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"Se queremos progredir, não devemos repetir a 

história, mas fazer uma história nova." 

Mahatma Gandhi 
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Resumo 

 A injeção de água é o método de recuperação mais utilizado no mundo. Por ser a água 

um fluido de baixo custo e densidade maior que a do óleo, a mesma sempre desempenhou um 

papel importante quando se trata de aumentar a recuperação de óleo a ser extraído.  

 Esse trabalho se baseia na descrição da técnica de injeção de água em poços 

horizontais, explicitando o funcionamento da mesma, os tipos de malhas de injeção, 

vantagens e problemas associados e um exemplo de simulação.  

Continuamente à revisão bibliográfica, apontam-se as características das rochas 

carbonáticas, os parâmetros que alteram as propriedades das rochas e as diferentes 

classificações e constituintes desses reservatórios. 

Em seguida, são feitas algumas considerações importantes e são expostos exemplos de 

injeção de água em reservatórios carbonáticos.  

Palavras-chave: 

Injeção, água, reservatório, carbonato, mecanismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 Water injection is the most used oil recovery method in the world. Because of its low 

cost and higher density than oil, water has always played an important role when the objective 

is to increase the amount of oil to be extracted.  

 This work is based on the description of the technique of injecting water into 

horizontal wells, explaining its operation, the types of injection meshes, advantages and 

problems associated with it and an example of simulation.  

 Continuously on the literature review, there are indicated the characteristics of 

carbonate rocks, the parameters that alter the properties of the rocks and the different 

classifications and constituents of these reservoirs. 

 Then, it presents some important considerations and there are exposed examples of 

water injection in carbonate reservoirs. 

Keywords: 

Injection, water, reservoir, carbonate, mechanism.  
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 Com o consumo crescente dos derivados do petróleo, não somente no Brasil, como em 

outros países, faz-se preciso investir em métodos para aumentar a recuperação de óleo, tanto 

de reservatórios futuros como àqueles que já estão em atuação. Segundo dados atualizados até 

dezembro de 2012 da U.S. Energy Information Administration, a relação de consumo de 

todos os continentes, com exceção da Europa e América do Norte, o consumo mundial de 

2008 até 2012, mudou de 0,52% para 0,58%, corroborando o fato de que também os países 

subdesenvolvidos estão precisando de mais hidrocarbonetos para consumo. As tabelas 

contendo esta informação podem ser visualizadas no Anexo I, (tabelas 1.1 e 1.2). 

Uma das formas de aumentar a produção de hidrocarbonetos se dá através do 

investimento nas técnicas utilizadas para otimizar a recuperação. Dentre os vários métodos de 

recuperação convencionais, o mais utilizado no mundo é a injeção de água, foco em questão e 

que será melhor descrito neste trabalho no capítulo 2. 

Recentes descobertas no Brasil, como o Pré-sal por exemplo, região formada 

geologicamente antes de uma grande camada salina e detentora de grandes reservas de 

petróleo, levantaram um ponto importante referente à exploração em reservatórios 

carbonáticos, até então pouco abordada no Brasil. 

1.1 Motivação 

 Por ser um tema muito específico na área de reservatórios, são poucas as fontes 

bibliográficas em que se pode encontrar informação sobre a injeção de água em reservatórios 

carbonáticos, seja ela vertical ou horizontal, principalmente com dados de bacias brasileiras. 

Desta forma, a principal motivação para o estudo é de disponibilizar uma fonte especifica 

relacionada a esta área de reservatórios e como trabalho de conclusão de curso sobre o tema. 

Com a descoberta de reservatórios carbonáticos, a necessidade da realização de 

pesquisas e trabalhos na área se torna muito importante. 

A injeção de água é o método de recuperação mais utilizado no mundo, por isso 

despertou-se o interesse em abordar este método. Outro fator importante é a influência que as 

características de um reservatório podem causar em um método de recuperação, assim como 

as características do fluido de injeção, no caso, a água. 
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Também será incluído neste trabalho, estudos realizados por pesquisadores, 

considerando a forma como se injeta a água, seja por um poço vertical ou horizontal, e como 

isto interfere na recuperação do óleo (aspecto abordado no capítulo 2), assim como a 

peculiaridade do fluxo de fluido em reservatórios carbonáticos por injeção horizontal, assunto 

desenvolvido no capítulo 3. 

1.2 Objetivo 

O trabalho tem como objetivo tratar da injeção de água em reservatórios carbonáticos, 

em especial a injeção horizontal, justificando seu melhor desempenho neste tipo de 

reservatório. Dentro do objetivo busca-se definir informações básicas do método, assim como 

servir de base para os próximos trabalhos que serão realizados sobre o tema.  

Para atingir o objetivo, foi feito uma revisão bibliográfica baseada em estudos 

específicos de diversos autores para tentar abrangir grande parte deste assunto. Também 

foram apresentados estudos de casos em países selecionados e no Brasil sobre o tema, a fim 

de buscar exemplos reais que adotaram o modelo de injeção de água em reservatórios 

carbonáticos e obtiveram resultados positivos.  

1.3 Desafios 

A injeção de água em reservatórios carbonáticos é um tema pouco aprofundado nos 

trabalhos brasileiros, este fato dificulta a aquisição de informações em português e acarreta na 

obtenção de informações de outros países que possuem reservatórios com características 

diferentes dos mesmos no Brasil.  

O método mais utilizado pelas grandes empresas na recuperação de óleo é a injeção de 

água. Este método possui diversas bibliografias na literatura que elucidam o processo e geram 

uma seletividade mais rebuscada acerca das informações desejadas. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Para uma melhor descrição do cenário para a utilização da injeção de água em 

reservatórios carbonáticos, foi feita uma revisão bibliográfica contendo os principais aspectos 

da injeção, apresentados no capítulo 2. No capítulo 3 é feita a caracterização de reservatórios 

carbonáticos, assim como as definições básicas e constituintes desse tipo de rocha. O capítulo 

4 apresenta a pesquisa realizada sobre casos no Brasil e pesquisas realizadas em alguns países 
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selecionados que utilizam a tecnologia de injeção de água em reservatórios carbonáticos. O 

capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho, baseado no assunto abordado. 



 

CAPÍTULO II 

Aspectos Principais da Injeção de Água 

Este capítulo trata de uma revisão bibliográfica sobre a injeção de água nos 

reservatórios. Serão abordados os seguintes tópicos: Resumo do método; Desempenho no 

reservatório; Viabilidade e Funcionamento; Fatores que influenciam; Diferença entre poços 

horizontais e verticais; Vantagens; Problemas Associados. 

2.1 Resumo do Método 

A injeção de água é um método de recuperação convencional utilizado para 

manutenção da pressão do reservatório e auxiliar a extração de hidrocarbonetos quando estes 

já não conseguem atingir a pressão necessária para produção por meios naturais. Abaixo 

segue uma representação de um poço injetor de água (direita) e um poço produtor (esquerda): 

  

Figura 2.1 - Esquema demonstrativo de um poço injetor de água. 

Fonte: Equipe Sinmec (2009). 

Assim, a injeção de água consiste na perfuração de poços adjacentes aos produtores, 

com posições previamente calculadas e estabelecidas, podendo ser verticais ou horizontais, de 

acordo com o cenário geológico, de tal forma que a água injetada ajude a deslocar o óleo para 

os poços produtores. Este método de recuperação tem sua eficiência relacionada com  

parâmetros como molhabilidade, injetividade, pressão de fratura, permeabilidade e porosidade 

da rocha. 
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A figura 2.2 apresenta a evolução no tempo do fator de recuperação de um reservatório 

em um caso com injeção de água e outro sem injeção de água. O fator de recuperação é 

desenvolvido através de estimativas da quantidade de hidrocarboneto que pode ser extraído 

em razão do total previsto (MORENO, 2007). 

 

Figura 2.2 - Injeção de água e o  fator de recuperação. 

Fonte: Corrêa (2004). 

Durante a exploração de um reservatório ocorre também na grande maioria dos casos a 

produção de água. A água produzida é tratada e utilizada no auxílio da produção de 

hidrocarbonetos. O processo de reinjeção de água contribui para a redução de gastos com o 

tratamento da mesma que seria descartada em mares ou oceanos.  

Assim como todo processo, existem limitações e problemas associados que serão 

elucidados posteriormente. 

2.2 Desempenho no Reservatório 

Os reservatórios, cujos mecanismos de produção naturais são pouco eficientes e que 

por consequência retêm grandes quantidades de hidrocarbonetos, são fortes candidatos ao 

emprego de uma série de processos que visam à obtenção de uma recuperação adicional das 

reservas. Esses processos são chamados de Métodos de Recuperação, que, de uma maneira 

geral, tentam interferir nas características do reservatório que favoreceram a alta retenção de 

óleo (THOMAS, 2004). 

Com base na idéia de que um reservatório com baixas pressões implicava em uma 

baixa recuperação, iniciaram-se experiências com fluidos injetados que buscavam fornecer 
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uma manutenção de pressão ao reservatório, de modo a deslocar o fluido residente em forma 

eficiente. Entretanto, nem sempre se conseguia sucesso. 

Um método de recuperação é mais complexo e muito mais amplo que uma intervenção 

em poços, pois ao contrário do último, atua continuamente em todo o reservatório e por 

períodos longos de tempo que podem durar muitos anos, independente do método utilizado. 

Durante a produção, é recomendado que a injeção de água seja realizada ainda na 

recuperação primária, não necessariamente esperando o declínio total da produtividade, a fim 

de auxiliar na manutenção da pressão e preservando as características do reservatório. 

Ao se injetar um fluido em um reservatório com a finalidade única de deslocar o óleo 

para fora dos poros da rocha, isto é, buscando-se um comportamento puramente mecânico, 

tem-se um processo classificado como método convencional de recuperação (THOMAS, 

2004). 

O comportamento esperado nesse processo mecânico, é que não haja interação 

química ou termodinâmica entre o fluido injetado e o reservatório de modo a garantir que o 

fluido deslocante (injetado), movimente o fluido deslocado (petróleo) e ocupe o espaço nos 

poros que antes pertencia ao último, de modo a garantir a pressão do sistema, entretanto, 

existe uma parcela de óleo, chamada de óleo residual, que devido ao efeito da capilaridade 

não consegue ser deslocado na zona invadida pela água. 

2.3 Viabilidade e Funcionamento 

Neste tópico serão abordados a viabilidade e o funcionamento da recuperação 

secundária, ressaltando os pontos a serem analisados antes de iniciar um projeto de 

recuperação e também explicar de que forma funciona este processo. 

2.3.1 Viabilidade 

A viabilidade da recuperação secundária é regida por uma série de fatores, uma vez 

que a perfuração de novos poços para auxiliar a produção não apresenta um custo baixo, 

portanto exige que algumas considerações econômicas sejam avaliadas. Abaixo seguem os 

parâmetros que devem constar na análise de viabilidade segundo Rosa et al (2006): preço do 

petróleo; custo de exploração; custo de desenvolvimento; custo de produção; avanços 

tecnológicos. 
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O preço do petróleo bruto, assim como a grande maioria dos produtos no mercado, 

possui alguma variação devido à oferta e demanda no mercado e em alguns casos, por ser a 

fonte de energia mais utilizada no mundo. Os motivos políticos internacionais podem exercer 

alguma influencia. Consequentemente, a alta nos preços influencia nos projetos de métodos 

de recuperação secundários. 

Devido à limitação das reservas internacionais, a dificuldade de se encontrar novos 

campos para exploração cresce com o passar do tempo, pois teoricamente, os reservatórios 

menos profundos foram os primeiros alvos, deixando para depois os mais profundos, e quanto 

mais profundos, maior o custo envolvido (na maioria dos casos). Deste modo, quando o custo 

de exploração aumenta, começa a se tornar de interesse, a recuperação dos campos já 

explorados. 

Em geral, em função do tratamento dos fluidos injetados e também das operações de 

manuseio, a recuperação secundária possui custos maiores que a recuperação primária, 

entretanto, a chance de elevar ou manter a pressão do reservatório reduz os custos da operação 

como um todo e pode inclusive trazer ganhos a médio e longo prazos.  

Com o avanço tecnológico, são descobertas novas técnicas aplicadas na recuperação 

de reservas e novas aplicações, principalmente na indústria petroquímica, incentivando as 

atividades de exploração e tornando projetos que não seriam aproveitados em projetos 

economicamente viáveis.  

2.3.2 Funcionamento 

Após a análise da viabilidade econômica, existe a etapa de definição da injeção, 

indicando a distribuição areal dos poços de injeção e de produção no reservatório, 

considerando também as características dos fluidos a serem produzidos, e assim, segundo 

Thomas (2004), existem três pontos a serem cumpridos: 

i. injetar o menor volume possível de fluido e garantir a maior produção de óleo em um 

tempo econômico; 

ii. obter boa produtividade com vazões economicamente atrativas através de uma 

injetividade favorável; 

iii. a quantidade de poços perfurados para a recuperação deve ser a mínima possível, 

principalmente para campos já desenvolvidos. 
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Mesmo com a diferença de um campo para outro, existem aspectos semelhantes entre 

alguns reservatórios, que podem ser correlacionados e auxiliar na previsão de resultados. 

Estes projetos também devem possuir informação da distribuição e quantidade de poços de 

injeção e produção, volumes que serão injetados, produzidos, ganho relativo com a injeção, 

dentre outros. Os dados também serão necessários para dimensionar equipamentos e estudo 

econômico. 

Rosa et al (2006) define os esquemas de injeção e podem ser separados em duas 

categorias:  

i. Injeção periférica, injeção de topo e injeção de base; 

ii. Injeção em malhas. 

2.3.2.1 Injeção Periférica 

Este grupo é representado por modelos que concentram os poços de produção em 

determinadas áreas e os poços injetores se posicionam na base, no topo ou na zona periférica 

dos poços produtores. 

A figura 2.3, a seguir, representa um esquema de poços posicionados em um modelo 

periférico, circundando os limites da região que se concentra a zona detentora de 

hidrocarbonetos. 

 

Figura 2.3 - Esquema demonstrativo de uma injeção periférica. 
Fonte: Rosa et al (2006). 
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A injeção de topo é em geral realizada para injeção de gás, uma vez que o mesmo, por 

possuir menor densidade, tende a se localizar na parte superior do reservatório.  O mesmo 

processo pode ser realizado com água, entretanto é recomendável que seja utilizada apenas 

em casos que a produção realize-se através das zonas inferiores, pois a densidade da água 

auxiliará em sua migração para o fundo do reservatório.  

Na maioria dos casos, para a injeção de água, o caso mais utilizado é a injeção de base, 

visto que a densidade da água favorece sua permanência no fundo, deixando de ser produzida 

com mais facilidade por poços produtores em níveis superiores. 

Devido às características especiais de cada projeto, não existe uma definição das 

posições dos poços, assim como também não existe uma pré-definição das características que 

o fluido deve apresentar. Os esquemas são baseados respeitando as diferentes densidades e 

facilidades de fluxo em determinadas zonas.  

Nas figuras 2.4 e 2.5 encontram-se respectivamente os esquemas demonstrativos da 

injeção de base e de topo: 

 

Figura 2.4 - Esquema demonstrativo de uma injeção de topo, exemplificado por uma injeção de gás. 

Fonte: Rosa et al (2006). 

No tipo de injeção por locais (periférica, topo ou base), pode considerar a 

possibilidade de uma conversão de poço produtor em poço injetor, em caso, por exemplo, do 
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avanço de nível do contato óleo / água, aumentando consequentemente, a razão água/óleo no 

poço. 

 

Figura 2.5 - Esquema demonstrativo de uma injeção de base. 

Fonte: Rosa et al (2006). 

2.3.2.1 Injeção em Malhas 

No esquema de injeção por malhas, os poços injetores e produtores são uniformemente 

distribuídos pelo reservatório. Este tipo de ação é comumente realizada quando o formato 

geológico não possui muitas irregularidades na base, sem grande inclinações e espessuras, 

entretanto, de grande área. Neste tipo de injeção, o fluido deslocante é inserido na zona de 

interesse, alterando a movimentação de fluidos e a distribuição de saturações. 

Na injeção em malhas, por possuir uma facilidade maior de implementação, recebeu 

mais estudos e consequentemente são citados com maior frequência na literatura. Este mesmo 

esquema, devido à geometria fixa e definida (na maioria dos casos), permitem o 

desenvolvimento de gráficos e tabelas para facilitar o cálculo empregado neste processo. 

Dentre os modelos existentes, podem se destacar o de linha direta, que alterna a 

disposição entre poços de produção e poços de injeção. Adotando-se d para a distância entre 

os poços alternados e a, para o espaço entre poços de mesma função. Estes parâmetros a e d, 

são definidos e tabelados para facilitar a modelagem. Na figura 2.6 será mostrado o esquema 

de linhas diretas e o de linhas esconsas, que possui como única diferença as dimensões entre 

poços do mesmo tipo, podendo ser a / 2 ou a / 3, etc. 
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Figura 2.6 - Esquema de  injeção em linhas diretas e esconsas. 

Fonte: Rosa et al (2006). 

Tanto no caso da injeção em esquema de linhas diretas e linhas esconsas, existem 

muitas combinações entre a e d, entretanto as combinações tabeladas não são infinitas e para a 

utilização de informações são usados parâmetros adimensionais. 

Outros modelos existentes, um deles um caso particular de linhas esconsas onde a 

distância entre poços do mesmo tipo é igual a duas vezes a distância entre poços de função 

diferente, ou seja, 2 d  = a,  recebe o nome de malha quadrática, mostrada na figura 2.7 a 

seguir. 

 

Figura 2.7 - Esquema de injeção em malha quadrática.  

Fonte: Rosa et al (2006). 
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Na literatura também podem ser encontrados as malhas de sete pontos (seven spots) e 

a malha de nove pontos (nine spots) que seguem o mesmo princípio, mostrados nas figuras 

2.8 e 2.9 respectivamente. 

 

Figura 2.8 - Esquema de injeção em malha sete pontos. 

Fonte: Rosa et al (2006). 

 

Figura 2.9 - Esquema de injeção em malha nove pontos.  

Fonte: Rosa et al (2006). 

As malhas em que poços de injeção circundam os poços produtores são chamadas de 

malhas normais, e os arranjos onde os poços injetores são cercados por poços produtores são 

conhecidas como malhas invertidas. A seguir, serão mostrados os esquemas de malha sete 

pontos e malha 9 pontos nas figuras 2.10 e 2.11 respectivamente. 

 



23 

    

  

 

Figura 2.10 - Esquema de injeção em malha sete pontos invertida.  

Fonte: Rosa et al (2006). 

 

Figura 2.11 - Esquema de injeção em malha nove pontos invertida.  

Fonte: Rosa et al (2006). 

Em suma, a injeção por malhas permite que os cálculos feitos sejam modificados 

alterando-se os parâmetros d e a de acordo com a malha definida, já a injeção periférica, de 

base ou topo, necessita de uma redefinição para todo o reservatório. 
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2.4 Fatores que influenciam o processo 

Para que se possa implementar um projeto de recuperação secundária, por injeção de 

água, é necessário avaliar alguns fatores que influenciam na concretização do modelo. 

Segundo Rosa et al (2006), estes indicadores estão representados pelas: i. características da 

formação rochosa; ii. mecanismos de produção do reservatório; iii. profundidade da zona de 

interesse; iv. características dos fluidos e v. conformação estrutural do reservatório. 

i. Características da formação rochosa: 

Dentre as características da formação rochosas, podem se destacar a porosidade, 

permeabilidade, presença de finos e argila. 

A porosidade representa o volume de espaços vazios que compõe um volume de 

rocha. Esses espaços podem ser aproximados matematicamente considerando um diâmetro 

médio teórico. Se esse valor for demasiadamente reduzido, implicaria em um tratamento para 

remover sólidos, além de um controle bacteriológico. 

A permeabilidade representa a conectividade entre o sistema poroso, uma maior 

permeabilidade causa um diferencial de pressão menor no sistema poço-formação, implicando 

em uma potência e pressão de injeção menores. 

Os finos quando presentes no reservatório impactarão em um diferencial de pressão 

formação-poço injetor menor, uma vez que a migração dos mesmos deve ser evitada ou pelo 

menos diminuída. Em termos práticos, a presença deste material pode reduzir a cota de 

injeção do poço e requisitar mudanças na malha de injeção. 

Um reservatório que possui quantidades de argila consideráveis necessita de água 

injetada com características semelhantes à da água do reservatório, uma vez que a argila 

poderá inchar e impermeabilizar o caminho da injeção. Existem processos que além da água, 

injeta-se sal, chamada de injeção de banco salino, a fim de tornar a água de injeção 

equivalente em termos de salinidade à de formação.  

ii. Mecanismos de Produção: 

Em um reservatório com grande suporte de influxo de água (natural), requer menor 

injeção de água para a manutenção da pressão, isto pode ser expresso pela diferença de 

volume que sai do reservatório e o volume que ingressa nele (balanço de materiais), 

determinando assim a vazão e o volume que precisa ser reposto pela injeção. 
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Já um reservatório com mecanismo de produção natural por gás em solução requer um 

volume maior de injeção, apresentando uma rápida queda de pressão estática, desse modo, a 

depleção é muito rápida na maioria dos casos. Este mecanismo de produção exige um sistema 

antecipado de Injeção de Água em grande parte dos processos. 

iii. Profundidade: 

A pressão tem influencia direta com a profundidade, portanto quanto mais fundo 

maior a possibilidade de ocasionar uma fratura, a pressão de poro e a pressão para injeção, e 

desta forma, definindo as características dos poços de injeção. 

iv. Características dos Fluidos: 

Para que não se forme precipitados na formação, como por exemplo, carbonatos e 

sulfeto de bário, as águas de injeção devem possuir características semelhantes às águas de 

formação. 

Em casos onde a razão de mobilidade água/óleo é alta, o processo de digitação viscosa 

vai depender da permeabilidade da formação e da viscosidade dos fluidos em contato, 

ocasionando o fenômeno chamado de fingering, remete a uma prematura produção de água 

‘breakthrough’, obrigando a uma diminuição nas cotas de injeção e a outros meios, como o 

aumento do número de poços de injeção. 

v. Conformação estrutural do reservatório: 

A malha de injeção é afetada pela disposição do reservatório, pois cada tipo de malha 

se acomoda melhor para um tipo de conformação estrutural. Um exemplo é a injeção 

periférica, que é melhor para reservatórios inclinados, onde existe grande segregação 

gravitacional dos fluidos presentes. Para o mesmo caso citado anteriormente, a injeção em 

linha apresenta piores resultados e com maiores custos. 

2.5 Diferença entre poços horizontais e verticais 

Segundo Joshi (1987), devido à grande diversidade de reservatórios e formações 

geológicas, é possível que alguns tipos apresentem limitações para a utilização de poços 

verticais. Devido a esta questão, começou-se a estudar a possibilidade na aplicação de poços 

horizontais. Em meados da década de 1960 iniciou-se um novo método de perfuração, a 

perfuração direcional. Com o desenvolvimento desta técnica, foi possível o desenvolvimento 

de poços horizontais e poços direcionais. 
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Um poço horizontal é um poço que possui ângulo de curvatura próximo a noventa 

graus, se tornando muito comum para casos em que apenas a perfuração vertical é inviável. 

Uma grande vantagem deste tipo de poço é a possibilidade de expor o mesmo à grandes áreas 

do reservatório, aumentando a produção de óleo ou a injeção de fluidos (situação mostrada na 

figura 2.12). 

 Leon et al (2000) corroboraram, através de estudos, que poços horizontais permitiam 

o aumento da recuperação de hidrocarbonetos em reservatórios heterogêneos e, portanto, 

expandiu o interesse da indústria neste projeto. Nestes estudos, foram abordados os testes de 

pressão e o calculo da injetividade para se poder compreender suas vantagens.  

Por volta de 1980, a perfuração direcional já ganhava destaque na indústria do petróleo 

e auxiliava o desenvolvimento de novos equipamentos e estudos na área. O primeiro poço 

horizontal foi realizado no Brasil em 1990. Na figura 2.12 é apresentado um esquema 

demonstrativo de poço horizontal e um poço vertical, atingindo um reservatório hipotético 

(área cinza). 

 

Figura 2.12 - Visualização de um poço horizontal e vertical.  

Fonte: Rocha (2006). 

Algumas vantagens conseguidas com a nova tecnologia para perfuração e estudo de 

poços horizontais foram: 

 redução nas quedas de pressão, uma vez que a distância percorrida horizontalmente 

proporciona menor perda de carga que verticalmente; 

 expande o contato entre o reservatório e a área exposta; 
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 diminuição da possibilidade na ocorrência de cones de gás ou água, uma vez que 

menores diferenças na queda da pressão (adotando uma mesma vazão de produção 

para ambos os tipos: poço vertical e horizontal), tornam o efeito mais difícil de 

ocorrer; 

 proporciona uma interceptação maior com as fraturas verticais em caso de 

reservatórios de baixa permeabilidade e porosidade; 

 torna possível a exploração no caso de formações que contenham óleo mais pesado, já 

que a maior exposição à área de fluxo garante maiores vazões; 

 possibilita o retardo do contato entre água e óleo e o contato entre óleo e gás; 

 torna mais eficiente as técnicas de recuperação, uma vez que permite uma maior área 

de contato, podendo obter melhor resposta à injeção de vapor ou de água; 

 o declínio de produção em poços horizontais após processos de estimulação é menor  

que em poços verticais. 

Em uma das desvantagens do método ocorre quando o contato água e óleo atinge o 

poço horizontal. Na maioria dos casos é inviável tentar recuperar o poço, obrigando o mesmo 

a ser fechado ou transformado em injetor. Outra desvantagem, que vem sendo reduzida, é que, 

ao contrário dos poços verticais, o poço horizontal só permite acesso a um determinado 

horizonte. Uma alternativa já praticada é a perfuração de mais poços horizontais através de 

uma base vertical, como mostra a figura 2.13 a seguir. 

 

Figura 2.13 - Visualização de uma ramificação de poços horizontais.  

Fonte: Rocha (2006). 
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2.6 Injeção de água por poços horizontais 

A injeção horizontal tem como objetivo recuperar o óleo, quando o uso do mecanismo 

por poços verticais não proporciona o ganho almejado, e quando o montante recuperado 

ultrapassa o custo extra de uma perfuração direcional para injeção.  

Popa & Clipea (1998) demonstraram em seu trabalho que, para reservatórios com 

camadas horizontais, os reservatórios carbonáticos são melhores aproveitados, na maioria dos 

casos, pela injeção horizontal e pela produção em poços horizontais.  

Os autores chegaram a esta conclusão usando três cenários: o caso 1 representa dois 

poços horizontais, um de injeção e um de produção; o caso 2 representa um poço injetor 

horizontal e 4 poços produtores verticais; e o caso 3 representa  dois poços horizontais 

injetores e um poço horizontal produtor. 

Popa & Clipea (1998) fizeram considerações para um reservatório de limites fechados, 

com estratrificação horizontal e sem efeitos gravitacionais. A fim de facilitar os cálculos, os 

autores fizeram uma linearização na dependência da saturação de água no reservatório. Os 

dados necessários usados são apreciados na tabela 2.1. A figura 2.15 mostra algumas 

características para o poço horizontal no reservatório. 

Tabela 2.1: Dados utilizados para simulação. 

Fonte: modificado de Popa & Clipea (1998). 

 

Comprimento do reservatório, m 

   

1900 

Largura do reservatório, m 

   

900 

Espessura do reservatório, m 

   

10 

Porosidade, % 

    

20 

Saturação da água conata, % 

   

20 

Permeabilidade absoluta, mD 

   

1000 

Fator volume formação para o óleo 

  

1 

Fator volume formação para o água 

  

1 

Viscosidade do óleo, cP 

   

5 

Viscosidade do água, cP 

   

1 

Densidade do óleo, Kg/m3 

   

880 

Densidade da água, Kg/m3 

   

1000 

Pressão inicial do reservatório, bar 

  

100 

Vazão de injeção constante nas condições do res., m3/dia 500 

Vazão de produção constante nas condições do res., m3/dia 500 

Raio do poço de injeção e produção, m 

  

0,05 

Fator 'skin' para injeção e produção 

  

0 
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Figura 2.14: Ilustração dos poços horizontais no reservatório.  

Fonte: modificado de Popa & Clipea (1998). 

Caso 1: 

O caso 1 representa uma simulação computacional da injeção horizontal com a 

produção horizontal. Popa & Clipea (1998) fizeram testes com poços paralelos com 

comprimento de 400 metros horizontalmente. Este modelo com poços invertidos 

proporcionou uma eficiência de varredura de 82% e demorou 1680 dias para a água atingir o 

poço de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Caso 1 da injeção horizontal.  

Fonte: modificado de Popa & Clipea (1998). 
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Caso 2: 

O caso 2 demonstra a mudança de eficiência quando se utilizam poços verticais de 

produção. Popa & Clipea (1998) fizeram simulações com 2, 3 e 4 poços produtores, sendo 

que, quanto maior o número de poços, maior o custo do projeto. Neste caso, será mostrada a 

simulação com 2 poços produtores, cada um dos poços produzindo 250 metros cúbicos por 

dia, em um total de 500. A análise conclui que em 930 dias a água atingiu o poço produtor P2 

e a eficiência de varrido estava em 53%. A análise ganha destaque ao se perceber que após 

2300 dias a água atinge o poço produtor P4 gerando uma eficiência de 95%. A figura 2.16 

representa a evolução no tempo do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16: Caso 2 da injeção horizontal.  

Fonte: modificado de Popa & Clipea (1998). 

Caso 3:  

O terceiro caso representa a injeção por dois poços horizontais, com injeção diária de 

250 metros cúbicos cada um. Este caso também possui um poço produtor horizontal. Após a 

análise, pode-se perceber que a água demorou 1530 dias para alcançar o poço produtor e 

gerou uma eficiência de 91,67%, valores bons, explicados pela presença de dois poços 

injetores para o processo, mostrados na figura 2.17. 
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Figura 2.17: Caso 3 da injeção horizontal.  

Fonte: modificado de Popa & Clipea (1998). 

2.7 Vantagens 

A injeção de água promove com bastante eficácia a reposição e manutenção da energia 

do reservatório. Outras razões existentes para o uso da água como fluido de recuperação são: 

 a disponibilidade de água que alguns reservatórios oferecem, apresentando uma vazão 

razoável de água produzida para posterior reinjeção; 

 possui um custo operacional relativamente baixo com relação a outros fluidos, uma 

vez que a água é um fluido barato, tanto para o caso da sua retirada do meio ambiente 

para injetá-la ou reinjetar a água produzida pelos poços produtores; 

 permite o descarte de água produzida com condições de purificação inferiores ao que 

deveria voltar ao meio ambiente, reduzindo custos com equipamentos de separação 

como decantadores menos potentes; 

 a densidade da água com respeito do óleo permite que ela atue como um bom fluido 

deslocante na maioria dos casos. 
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2.8 Problemas associados 

Segundo Santos et al (2010), para um aproveitamento ótimo da injeção, a água deve 

estar em condições para auxiliar na produção de hidrocarbonetos. Desta forma, alguns 

cuidados devem ser tomados para não piorar a situação ao invés de melhora-la. Os principais 

problemas na água envolvem a presença de sólidos e óleo em suspensão; presença de dióxido 

de carbono, compostos com enxofre e oxigênio puro; microrganismos presentes; presença 

considerável de ânions que possam gerar incrustações. 

A água que possui sólidos aumenta a exposição à corrosão. Neste caso, os sólidos 

também iram proporcionar uma restrição ao fluxo, tanto pela tubulação, quanto dentro do 

reservatório, gerando portanto um gasto extra com manutenção do sistema. 

Ao se injetar água que possua gás dissolvido, como oxigênio, dióxido de carbono ou 

sulfeto de hidrogênio, potencializa-se o efeito de corrosão, exigindo processos para se retirar 

esses compostos e impedindo que os mesmos causem problemas ao sistema.  

Dentre os compostos, o mais agressivo é o sulfeto de hidrogênio, que, ao entrar em 

contato com o sulfeto de ferro (composto corrosivo encontrado no próprio aço), se torna 

insolúvel, aderindo-se às paredes da tubulação. Este composto também é condutor de elétrons, 

que então acelera o processo de corrosão no aço.  Já o gás oxigênio permite sua quase total 

extração por meio de sequestrantes, como o metabissulfito de sódio ou o bissulfito de sódio. 

Outro problema encontrado na água de injeção são os microorganismos. Sua presença 

pode: 

 acidificar o reservatório (conhecido como souring);  

 entupir os poços injetores (principalmente na zona canhoneada); 

 também é um agente corrosivo e, 

 pode comprometer a qualidade da produção dos fluidos devido altas concentrações de 

sulfeto de hidrogênio. 

Uma forma de combater as bactérias na injeção de água é a aplicação de tensoativos e 

outros produtos químicos como bactericidas e uma manutenção na área de limpeza do 

sistema. 

Um problema da captação da água do mar é que a mesma é rica em sulfato, uma vez 

que ela é normalmente utilizada em campos marítimos.  
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Em geral, a água encontrada em um reservatório possui compostos de cálcio, estrôncio 

e bário, portanto, a incompatibilidade dos tipos de água ocasiona a precipitação de sulfatos, 

por conseguinte, reduzindo a injetividade. Este problema pode gerar, por exemplo, sulfato de 

bário, detentor de baixa solubilidade e pode causar a inviabilidade da produção (SANTOS et 

al, 2010). 

Os problemas citados podem ser sanados com unidades removedoras de sulfato, 

bactericidas e tensoativos, retentores de sólidos e sequestrantes de oxigênio de dióxido de 

carbono, podendo assim garantir a qualidade do método de recuperação secundário por 

injeção de água. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

Os Reservatórios Carbonáticos 

Neste capítulo será apresentado uma síntese sobre  a caracterização de um reservatório 

carbonático, foco deste trabalho. 

3.1 O petróleo e a rocha reservatório 

Dentro do processo de formação de uma rocha produtora, ocorrem três etapas 

fundamentais, a geração do petróleo, a migração e seu armazenamento. 

Para a geração de petróleo é necessária a deposição de matéria orgânica e sedimentos. 

Neste processo, é importante que não haja oxigênio presente, acarretando em um ambiente 

que permite a pouca ou nenhuma mobilidade dos componentes citados. Com condições de 

temperatura e pressão adequadas e tempo suficiente para o processo, ocorrerá a geração de 

hidrocarbonetos na rocha geradora. 

Segundo Thomas (2004), a migração consiste no deslocamento do hidrocarboneto para 

zonas de menor pressão, sempre que ocorra uma conexão entre sua localidade de origem e 

outra adjacente, e este processo pode ser dividido em duas etapas: a migração primária e a 

migração secundária.  

A migração primária está constituída pela saída dos hidrocarbonetos da rocha 

geradora, para uma rocha porosa. A migração secundária é descrita como o trajeto que o 

hidrocarboneto continua percorrendo até sua posição definitiva (rocha porosa) caracterizada 

pela presença de uma rocha selante que evita a migração do fluido. 

Após a geração e a migração, o hidrocarboneto será armazenado em uma rocha 

chamada de rocha reservatório, que basicamente precisa possuir poros para armazenar o 

petróleo.  Outra propriedade importante é a conectividade entre os poros, para permitir seu 

deslocamento por ela quando este for ser extraído. Outra necessidade desse tipo de rocha é a 

existência de falhas ou rochas selantes (também chamada de capeadora) nas adjacências da 

primeira, para que assim o petróleo não consiga mais se locomover e então fique aprisionado, 

constituindo uma acumulação.  
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Uma rocha reservatório também pode não possuir, originalmente, conectividade entre 

seus poros, entretanto, pode ser alvo, a posterior fraturamento geológico; tais fraturas passam 

a garantir a passagem do petróleo, que é encontrado em diversos carbonatos. 

A figura 3.1 ilustra, esquematicamente, um sistema com rocha geradora, reservatório e 

rocha selante ou capeadora.  

 

Figura 3.1 – Esquema demonstrativo do armazenamento do petróleo. 

Fonte: Teixeira et al  (2000). 

3.2 Características principais dos reservatórios  

As características petrofísicas do reservatório refletem se esta rocha possui fluido, qual 

o tipo de fluido, se ele se conseguirá de movimentar pelo interior da mesma durante a 

extração e se existe preferência na sua característica de mobilidade. Estas características 

interferem em todo o processo, desde a prospecção até a completação e também na 

recuperação. 

As características geralmente avaliadas num reservatório são: 

 porosidade; 

 compressibilidade; 

 saturação; 

 permeabilidade; 

 mobilidade; 
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 capilaridade. 

3.2.1 Porosidade 

A porosidade representa os espaços vazios que são encontrados nas rochas e que 

podem conter fluido em seu interior. A medida da porosidade é feita pelo volume de espaços 

vazios sobre o volume de rocha. 

Dentro da classificação da porosidade, podemos abordar a porosidade absoluta, que é  

definida pelo volume de poros totais sobre volume de rocha. A porosidade efetiva representa 

o volume de poros interconectados. 

A porosidade primária representa a porosidade original da formação e a porosidade 

secundária representa a adquirida através de processos geológicos como falhamentos, 

desenvolvimento de fraturas e o resultante dos processos de dissolução. 

3.2.2 Compressibilidade 

A compressibilidade é o efeito da aplicação de uma determinada pressão em um 

volume. Desta forma, um volume V, onde é aplicado uma pressão P, sofre uma redução de 

volume chamada V; sendo assim, a redução dividida pelo volume é chamado de redução 

fracional. A redução fracional dividida pela pressão nos confere o valor da compressibilidade. 

Na engenharia, o maior interesse na área de reservatórios é a compressibilidade efetiva 

da formação. Segundo Thomas (2004), é definida como a força que contribui para a expulsão 

do fluido de dentro dos poros da rocha, uma vez que o fluido ao se locomover, reduz a 

pressão interna no poro.  

3.2.3 Saturação 

A saturação é a característica que permite quantificar o volume de um tipo de fluido 

em relação volume poroso. Em um reservatório, existem geralmente óleo, gás e água, e desta 

forma é necessária fazer uma estimativa de reservas de petróleo. 

Para se definir a saturação, faz-se a divisão do volume ocupado pelo fluido dividido 

pelo volume do poro, desta forma, a soma das saturações dos fluidos presentes deve ser igual 

à unidade.  Assim, para um sistema composto pelos três fluidos antes mencionados, temos: 
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So = Vo / Vp 

Sg = Vg / Vp 

Sa = Va / Vp 

So + Sg + Sa = 1 

So: saturação de óleo; 

Sg: saturação de gás; 

Sa: saturação de água; 

Vo, Vg, Va, Vp: volume de óleo, gás, água e poroso respectivamente; 

Uma importante observação a ser feita é a definição de água conata, que representa a 

saturação de água original encontrada no reservatório. 

3.2.4 Permeabilidade 

 Permeabilidade Absoluta; 

A permeabilidade absoluta é a capacidade que uma rocha tem para permitir o fluxo 

através da conectividade de seus poros, quando está saturado 100 por cento de um único 

fluido.  

O caminho definido pelos poros é chamado de canal poroso e parâmetros como 

tortuosidade, estreitamento e estrangulamento dificultam a passagem de fluidos e aumentam a 

dificuldade de extração, já o oposto também ocorre, sendo que com maiores poros e melhor 

conectados apresentam uma menor resistência ao fluxo. Na permeabilidade absoluta, é 

utilizada a letra “k” para designar a permeabilidade de uma rocha, medida em unidades de 

Darcy (homenagem ao criador da equação de deslocamento de fluidos em meios porosos, 

Henry D’Arcy).  

A equação utilizada para cálculo da permeabilidade varia de acordo com as condições 

de fluxo (linear, radial, etc).  A figura 3.2 é um caso de fluxo linear. Os parâmetros que fazem 

parte são P1, P2; pressão em atmosferas (atm) no início e na saída da amostra, viscosidade em 

centipoise (), vazão de fluido (q), o comprimento (L) e área de fluxo da amostra (A). 
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Figura 3.2 – Permeabilidade em fluxo linear. 

Fonte: Thomas (2004). 

 Permeabilidade efetiva: 

Existem casos em que mais de um fluido está presente no reservatório, para isso é 

definido o parâmetro chamado de permeabilidade efetiva; cada fluido possui uma 

permeabilidade diferente de acordo com sua viscosidade (parâmetro que determina a 

quantidade de energia dissipada em sua movimentação). Em geral, ocorre a atribuição para 

permeabilidade efetiva ao fluido com as variáveis ‘kw’, ‘ko’, ‘kg’, que são as permeabilidades 

efetivas da água, óleo e gás respectivamente.  

 Permeabilidade relativa: 

É um parâmetro adimensional e define a razão entre a permeabilidade efetiva e a 

absoluta, com a finalidade de expressar o quanto um fluido contribui para a permeabilidade 

num sistema. Geralmente se utiliza a simbologia Kro, Krw e Krg, para permeabilidades 

relativas para os diferentes fluidos, sendo a permeabilidade relativa do óleo, da água e do gás 

respectivamente. 

3.2.5 Mobilidade 

A mobilidade () é a característica que relaciona a permeabilidade efetiva  com a 

viscosidade do fluido (também é dependente da saturação do fluido na rocha): 

o = ko 

        o                       
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A razão de mobilidades é a razão entre a mobilidade do fluido deslocante (água)  e o 

fluido deslocado (óleo).  Se este valor for maior que um, significa a existência de um 

deslocamento instável, podendo acontecer problemas de canalização, digitação viscosa ou 

produção de água prematura. Caso contrário, se este parâmetro for menor que a unidade, 

estaria representando um deslocamento estável.  

3.2.6 Capilaridade 

O parâmetro da capilaridade é obtida nos laboratórios e é definida como o fenômeno 

de tensão interfacial que ocorre em tubos extremamente estreitos e manifestando-se como o 

deslocamento dos fluidos mesmo contra a gravidade, onde a força de adesão vence a força de 

coesão.  

A força de adesão é responsável pela afinidade entre o sólido e o líquido e faz com 

que o segundo tenha tendência de molhar o primeiro, desta forma agindo contra a gravidade. 

A força de coesão é a responsável por manter o líquido unido, impedindo sua dissipação no 

meio.  

A mistura de dois fluidos miscíveis gera uma mistura homogênea (uma fase), já dois 

fluidos imiscíveis geram uma mistura heterogênea (mais de uma fase).  Em uma rocha 

reservatório também ocorre o fenômeno da capilaridade, devido à existência de fluidos dentro 

de um sistema poroso pequeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Esquema do fenômeno da capilaridade. 

Fonte: Rosa et al (2006). 
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Um termo utilizado na indústria do petróleo de importância é a molhabilidade, que é 

um subitem da capilaridade e tem relação direta com a força de adesão. Ela é responsável por 

indicar a dificuldade que o óleo pode ser tirado do reservatório; será mais difícil caso a rocha 

tenha uma molhabilidade ao petróleo e mais fácil caso ele tenha uma molhabilidade à água. 

Para que se saiba como esse parâmetro afeta a produtividade, serão necessários testes em 

laboratório com a rocha reservatório em questão e com o petróleo extraído.  

3.3 Tipos geológicos 

Em geral, os hidrocarbonetos se armazenam em rochas sedimentares e a maioria 

dessas rochas podem ser  arenitos ou calcários, entretanto, existem outros tipos que possuem 

características necessárias para desempenhar o mesmo papel, como porosidade e 

permeabilidade.  

Como citado na seção 3.2, a porosidade pode estar associada a características 

instersticiais ou fraturas, sendo que as fraturas são a principal causa do ganho na porosidade. 

 Os arenitos são o tipo de rocha mais comum dentre as rochas reservatório, podendo 

atingir valores de porosidade em torno de 40% para arenitos inconsolidados e bem 

selecionados.  A porosidade dos arenitos pode ocorrer através de fraturas ou de forma 

intergranular, segundo Rosa et al  (2006) 

Através de alguns estudos em sistemas porosos de arenitos, percebeu-se que alguns 

poros sofriam outros processos além da cimentação, como por exemplo lixiviação e 

dissolução de material formando cavidades, ambos aumentando a área de armazenamento de 

hidrocarbonetos. 

Se o arenito estiver fraturado, ele pode ter sua porosidade real incrementada, mesmo 

após a cimentação.  

Os arenitos têm a grande maioria dos seus grãos compostos por quartzo, argila e 

minerais, resultantes de granitos e gnaisses.  

Os calcários e dolomitos (carbonatos de cálcio e magnésio) fazem parte das rochas 

carbonáticas, rochas estas que apresentam características diferentes dos arenitos. Os 

carbonatos possuem em geral, porosidade secundária, com características particulares. Outro 

fator é o tamanho dos poros, que podem ser maiores que os do arenito, conferindo assim uma 

possível melhor permeabilidade. 
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A porosidade de um carbonato pode ser primária ou secundária. A porosidade primária 

é representada pela deposição original dos grãos, que podem ser originados da acumulação de 

conchas e recifes, além de oólitos.  Eventos como recristalização podem reduzir drasticamente 

a porosidade final dessas rochas. 

A porosidade secundária, causada por processos de dissolução, fraturamentos e 

dolomitização, é a principal característica das rochas carbonáticas. Dentre estes processos, a 

dissolução é o mais eficiente no ganho de porosidade, ocorrendo a lixiviação da dolomita e da 

calcita por águas subterrâneas, criando assim cavidades com tamanhos diferenciados, desde 

tamanhos microscópicos até os macroscópicos. 

Outros tipos de rocha reservatório menos comuns também podem fazer parte de um 

sistema petrolífero principalmente pela geração de fraturas, garantindo assim porosidade 

suficiente para garantir capacidade de armazenamento de fluidos.  Dentre destes tipos temos 

os folhelhos fraturados, arcósios, conglomerados e brechas ou rochas ígneas fraturadas. 

3.4 Reservatórios Carbonáticos 

Os reservatórios carbonáticos e as dolomitas representam cerca de 50% das reservas 

de óleo e gás pelo mundo, segundo Liu et al (2009) e Nascimento (2010).  Campos gigantes 

podem ser citados pelo mundo, como por exemplo o campo Gwahar, maior campo do mundo, 

na Arábia Saudita,  produtor diário de 5 milhões de barris, tudo isso extraído de campos que 

apresentam altas porosidades e permeabilidades. Outro campo de carbonatos é o Cantarell, 

localizado no México, produtor diário de 1,5 milhão de barris, produzido através de dolomitas 

e brechas calcárias do Cretácio Superior, possuindo uma porosidade entre 8 e 13%  e 

permeabilidade de centenas de mD, além da influência de fraturas no reservatório. 

De acordo com Liu et al (2009) e Nascimento (2010), outros campos como o Asmari, 

no Irã, são feitos de calcários de plataforma rasa. Outro campo no Irã é o Gachsaran, com 

reservas de 8,5 bilhões de barris.  

Os campos citados anteriormente, mostram importância dos estudos de reservatórios 

carbonáticos, pois estes constituem alguns dos maiores campos do mundo. Além deste fato, 

está ocorrendo o aumento de reservas encontradas neste tipo de reservatórios em águas 

profundas e ultraprofundas.   

Reservatórios carbonáticos são complexos, se comparado aos arenitos, fato que torna 

mais desafiadora a caracterização, modelagem e simulação destes reservatórios. 
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3.4.1 Processos de Formação 

A sedimentação é o processo que inicia a formação de uma formação carbonática. Os 

sedimentos podem ser depositados em ambientes com a contribuição de oceanos rasos, a 

precipitação da água marinha, em temperatura morna; extração biológica, em matéria 

orgânica, do carbonato de cálcio, presentes no oceano; recifes, corais ou conchas mortos, uma 

vez que seus fragmentos podem ser formados de calcários ou podem ser calcificados. Esses 

processos resultam em uma rocha composta com partículas de diferentes formatos, 

mineralogia e tamanhos (LÚCIA, 2007). Portanto, a porosidade dos carbonatos pode ser 

caracterizada por formas distintas, como: 

 interpartícula ou intergranular; 

 intragranular ou intrapartícula; 

 intercristalina; 

 móldica; 

 fenestral; 

 fraturas; e, 

 vugular. 

A porosidade é um fator importante na avaliação dos reservatórios, pois a partir dela, 

pode-se chegar a uma estimativa de como os fluidos estão dispostos no meio poroso e avaliar 

sua facilidade para o escoamento, necessitando de uma integração entre parâmetros do 

reservatório como permeabilidade, saturação e porosidade. Além disso, é conveniente que se 

possa reproduzir um modelo que represente seus principais parâmetros.  

i. Interpartícula ou Intergranular  

Segundo Ribeiro (2013), a porosidade intergranular é a porosidade encontrada entre 

os grãos, sendo formada no período da deposição dos sedimentos. Importantes fatores como o 

tipo de deposição do pacote, tamanho dos grãos e esfericidade dos mesmos, irão auxiliar no 

conhecimento da porosidade da formação. A figura 3.4 mostra um exemplo de porosidade. 

ii. Intrapartícula ou Intragranular 

A porosidade intrapartícula ou intragranular, uma das principais diferenças entre os 

carbonatos e os arenitos; de acordo com Ribeiro (2013), é a porosidade que é encontrada 
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dentro das partículas, e pode ter diversas origens, uma delas pelo espaço gerado por cavidades 

internas de fósseis, que fornecem porosidades significativas. Outro fator mencionado por 

Perkins & Halsey (1971), é que a atividade de algas e fungos, causadores de micro-

perfurações nos grãos, podem também aumentar a porosidade intragranular, como se 

apresenta na figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iii. Intercristalina  

A porosidade intercristalina ocorre em casos de dissolução de evaporitos, ou quando 

existe a substituição da matriz de carbonato por cristais. Este tipo de porosidade segundo 

Tucker & Wright (1990), é encontrado geralmente em dolomitas. Sua ocorrência também 

pode ser encontrada em depósitos evaporíticos, assim como em calcários recristalizados, 

como é mostrado na figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Porosidade intergranular. 

Fonte: Wright (1992). 

 

 

Figura 3.5 – Porosidade intragranular. 

Fonte: Wright (1992). 

 

Figura 3.6 – Porosidade intercristalina. 

Fonte: Wright (1992). 
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iv. Móldica 

A porosidade móldica é formada a partir da dissolução de grãos aloquímicos que 

formaram moldes, processo este que pode ocorrer durante a dolomitização dos evaporitos 

(TUCKER & WRIGHT, 1990). Um fator importante para este tipo de porosidade é a presença 

da aragonita, composto que tem facilidade em se dissolver em águas supersaturadas. A 

aragonita está presente em grãos de carbonatos de águas rasas, sedimentos estes ainda 

recentes na deposição (figura 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v. Fenestral 

Tucker & Wright (1990) definiram a porosidade fenestral como o tipo que ocorre em 

carbonatos peritidais, causada geralmente por ressecamento. Em geral, este tipo de porosidade 

possui pequenas faixas de existência, propensas a uma cimentação precoce e com seções de 

sedimentos na maioria dos casos. A porosidade fenestral tem um efeito menor perto dos 

outros tipos de porosidade e pode estar associada a móldica e intercristalina por exemplo.  

Uma representação desse tipo de porosidade é mostrada na figura 3.8.  

vi. Fraturas 

Outro tipo de porosidade que pode ser encontrada em muitas rochas são as fraturas, 

gerando espaços em forma de canais, causada por motivos diversos como deformações 

tectônicas ou colapso associados à dissolução de calcário ou evaporitos. As fraturas também 

podem aumentar com o passar do tempo e contribuir significantemente para a conexão dos 

poros (figura 3.9). 

 

 

Figura 3.7 – Porosidade móldica. 

Fonte: Wright (1992). 
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Figura 3.8 – Porosidade fenestral. 

Fonte: Wright (1992). 

 

Figura 3.9 – Fraturas. 

Fonte: Wright (1992). 

vii. Porosidade vugular 

A porosidade vugular, segundo Tucker & Wright (1990), é caracterizada pela 

presença de vugs, que são poros de diâmetro acima de 0,0625 mm, podendo ser vistos a olho 

nu. Este tipo de porosidade representa um aumento da estrutura porosa considerável, 

associada a porosidade intergranular ou intercristalina. Os vugs podem ser gerados durante a 

maturação de hidrocarbonetos ou durante o a dissolução da cimentação inicial. 
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Figura 3.10 – Porosidade vugular em testemunhos. 

Fonte: Wright (1992). 

Kent (1987) realizou um estudo em que efetuou a sistematização dos tipos de 

porosidade apresentados anteriormente. Através de estudo com cerca de 200 amostras de 

vários tipos de rochas carbonáticas pertencentes a reservatórios do Mississipi, o autor, 

tomando como base as curvas de pressão capilar, agrupou as porosidades em três tipos: 

intercristalina; cavidades e combinada (mistura de cavidades com intercristalina). Este tipo de 

simplificação permitiu uma melhor classificação para posterior aplicação nos processos de 

injeção de água. 

3.4.2 Constituintes de rochas carbonáticas 

Os principais constituintes das rochas carbonáticas são: grãos aliquímicos, cimento e 

matriz ou calcita microcristalina.  

3.4.2.1 Grãos Aloquímicos 

Os grãos aloquímicos são produzidos dentro da bacia sedimentar, podendo ou não 

serem transportados na mesma, tendo origem orgânica ou inorgânica. Dentre tais grãos estão 

os oncóides, oólitos, pelóides, pelóides "fecais", bioclastos, intraclastos e esferulitos. A figura 

3.11, a seguir, mostra um resumo da classificação dos grãos. 
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 Figura 3.11 –  Resumo dos tipos de grãos aloquímicos.  

Fonte: Castro (2011). 
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Oólitos 

Segundo Castro (2011), os oólitos são grãos pertencentes a rochas carbonáticas, 

possuindo uma morfologia basicamente esférica ou elipsoidal. Estes grãos são feitos por 

envoltórios contínuos e concêntricos, possuindo núcleos de diferentes naturezas: de material 

terrígeno, bioclastos ou micrítico. 

Segundo Tucker & Wright (1990), a classificação dos oólitos pode ser feita de acordo 

com sua mineralogia e micro-textura. Estes grãos geralmente possuem faixas de tamanho 

entre 0,2mm e 1,0mm, com formação química basicamente de carbonato de cálcio e pequenas 

quantidades de Sr e Mg. 

Oncólitos 

Os oncólitos são grãos de formação organo-sedimentar, envolvendo assim 

cianobactérias na sua origem (CASTRO, 2011). Estes grãos possuem revestimento de 

envelopes de calcário descontínuos, pouco nítidos em volta do seu núcleo, possuindo com 

freqüência fragmentos sedimentares entre seus envelopes. A forma dos oncólitos varia entre a 

subesférica e a subelíptica e, às vezes, não é possível localizar claramente seu núcleo. 

Análogo aos oólitos, os oncólitos são gerados em ambientes de baixa energia. 

Pelóides 

Tucker & Wrigth (1990) descrevem os pelóides como grãos aloquímicos que foram 

micritizados, possuindo origem múltipla, atingindo variações na faixa de 100-500 m, com 

composição de carbonatos microcristalinos. Diferentemente dos oncólitos e oólitos, não 

possuem uma estrutura interna e em geral, são arredondados ou subarredondados, elipsoidais 

de forma irregular ou esféricos. Sua formação se dá através da fragmentação intensa de 

oncólitos, intraclastos ou bioclastos micritizados. 

Pelóides Fecais 

Os pelóides fecais são formados por calcita microcristalina e vem de material expelido 

por organismos que ingerem lama carbonática. Os grãos possuem seletividade e 

arredondamento. Devido ao processo, estes grãos são heterogêneos na grande maioria, fato 

este que permite a diferenciação dos pelóides, uma vez que os últimos apresentam melhor 

uniformidade (RANGEL, 2002). 
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Esferulítos 

Os esferulitos são partículas que possuem forma subesférica ou esférica, com 

contornos lisos ou lobados, com tamanho inferior a 2mm. Estas partículas não possuem 

núcleo e possuem estrutura interna que pode variar de vacuolada ou radial (CASTRO, 2011). 

Ainda segundo Castro (2011), a origem dos esferulitos é incerta e muito discutida ainda. 

Intraclastos 

Os intraclastos são definidos por Folk (1959) como fragmentos de carbonatos 

retrabalhados, possuindo granulometria próxima a areia fina. Estes fragmentos precisaram 

passar por um processo de erosão e incorporação a novos sedimentos carbonáticos. De acordo 

com Terra et al (2010), os intraclastos podem ter em sua composição fragmentos de lama, que 

não foi totalmente consolidada, ou de areia carbonática litificada parcialmente.  Um fator 

importante no reconhecimento de intraclastos se dá através da possibilidade de reconstruir em 

que condições paleoambientais a rocha carbonática estava exposta. 

Bioclastos 

Os bioclastos são os principais grãos constituintes das rochas carbonáticas. Segundo 

Castro (2011), os bioclastos englobam todos os fósseis possuidores de estruturas calcárias que 

pertenciam a organismos ou fragmentos dos mesmos. Um método de reconhecimento destes 

grãos consiste em estudos petrográficos com a utilização de lâminas delgadas. 

3.4.2.2 Cimentos 

O cimento é o constituinte mais abundante das rochas carbonáticas. Segundo Terra et 

al (2010), a etapa da cimentação se desenvolve quando ocorre a supersaturação entre a fase 

cimentante e os fluidos nos poros e a ausência de fatores cinéticos para inibir a precipitação 

dos fluidos. 

O cimento provoca uma diminuição na permeabilidade da rocha, pois ele é feito de um 

material cristalino que, precipitado quimicamente, ocupa os poros da rocha. O cimento é 

composto por calcita espática e detém granulação superior a 10 m. De acordo com Terra et 

al (2010), os minerais carbonáticos que desempenham alto papel na cimentação são a calcita 

magnesiana, aragonita, dolomita e a calcita de baixo teor de magnésio. 

Segundo Castro (2011), a cimentação necessita de condições para ocorrer, dentre elas 

podem ser citadas: estabilidade de sedimentos, manutenção da supersaturação do poros 

rochosos e suprimento do material em solução renovado. 
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3.4.2.3 Matriz ou Calcita microcristalina 

A matriz ou calcita microcristalina, também chamada de micrita, é um dos 

constituintes mais abundantes em carbonatos. Ainda segundo Terra et al (2010), a micrita 

compõe uma fração de calcita misturada com outros grãos, recebendo este nome quando ela é 

feita de particulas calcárias quando se tornam microcristalinas (FOLK, 1959). 

Os calcários, em sua maioria, são constituídos por um matriz feita de cristais de calcita 

com fina granulometria, referidos como micrita (TUCKER & WRIGHT, 1990). Terra et al 

(2010) citam que vários limites do tamanho dos grãos já tiveram utilização no 

estabelecimento do máximo que seria possível para uma matriz, porém vários autores 

definiram como 4 m o limite de um cristal. 



 

CAPÍTULO IV 

Desenvolvimento da Análise 

Neste capítulo serão apresentadas considerações e aplicações realizadas na área de 

injeção de água em alguns países selecionados, incluindo o Brasil. 

4.1 Considerações sobre a injeção de água 

As considerações reúnem informações importantes sobre a análise da injeção de água 

em reservatórios carbonáticos, em diversos países e suas principais contribuições na 

delimitação das propriedades petrofisicas a serem consideradas quando aplicada esta técnica. 

4.1.1 Heterogeneidade na injeção de água 

Um estudo feito por Oseto et al (2006) teve o intuito de quantificar os efeitos da 

heterogeneidade no desempenho da injeção de água e, por conseguinte, na influência na 

recuperação de óleo. 

A eficiência de varrido em um projeto de injeção de água representa um fator 

importante para maximizar a recuperação de óleo. Oseto et al (2006) observaram que, em 

alguns reservatórios carbonáticos do Oriente Médio, a água atingia os poços produtores muito 

cedo.  

O estudo foi feito com amostras heterogêneas e fragmentos de algas em reservatórios 

contendo porosidade vugular e também possuindo alguns minerais, formando uma região de 

baixa porosidade.  Foram realizados diversos testes com as amostras, com rochas mais 

'antigas' e rochas mais 'recentes' de idade geológica. 

Oseto et al (2006) concluíram que, independentemente da idade da rocha, a eficiência 

de varrido não se altera significantemente e a recuperação de óleo se mantém, demonstrado 

pelo deslocamento semelhante da água pelas amostras. 

4.1.2 Melhores cenários para injeção 

Zhang et al (2007) realizaram estudos no campo de Daleel no Omã, descoberto em 

1984, e com início da produção em 1990. O principal reservatório carbonático desta região 

era denominado Shuaiba, caracterizado por uma relativa homogeneidade nas propriedades e 

na combinação de trapas estruturais e estratigráficas. 
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Este trabalho teve como objetivo demonstrar o começo de uma injeção de água bem 

sucedida num poço horizontal, em um reservatório de espessura limitada, com baixa 

permeabilidade e altamente depletado e mecanismo de gás em solução. 

Segundo Zhang et al (2007), o conceito de injeção de água em poços horizontais foi 

introduzido por Taber, em 1992, como um método de melhorar o desempenho dos métodos 

convencionais de injeção. Zhang et al (2007) também pontuou o fato da água injetada 

horizontalmente apresentar menores perdas de pressão que os poços verticais, permitindo uma 

recuperação de óleo mais rápida. Devido à relação acelerada de recuperação e do potencial de 

aumentar a recuperação final do reservatório, foi especulado que a injeção horizontal poderia 

fornecer maiores benefícios se comparadas aos métodos convencionais. 

O desenvolvimento no campo de Daleel inicialmente foi centrado por poços verticais 

de injeção de água. Estes poços não podiam sustentar a produção devido ao fraco suporte que 

a injeção fornecia. Em 1993 foram introduzidos poços produtores horizontais e em 1996, já 

com poços horizontais de injeção, a produção mostrou um grande incremento. 

Zhang et al (2007), através de vários estudos, conseguiram encontrar parâmetros que 

podiam orientar a melhor localização dos poços horizontais e aplicou  esses conceitos no 

campo de Daleel: 

1. Poços horizontais devem ser perfurados paralelamente às fraturais naturais principais 

ou à orientação das falhas; 

2. Os poços produtores horizontais devem ser colocados perto do topo do reservatório 

onde a saturação de óleo é a maior; 

3. Poços horizontais de injeção devem ser colocados na parte inferior da seção mais 

profunda com porosidade mínima em torno de 28% para garantir uma melhor 

injetabilidade dos poços; 

4. O espaço entre poços deve estar em torno de 100 metros; 

5. O comprimento médio para as seções horizontais está entre 1.200 metros; 

6. A pressão de injeção na cabeça do poço deve ser monitorada e controlada 

cuidadosamente, para prevenir que ultrapasse a pressão de fratura do reservatório. 

Em torno de três anos após a injeção piloto, um dos conceitos mais valiosos é o devido 

posicionamento da injeção, evitando as fraturas para impedir um possível caminho 

preferencial da água para o poço; outro fator importante é a monitoração da pressão da cabeça 
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do poço de injeção para impedir o micro-fraturamento da formação e a causa de caminhos 

preferenciais para a água. 

4.1.3 Efeito da Salinidade da água injetada  

 A empresa Saudi Aramco, através de um centro de pesquisa direcionado para o 

upstream (EXPEC ARC), iniciou um programa de pesquisa chamado de "injeção inteligente 

de água", buscando explorar o potencial de aumentar a recuperação de óleo em reservatórios 

carbonáticos através do aprimoramento das propriedades da água de injeção, como por 

exemplo, salinidade, composição iônica, tensão interfacial, viscosidade, entre outros. 

Um ótimo estudo foi apresentado por Yousef et al (2010) sobre mecanismos de 

recuperação. Nesse estudo foram catalogados os principais métodos e o aumento na 

recuperação de óleo observado em experimentos no fluxo de núcleos de rochas. Alguns dos 

resultados obtidos incluem: 

1. O estudo confirmou que alterações na molhabilidade foram a principal causa no 

aumento substancial da recuperação de óleo observada nas amostras analisadas. Essa 

alteração ocorre com diferentes concentrações e volumes de água do mar. 

2. O estudo demonstrou que a injeção inteligente de água apresenta um impacto 

relevante nas medidas de tensão interfacial, tomando como referência o contato 

angular, implicando que a água do mar diluída é o principal fator de alteração nas 

interações entre fluido e rocha. 

3. As medidas de ressonância magnética nuclear (NMR) de todas as amostras de rocha 

usadas nos experimentos de fluxo, antes e depois da injeção inteligente de água, 

indicaram que injetar água com diferentes salinidades em carbonatos altera as 

características da rocha. 

 

Yousef & Al-Jawfi (2011) ressaltaram que, durante a injeção de água, diferentes 

forças controlam o fluxo do fluido no meio poroso, incluindo viscosidade, capilaridade e a 

gravidade. As forças capilares são as mais dominantes no final da injeção de água, e também 

são responsáveis pela saturação de óleo residual. Desta forma, para se mover este óleo 

residual, é necessário que se consiga reduzir a força capilar, força esta causada pelas 

interações entre os fluidos e rocha-fluido. As medidas de forças de tensão interfacial (IFT) 
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entre óleo e água e os valores de molhabilidade da rocha são tipicamente mediadas destas 

interações. 

Dentre as conclusões obtidas por Yousef & Al-Jawfi (2011), podem ser citadas a 

confirmação da capacidade que a injeção inteligente de água tem de alterar a molhabilidade 

da rocha, aumentando a molhabilidade por água. Outro ponto é que os estudos químicos na 

superfície das rochas, usando NMR, confirmaram que diferentes salinidades da água injetada 

em carbonatos causam alterações significativas nas cargas elétricas da rocha, aumentando a 

interação com as moléculas de água. 

Yousef & Al-Jawfi (2011) reuniram algumas vantagens da injeção de água como, por 

exemplo: 

1. A água é um eficiente fluido de injeção, pois consegue empurrar o óleo de baixa e 

média densidade com facilidade; 

2. A água é relativamente fácil de injetar em um reservatório com formações portadoras 

de óleo; 

3. A água é um fluido disponível e barato; 

4. Injeção de água envolve um menor custo de investimento de capital e custo 

operacional se comparado com outros métodos de recuperação. 

4.2 Realização no Brasil 

Este tópico apresenta considerações iniciais sobre a injeção de água no Brasil e possui 

informações de campos brasileiros exploradores de petróleo que utilizam a injação de água. 

As informações obtidas são da empresa Petrobras (Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima) e 

pelo orgão regulador ANP (Agência Nacional do Petróleo). 

4.2.1 Considerações iniciais 

 Um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta é a dificuldade de se injetar água, uma 

vez que os processos marítimos apresentam maior dificuldade. 

 No Brasil a grande maioria dos poços de produção e injeção são do estilo satélite 

(possuem sistema de conexão direto com a plataforma), desta forma, qualquer operação já em 

produção, possui alto custo. Para um possível problema de injeção nestas condições, uma 

forma de resolução pode envolver operações remotas. 
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 O gerenciamento da injeção de água apresenta muitos pontos de grande impacto na 

indústria do petróleo. Um dos pontos mais importantes é a manutenção da razão da 

injetividade de água, necessário para o conhecimento do declínio da mesma nos poços de 

injeção. 

 Segundo Fraga et al (2003), a injeção de água é o principal método de recuperação 

utilizado nos campos brasileiros de produção de petróleo. Em 2003, os volumes de água 

injetada estavam em torno de 1,1 milhão de barris por dia e a produção de água alcança 

valores próximos a 400 mil barris por dia. 

 Em suma, somente na bacia de Campos existiam cerca de 20 campos que 

apresentavam injeção de água e outros 7 com planejamentos futuros. Atualmente essa marca 

ultrapassa 30 campos sobre efeito de injeção de água. 

 A injeção de água é de extrema importância para a Petrobras, se tornando uma das 

prioridades de estudo e pesquisa. Projetos de grande importância foram desenvolvidos para 

auxiliar nos problemas associados à injeção e produção de água em reservatórios de petróleo. 

 A Petrobras tem injetado água do mar nos campos marítimos. A qualidade da água 

injetada segue um padrão de qualidade, resultado do desempenho de muitos parâmetros que 

envolvem o tratamento da água para injeção, como por exemplo controle bactericida, 

corrosão, filtração, etc. 

 A eficiência operacional da injeção de água depende das condições da plataforma e do 

reservatório, como por exemplo, o estado dos equipamentos, paradas programadas da 

plataforma, pressão do reservatório acima do ideal, etc. Em média a eficiência de injeção 

atinge 90 %. 

 Algumas operações remotas realizadas com sucesso e com bons resultados pela 

Petrobras envolvem tratamentos ácidos para remover possíveis danos causados nos poços de 

injeção. 

 Outro método para a manutenção da razão de injetividade da água em altas pressões e 

baixa qualidade de água injetada  consiste em manter uma fratura aberta. Apesar do risco de 

um possível caminho preferencial até os poços produtores, é de suma importância que a 

fratura possua uma geometria conhecida e sem alterações na sua estrutura. 

Presença de bário e o sulfato de estrôncio têm apresentado grande impacto na 

produção de petróleo em alguns poços da Bacia de Campos. Em um campo localizado em 

águas rasas com poços verticais, intervenções para injetar inibidores na formação rochosa é 

possível e já foi realizada no campo de Namorado.  Contudo, muitos dos campos em águas 

profundas possuem poços horizontais, de modelo satélite, tornando operações de ‘work-over’ 
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para resoluções de problemas em algo complexo. Não obstante, grandes resultados foram 

obtidos com alguns tratamentos remotos no campo de Marlim , usando um agente químico 

desenvolvido pela Petrobras. Com tais procedimentos, a produção aumentou em 13 mil 

bbl/dia (baseado em dados de 2003). 

4.2.2 Exemplos de injeção de água em reservatórios carbonáticos no Brasil 

Campo de Barracuda 

Segundo a ANP (2011a), o campo de Barracuda apresenta lâmina d'água com 952 m e 

área de 233,1 km
2
, participação de 100% da Petrobras, produzindo através das plataformas P-

43 e P-48, com produção em média de 150 mil bbl/d cada uma. Os reservatórios de produção 

são compostos por arenitos turbidíticos da formação Carapebus. Barracuda também apresenta 

produção em carbonatos da formação Macabu, de idade Aptiana, que faz parte de uma seção 

do pré-sal compartilhada com o campo de Caratinga.  

Dentre os mecanismos de produção estão a expansão de fluidos e a expansão da rocha, 

gás em solução e a injeção de água, a fim de repressurizar o reservatório, evitando declínio de 

produção acima do natural. Barracuda possui 28 poços produtores e 19 injetores (dados de 

dez/2011). O óleo do campo possui em média 24,9º API. 

 

Figura 4.1 – Campo de Barracuda. 

Fonte: ANP (2007). 
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Campo de Marlim Sul 

O campo de Marlim Sul possui lâmina d'água de 1400 metros, com área de 884,1 km
2
, 

descoberto em 1987, e conta com atuação de 100% da Petrobras. Atualmente, conta com 

quatro plataformas em sua produção, três semi-submersíveis, a P-40, P-51, P-56, e uma 

plataforma flutuante de produção e armazenamento (FPSO), a FPSO-MLS. A produção das 

plataformas é de 156 mbbl/d, 180 mbbl/d, 141 mbbl/d e 100 mbbl/d reespectivamente. 

Marlim Sul apresenta vários reservatórios com diferentes níveis estratigráficos, tendo seu 

principal produtor um arenito (ANP, 2011b).  

Com descoberta recente, o horizonte carbonático albiano da Formação Quissamã, vem 

ganhando espaço na produção de óleo do campo.  

Dentre os mecanismos de produção podem ser destacados a produção por gás em 

solução e a injeção de água como meio de manter a pressão nos reservatórios. Marlim Sul 

conta com 43 poços produtores e 25 poços injetores. Seu óleo possui grau API variando entre 

13º e 29º. 

 

Figura 4.2 – Campo de Marlim Sul. 

Fonte: ANP (2013). 
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Campo de Marlim Leste 

Os reservatórios do campo de Marlim Leste estão localizados em uma lâmina d'água 

de 1240 metros, com 457,7 km
2
 de área. Assim como Marlim Sul, a descoberta do campo de 

Marlim foi em 1987, também possui atuação de 100% da Petrobras e produz através de duas 

plataformas, a unidade de produção flutuante P-53 e a FPSO Cidade de Niterói. A produção 

da P-53 beira 180 mbbl/dia e FPSO Cidade de Niterói em torno de 100 mbbl/d. Marlim Leste 

possui reservatórios areniticos, calcareníticos e carbonáticos. Os areníticos são da Formação 

Carapebus, com idade do Mioceno e Oligomioceno, já os reservatórios calcareníticos 

pertencem à formação Macaé. Por último, os reservatórios carbonáticos, estes principalmente 

microbiais, são da formação Macabu, de idade aptiana (ANP, 2011c).  

Podem ser destacados como mecanismos de produção o gás em solução e a injeção de 

água em algumas áreas. A injeção de água também é usada como meio de manter a pressão 

nos reservatórios oligomiocênicos. Marlim Leste conta com 17 poços produtores e 5 poços 

injetores. O óleo produzido possui grau API em torno de 22º. 

 

Figura 4.3 – Campo de Marlim Leste. 

Fonte: ANP (2009). 
    

 



 

CAPÍTULO V 

Conclusões 

 Este capítulo apresenta as principais conclusões do presente trabalho. 

 Ao longo do capítulo 2 foram apresentados pontos importantes sobre a injeção de 

água. Através do estudo de viabilidade, das características do reservatório e do mecanismo de 

produção, é possível decidir o melhor método de recuperação para o caso. 

 Através da simulação feita por Popa & Clipea (1998), pode-se adquirir uma melhor 

visão do grau de influência do posicionamento do poço injetor no reservatório e como isto 

afeta a recuperação de óleo, retardando ou adiantando o tempo para a água atingir os poços 

produtores, além das características especiais de cada rocha e suas respectivas porosidades, 

permeabilidades e heterogêneidades. 

 No capítulo 3 pode-se ter uma idéia das principais características de uma rocha 

reservatório, seus tipos e como cada uma pode desempenhar sua função no deslocamento de 

fluidos, assim como entender melhor as principais características das rochas carbonáticas e 

seus constituintes.  

 As caracteristicas petrofísicas das rochas como permeabilidade, porosidade, entre 

outros, são de grande importância para o estudo de viabilidade econômica para a exploração 

do reservatório, uma vez que uma grande reserva de petróleo em um reservatório com 

porosidade média menor que 5% e sem a presença de fraturas dificulta o processo, agregando 

alto custo nas etapas e no produto final. 

 Os estudos apresentados no capítulo anterior abrangem alguns pontos importantes ao 

se analisar o procedimento de injeção. A primeira análise define a diferença encontrada em 

rochas com diferentes características, resaltando a heterogeniedade, fator crucial para decidir 

como deverá ser feita a injeção. Um estudo interessante é a escolha do melhor local para se 

injetar, feito por Zhang et al (2007), demonstrando que existem alguns fatores a serem 

levados em consideração ao se tomar a decisão de uma injeção horizontal. Por fim, o último 

estudo citado elucidando a influência da salinidade da água injetada na eficiência de varrido, 

fator importante na hora de se captar água do mar para injetar no reservatório. 

O índice 4.2.2 apresenta uma análise da injeção de água no Brasil, ressaltando as 

caraterísticas do método e como ele é utilizado. Um ponto a ser destacado é que as reservas de 
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petróleo brasileiras localizam-se majoritariamente em áreas offshore, dificultando o 

procedimento de injeção de água, aumentando seus custos. 

 Este trabalho também mostrou alguns reservatórios brasileiros que utilizam injeção de 

água para reservatórios carbonáticos, como os de Barracuda, Marlim Leste e Marlim Sul. As 

três áreas estão sobre responsabilidade da Petrobras. 
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APÊNDICE A 

Tabela A.1: Produção de Óleo total (milhares de barris por dia) 

       
     

 

2008 2009 2010 2011 2012 

     Arabia Saudita 10782 9757 10522 11154 11546 

Estados Unidos 8564 9133 9692 10136 11133 

Russia 9797 9934 10157 10239 10397 

China 4037 4068 4363 4347 4416 

Europa 5190 4983 4647 4269 3981 

Canada 3344 3319 3442 3597 3868 

Irã 4178 4178 4243 4226 3538 

Emirados Árabes 3047 2795 2813 3088 3213 

Iraque 2385 2399 2403 2629 2987 

Mexico 3184 3001 2979 2960 2936 

Kuwait 2728 2506 2460 2692 2797 

Brasil 2431 2562 2712 2685 2652 

Nigeria 2169 2212 2459 2554 2524 

Venezuela 2656 2510 2405 2489 2489 

Noruega 2464 2353 2135 2007 1902 

Algeria 1954 1910 1881 1863 1875 

Angola 2014 1948 1988 1840 1872 

Cazaquistão 1431 1542 1609 1638 1606 

Quatar 1204 1213 1441 1641 1579 

Oriente Médio 25836 24408 25470 26874 26978 

América do Norte 15092 15453 16113 16693 17937 

Eurasia 12561 12943 13256 13332 13415 

Africa 10640 10512 10770 9367 10035 

Asia & Oceania 8693 8756 9133 8936 8959 

América do Sul e Central 7464 7525 7688 7857 7810 

Europa 5190 4983 4647 4269 3981 

Mundo 85476 84581 87077 87329 89116 

Fonte: U.S. Energy Information  Administration (2012) 

 

 

 

 



65 

    

  

Tabela A.2: Consumo de Óleo total (milhares de barris por dia) 

       

 

2008 2009 2010 2011 2012 

     Estados Unidos 19498 18771 19180 18949 18555 

China 7468 8540 9330 9810 10232 

Japão 4798 4415 4465 4480 4729 

India 2864 3113 3255 3360 3418 

Africa 3141 3260 3374 3339 3416 

Russia 2906 2950 2992 3110 3251 

Arabia Saudita 1980 2195 2371 2620 2989 

Brasil 2205 2481 2622 2650 2759 

Alemanha 2542 2453 2470 2400 2338 

Canada 2225 2153 2258 2289 2293 

Coréia do Sul 2142 2188 2268 2230 2268 

Mexico 2161 2071 2080 2158 2191 

França 1945 1868 1831 1792 1738 

Irã 1742 1766 1726 1700 1709 

Asia & Oceania 24609 26130 27658 28246 28861 

América do Norte 23900 23004 23527 23405 23048 

Europa 16162 15374 15325 15005 14383 

Oriente Médio 6500 6752 6990 7395 7777 

América do Sul e Central 6014 6106 6329 6502 6691 

Eurasia 4156 4133 4160 4361 4585 

Africa 3141 3260 3374 3339 3416 

Mundo 84496 84759 87364 88254 88762 

Fonte: U.S. Energy Information  Administration (2012) 
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