3-42 mostra o fator de recuperação versus tempo dos modelos descritos em 

Sgrmax = 0,3 é possível ver o comportamento descrito na tabela acima. 
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Figura 5-42: Fator de recuperação versus tempo do maior resultado x mediano x menor do 

modelo trifásico em Sgrmax 0,3. 

 

• Sgrmax = 0,45 

É possível ver na Tabela 5-3 todos os parâmetros dos modelos utilizados na análise com 

Sgrmax = 0,45.  

Tabela 5-3: Tabela de recuperação do modelo trifásico Sgrmax = 0,45. 

Experimentos Krw3 a α injCO2 m³/dia injH2O m³/dia FR (%) 

269   1/10 0,625 5 200.000 800 96,8 

370  1/4 0,25 0 350.000 200 84,00 

408   2/5 1 0 200.000 200 73,72 

----- ----- ----- ----- 200.000 800 65,38 

----- ----- ----- ----- 350.000 200 68,62 

----- ----- ----- ----- 200.000 200 59,37 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Marcelo Penninck Junior  99 

 

O modelo que apresentou maior fator de recuperação continua o mesmo padrão anterior 

de alta vazão de água com α = 5 e Krw3 = 1/10, mostrando uma diferença para com o modelo 

sem histerese de 31,42% no fator de recuperação de óleo. Pode-se ver também o início com um 

FR maior para o experimento intermediário (370) que tem uma vazão de injeção de CO2 = 

350.000m³std/dia comparado aos outros de 200.000m³std/dia, isso demonstra novamente que o 

parâmetro injCO2 estudado tem maior influência no início da produção e que a injeção de água 

é melhor em longo termo. 

Na Figura 3-43 se tem o fator de recuperação versus tempo dos modelos descritos em 

Sgrmax = 0,45 é possível ver o comportamento descrito na tabela acima. 

Figura 5-43: Fator de recuperação versus tempo do maior resultado x mediano x menor do 

modelo trifásico em Sgrmax 0,45. 

 

• Sgrmax = 0,6 

É possível ver na Tabela 5-4 todos os parâmetros dos modelos utilizados na análise com 

Sgrmax = 0,6.  
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Tabela 5-4: Tabela de recuperação do modelo trifásico Sgrmax = 0,6. 

Experimentos Krw3 a α injCO2 m³/dia injH2O m³/dia FR (%) 

509   1/10 0,625 2,5 200.000 800 97,66 

695  2/5 0,625 0 350.000 800 92,17 

708   2/5 1 2,5 500.000 200 85,6 

----- ----- ----- ----- 200.000 800 65,38 

----- ----- ----- ----- 350.000 800 68,6 

----- ----- ----- ----- 500.000 200 68,8 

O modelo que apresentou maior fator de recuperação apresenta agora um valor de α 

intermediário e continua com grande vazão de água e pequena vazão de injeção de CO2, com o 

Krw3 de 1/10, esses parâmetros estão alinhados com o diagrama de superfície mostrado 

anteriormente que mostra a interação de injCO2 e injH2O. 

A Figura 3-44 mostra o fator de recuperação versus tempo dos modelos descritos em 

Sgrmax = 0,6 é possível ver o comportamento descrito na tabela acima. 

Figura 5-44: Fator de recuperação versus tempo do maior resultado x mediano x menor do 

modelo trifásico em Sgrmax 0,6. 
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5.4.4 Análise paramétrica da produção de óleo dos parâmetros da histerese 

trifásica de Larsen e Skauge (1998) 

Para a análise paramétrica da histerese da permeabilidade relativa trifásica de Larsen e 

Skauge (1998) foi analisado a Np dos parâmetros Sgrmax, α e Krw3, o parâmetro (a) foi 

mantido intermediário em todos os casos e não foi analisado separadamente por não ser 

significativo. Para todos os casos os outros parâmetros que foram utilizados são intermediários.  

• Análise do parâmetro Saturação de gás residual máxima “Sgrmax” 

Na Figura 5-45 tem-se a produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos com 

histerese variando Sgrmax e sem histerese.  

Figura 5-45: Produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos de histerese de 

Larsen e Skauge com Sgrmax variando e o modelo sem histerese. 

 

Pode-se ver que a variação de Sgrmax de 0,3 a 0,6 acarreta em um acréscimo da produção 

de óleo de aproximadamente de 30.000m³ de óleo para cada acréscimo do parâmetro, é possível 

também notar que o modelo sem histerese apresenta uma recuperação bem menor que todos os 

modelos com a histerese. 
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Para explicar o efeito da Saturação residual de gás máxima é utilizada a Figura 5-46, que 

apresenta a saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese para os modelos 

com Sgrmax de 0,3 e 0,6 juntamente com o modelo sem histerese no início do sexto ano.  

Figura 5-46: Gráfico para saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese 

dos trifásicos com Sgrmax = 0,3 e 0,6 de Larsen e Skauge e sem histerese. 

 

Nesta figura pode-se ver que com o aumento da Sgrmax existe um aumento da saturação 

de gás que continua no sistema, devido a redução da permeabilidade relativa do gás e 

consequentemente redução da capacidade de fluxo do gás. Tal comportamento acaba resultando 

em um maior varrido e aumento de pressão ocasionando também o aumento da produção de 

óleo. 

Para demonstrar como a histerese age no modelo trifásico de Larsen e Skauge sobre a 

saturação de gás e a permeabilidade relativa do gás, foram pegos dados de pontos terminais de 

saturação e krg do modelo intermediário com Sgrmax = 0,45 utilizando-se do bloco 14,10,1 

mostrado na Figura 5-47, bloco esse utilizado pois ele demonstrava melhor os pontos extremos 

das permeabilidades desse trabalho. 
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Figura 5-47: Bloco utilizado para aquisição de dados de saturação e permeabilidade do gás do 

modelo trifásico. 

 

Após conseguir os dados de saturação e gás e permeabilidade relativa do gás, foi traçada 

as curvas de drenagem e embebição para os sete primeiros anos de projeto que pode ser vista 

na Figura 5-48.  

Figura 5-48: Curva de Krg vs Sg do modelo bifásico de Larsen e Skauge utilizando o modelo 

intermediário estudado. 
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Na drenagem 1 (acontece do ano 1 ao 2), pode-se ver o aumento da saturação e 

permeabilidade relativa do gás, na embebição 2 (acontece do ano 2 ao 3), pode-se ver a redução 

da saturação de gás e da permeabilidade relativa do gás, entretanto, essa redução é menor que 

a sem a histerese que pode ser vista na curva krg mantendo-se aproximadamente em 0,45, já na 

drenagem 2 (acontece do ano 3 ao 4) pode-se ver a irreversibilidade do modelo de Larsen e 

Skauge que nos mostra a curva de drenagem com um aumento de saturação de gás ,entretanto, 

a permeabilidade do gás é bem menor que a anterior mantendo assim mais gás preso no bloco, 

na embebição 3 se tem novamente a diminuição da saturação do gás mas está também mantem 

mais gás no bloco e diminui ainda mais a permeabilidade relativa do mesmo. 

• Análise do parâmetro de expoente de redução da mobilidade do gás “α”  

Na Figura 5-49 traz a produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos com 

histerese variando α e sem histerese.  

Figura 5-49: Produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos de histerese de 

Larsen e Skauge com α variando e o modelo sem histerese. 
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Pode-se ver que a variação de α de 0 a 5 acarreta em um acréscimo da produção de óleo de 

aproximadamente de 35.000m³ de óleo para cada acréscimo do parâmetro, é possível também 

notar que o modelo sem histerese apresenta uma recuperação bem menor que todos os modelos 

com a histerese. Muito parecido até em valores com o de Sgrmax, ambos têm uma grande 

interação entre eles. 

Para explicar o efeito da redução da mobilidade do gás é utilizada a Figura 5-50, que mostra 

a saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese para os modelos com α de 

0 e 5 juntamente com o modelo sem histerese no início do sexto ano.  

Figura 5-50: Gráfico para saturação de gás para permeabilidade relativa do gás na histerese 

dos trifásicos com α = 0 e 5 de Larsen e Skauge e sem histerese. 

 

Nesta figura pode-se ver que com o aumento de α existe um aumento da saturação de gás 

que continua no sistema, devido a redução da mobilidade do gás e consequentemente redução 

da capacidade de fluxo do gás. Tal comportamento acaba resultando em um maior varrido e 

aumento de pressão ocasionando também o aumento da produção de óleo. 
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• Análise do parâmetro de permeabilidade relativa da curva trifásica “Krw3” 

A Figura 5-51 mostra a produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos com 

histerese variando Krw3 e sem histerese.  

Figura 5-51: Produção acumulada de óleo versus tempo para os modelos de histerese de 

Larsen e Skauge com Krw3 variando e o modelo sem histerese. 

 

Pode-se ver que a variação de 1/10 para 2/5 acarreta em um decréscimo da produção de 

óleo, mesmo que seja pequena de apenas aproximadamente 10.000 m³, como o Krw3 é utilizado 

no cálculo da permeabilidade relativa da água durante o processo de embebição quanto maiores 

seus números menos gás trapeado ficara no reservatório, isso está correspondendo aos 

resultados encontrados na análise de Pareto e superfície 
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5.5 Comparativo da produção de óleo dos modelos estudados 

Para comparar a produção acumulada de óleo do modelo bifásico de Killough, do modelo 

trifásico de Larsen e Skauge e do modelo sem histerese, foram utilizados os parâmetros 

intermediários de todos os modelos (exceto de Larsen e Skauge onde Krw3 = 2/5). 

 Pode ser visto na Figura 5-52 a produção acumulada de óleo versus o tempo dos modelos 

bifásicos, trifásicos e sem histerese. 

Figura 5-52: Produção acumulada de óleo versus tempo dos modelos bifásico, trifásico e sem 

histerese. 

 

O modelo trifásico de Larsen e Skauge também conhecido como o modelo de WAG é o 

modelo que apresenta a maior predição de produção de óleo entre todos eles, com o segundo 

modelo sendo o da histerese bifásica de Killough seguido muito perto do modelo sem histerese. 

Isso mostra que a escolha de qual modelo de histerese e seus parâmetros pode afetar a sua 

predição de produção de óleo em mais de 150.000m³ nesse reservatório. 
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Dos modelos estudados o modelo trifásico de Larsen e Skauge para qualquer combinação 

de parâmetros escolhidos, sempre apresentou grande diferenças de produção de óleo positivas 

em relação ao modelo sem histerese, muitas vezes com diferenças de mais de 20% na produção 

de óleo.  

Já os modelos de histerese bifásico de Killough se comportam com valores mais 

aproximados dos modelos sem histereses e podem apresentar decréscimos nas predições de 

produção quando o parâmetro Sormax é muito elevado, que impede o fluxo do óleo no sistema. 
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6 Conclusões e Recomendações 

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

recomendações para trabalhos futuros.  

6.1 Conclusões 

Na escolha da pressão mínima no fundo do poço produtor de um reservatório de óleo leve 

com uma grande profundidade, com intuito de manter inicialmente apenas uma fase liquida e 

impedir a criação de caminhos preferencias pela mobilidade do gás, foi feita a escolha de manter 

em uma pressão conhecida e essa sendo a pressão de saturação de 18.167,7 kPa, esta se mostrou 

benéfica ao longo do processo inclusive para os processos de histerese, já que o reservatório 

passa a apresentar a fase gás apenas com a injeção de CO2 no mesmo , fazendo com que a 

histerese ocorra devido ao fluido injetado. 

Na escolha das vazões de injeção utilizadas neste trabalho para a criação do processo de 

WAG-CO2 os resultados demonstram um início alto para as vazões de CO2, entretanto um 

decaimento desses picos foi logo visto e a injeção de água tomou lugar. A escolha das vazões 

de CO2 de 200.000 m³std/dia a 500.000m³std/dia e de H2O de 200 m³std/dia e 800 m³std/dia foi 

devido aos resultados com e sem histerese mostrados neste trabalho, já que o valor de 

100m³std/dia sempre fica muito abaixo das outras curvas, se optou por iniciar em 200m³std/dia. 

Na análise paramétrica do modelo de histerese de Killough (1976) foi possível observar 

que apesar de não ser um modelo apropriado para o processo de WAG, um aumento de Sormax 

reduz a produção do fluido desejado (óleo) por conta de uma grande redução da permeabilidade 

relativa do óleo e aumentando a saturação residual do óleo, já modelos em que existia um 

aumento da saturação de gás residual máxima (Sgrmax), ocorria um aumento da produção dos 

outros fluidos consequentemente, sendo que o gás não é um fluido de interesse e este era 

mantido no reservatório como a fase não molhante trapeada. Portanto, modelos que apresentam 

altos valores de (Sgrmax) e baixos valores de (Sormax) tendem a apresentar valores de 

produção de óleo maiores que modelos que não levam em consideração a histerese. As 
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variações positivas das vazões de injeção ocasionaram no aumento do varrido e 

consequentemente do aumento do fator de recuperação do óleo. 

Na análise paramétrica do modelo de histerese de Larsen e Skauge (1998) foi possível 

observar que no início do processo, as injeções, principalmente a de CO2, eram os parâmetros 

mais significativos no fator de recuperação do óleo, devido ao grande arraste que o mesmo 

causa e ainda grande quantidade de óleo no reservatório a ser produzido. Entretanto, com o 

passar do tempo a variação positiva da injeção de CO2 deixou de ser tão significativa (já que 

pouco óleo ainda restava para ser arrastado) abrindo lugar para os parâmetros da histerese. Já 

que esses parâmetros têm relação direta com a quantidade de óleo/gás que vai permanecer no 

reservatório, principalmente Sgrmax e α, parâmetros que quando variam positivamente trazem 

uma das maiores produções de óleo, tendo em vista que se mantem o gás no reservatório 

dificultando sua vazão devido ao processo de histerese não reversível desse modelo. Os 

parâmetros (a) e Krw3 apesar de mostrarem significância em alguns casos, seus efeitos são bem 

menos acentuados. 

Da comparação da produção de óleo dos modelos sem histerese, com histerese bifásica e 

com histerese trifásica se mantendo em valores intermediários pode-se ver que levar em 

consideração a histerese da permeabilidade relativa tendo as fases não molhantes gás e óleo em 

um processo de WAG, pode acarretar em uma produção maior em parte dos modelos bifásicos 

(com exceção dos modelos com Sormax = 0,6) e em todos os casos do trifásicos estudados. 

Portanto levar em consideração a histerese da permeabilidade relativa nesses modelos pode ser 

a diferença de um processo viável ou não economicamente. 

6.2 Recomendações 

Para trabalhos futuros a adição da histerese da pressão capilar juntamente a da 

permeabilidade relativa pode trazer dados interessantes. 

Analisar a influência da histerese em um reservatório heterogêneo  

A utilização de outros gases como gás natural e ou N2 no processo de WAG para ver a 

diferença nos modelos de histerese. 
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Mudança na viscosidade do fluido para ver a influência da histerese em um fluido mais 

viscoso e/ou em um processo térmico. 

Testar a influência da histerese em fluido de reservatório onde a injeção é miscível.
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