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RESUMO 

  

 A necessidade de estender a vida comercial de um campo petrolífero através 

da maior recuperação do óleo residual em um reservatório de petróleo, abriu portas 

para o desenvolvimento de tecnologias de recuperação avançada de óleo. 

 Um dos métodos mais promissores de recuperação avançada de óleo é a 

injeção miscível de CO2, que visa misturar miscivelmente o óleo do reservatório e o 

CO2, de tal forma a prover melhorias de fluxo desta mistura ao poço produtor. Além 

disso, permite a captura, e consequentemente a não-emissão, de um gás cuja 

liberação excessiva é considerada nociva à atmosfera.  

 Este trabalho visa apresentar os aspectos técnicos da injeção miscível de 

CO2 em campos offshore e demonstrar a que passo encontra-se a aplicação global 

deste método, à luz de aspectos econômicos, políticos e ambientais. 

 

Palavras-chave: recuperação avançada de óleo, produção, injeção de CO2, 

miscibilidade.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

  

 The necessity to extend the commercial life of an oilfield through higher 

recovery rates of residual oil in a petroleum reservoir has opened doors to the 

development of enhanced oil recovery technologies. 

 One of the most promising methods of enhanced oil recovery is the miscible 

injection of CO2, which aims to attain miscibility between the reservoir oil and CO2 so 

as to promote flow improvement of the mixture to the producing well. Moreover, it 

permits the capture, and thus non-emission, of a gas whose excessive liberation is 

considered harmful to the atmosphere. 

 This project aims to present the technical aspects of miscible CO2 injection in 

offshore fields, as well as to demonstrate at which rate the global application of said 

method is found in light of economic, political and environmental aspects.  

  

Keywords: enhanced oil recovery, production, CO2 injection, miscibility.  
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Capítulo I – Apresentação 
 

1.1 Métodos de Recuperação Avançada – Uma definição 

 

A produção inicial de óleo se dá através da combinação de métodos de 

elevação artificial e mecanismos associados ao diferencial de pressão existente 

entre o reservatório, naturalmente dotado de uma alta quantidade de energia, e o 

fundo do poço a ser produzido. 

Ao decorrer da produção, o diferencial de pressão diminui deixando de ser 

força motriz suficiente para prover o fluxo de fluido dentro do reservatório. 

Aplicam-se então métodos que visam manter a pressão no reservatório, 

denominados métodos convencionais de recuperação secundária, sendo o mais 

comum dentre eles a injeção de água. 

Mesmo após a aplicação destes métodos, pode restar ainda de 55% a 88% 

de óleo restante no reservatório, como mostra a figura 1.1. Com o intuito de elaborar 

técnicas economicamente viáveis para recuperar o óleo remanescente, foram 

investidos bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento ao longo dos anos. Ao 

grupo de operações realizadas com este propósito, dá-se o nome de: “Recuperação 

avançada de óleo”, do inglês Enhanced Oil Recovery (EOR).  

Este trabalho irá tratar de um dos métodos de recuperação avançada em 

específico, a injeção miscível de CO2, e com intuito de abreviação, o mesmo será 

referido como CO2-EOR.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Recuperação de Óleo por Mecanismo como função de OOIP. 

Fonte: Summary of Carbon Dioxide Enhanced Oil Recovery (CO2EOR) 

Injection Well Technology. 
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1.2 Motivação para o Trabalho 

 

 Injeção de CO2 como método de recuperação avançada tem emprego 

bastante difundido em campos terrestres. O mesmo não pode ser dito considerando 

campos offshore, uma vez que o custo para a realização de tal é significativamente 

mais alto, tendo sido muitas vezes considerado inviável.  

 Porém, o avanço tecnológico nessa área, unido a interesses políticos, 

econômicos e legais, vêm mudando este cenário. CO2-EOR ainda é considerado um 

dos métodos mais promissores de recuperação avançada, uma vez que o 

incremento da produção de óleo é acima daquele normalmente obtido utilizando 

outros métodos de recuperação. Além disso, permite a captura e armazenamento de 

um gás cuja emissão excessiva é considerada nociva à atmosfera.   

 Com base nas considerações citadas acima, foram implementados 

recentemente projetos pilotos de CO2-EOR em campos offshore em diferentes 

países, que serão descritos neste trabalho. É possível inferir que, com o sucesso 

dessas aplicações exista uma tendência para o aumento global de projetos que 

considerem CO2-EOR como método de recuperação avançada para extensão da 

vida comercial de um dado campo no cenário offshore.   

 

1.3 Histórico 

 

 A primeira patente da utilização da tecnologia de CO2-EOR foi atribuída à 

Whorton, Brownscombe e Dyes em 1952, mas o primeiro projeto comercial foi 

implementado apenas em 1972, em Scurry County, no Texas, em uma unidade 

denominada SACROC (Scurry Area Canyon Reef Operators Committee), e ainda é o 

maior empreendimento de injeção miscível de CO2 no mundo.  

 Os EUA, além de pioneiro da tecnologia de CO2-EOR, é o país que detém o 

maior volume de óleo produzido por esse método, assim como o maior número de 

projetos de CO2-EOR. O que explica este fato é a existência de extensas fontes de 

ocorrência natural de CO2 de alta pureza, localizadas nas proximidades dos campos 

propícios a injeção do gás. Além disso, o sucesso das primeiras aplicações 

comerciais de CO2-EOR em Scurry County levou à construção de três grandes 

gasodutos confeccionados para transportar o CO2. A figura abaixo mostra a 

infraestura atual nos EUA para empreendimentos de CO2-EOR.      
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Figura 1.2 – Infraestura para projetos de CO2-EOR nos EUA  

Fonte: CO2-EOR Primer – U.S. Department of Energy 

  

Desde o início da aplicação de projetos de CO2-EOR nos EUA, foram 

injetados 305 bilhões de m3 de CO2 cumulativo em reservatórios de óleo e gás e 

perfurados mais de 8.846 poços de injeção de CO2, apenas no Texas. Também 

construiu-se mais de 5.600 km de gasodutos interestaduais de alta pressão para 

transporte do CO2. Fatos estes que demonstram o quão consolidada está a 

aplicação de CO2-EOR onshore nos EUA e que projetos duráveis, confiáveis e 

eficazes podem ser aplicados pelo ponto de vista ambiental e econômico. 

Atualmente a indústria do petróleo opera 74 projetos de CO2-EOR e injeta cerca de 

60 milhões de m3 de CO2 por dia. 

 Globalmente, com exceção dos EUA, projetos de CO2-EOR obtinham pouca 

justificativa de implementação, devido ao alto custo do empreendimento e o fato de 

serem necessários grandes volumes do gás, cuja obtenção é difícil. Porém, algumas 

mudanças no cenário geopolítico e econômico vêm mudando esta realidade e já 

existem muitos estudos que buscam métodos de viabilizar CO2-EOR offshore. Um 

estudo de caso dos projetos existentes em campos offshore será apresentado no 

capítulo IV. 
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1.4 Cenário Atual 

 

1.4.1 Motivações Político-Ambientais 

 

Uma série de estudos científicos atestam que a Terra está sofrendo 

mudanças climáticas globais atreladas à emissão de gases nocivos à atmosfera, 

conhecidos por gases de efeito estufa, dos quais destacam-se o dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e gases fluorados que, dentre inúmeras 

consequências, apresentam ameaças para a saúde e o bem-estar público. Com o 

intuito de estudar essas mudanças e propor soluções para o problema em questão, 

fundou-se em 1988 o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Painel 

Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas), estabelecido em conjunto com 

a Organização Mundial de Meteorologia e o Programa Ambiental das Nações 

Unidas.  

 

 

Figura 1.3 – Distribuição Global da Emissão de Gases de Efeito Estufa 

Fonte: United States Environmental Protection Agency 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Emissão total de Gases de Efeito Estufa em (MtCO2e) 

Fonte: World Resources Institute 
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   Em 1997, na cidade de Kyoto no Japão, apresentou-se pela primeira vez um 

tratado internacional conhecido por “Protocolo de Kyoto”, onde ficaram estabelecidas 

regras globais para diminuição da emissão de gases nocivos à atmosfera. O 

detalhamento deste protocolo foge ao escopo deste trabalho, de forma que será 

destacado apenas alguns pontos relevantes do tratado em questão: 

 

 Promove metas para redução, em média, de 5.2% da emissão de gases 

nocivos à atmosfera pelos países signatários, no primeiro período de 

compromisso (2008-2012). 

 A distribuição das metas não é feita de forma homogênea, de forma que 

países industrializados tem metas maiores do que outros países.  

 Para não comprometer o desenvolvimento e economia dos países é possível 

utilização de mecanismos de flexibilidade, sendo um deles a aquisição de 

“créditos de carbono”. 

 

Créditos de carbono são certificados que correspondem à redução da 

emissão do equivalente à uma tonelada de CO2. (A emissão de CH4 por exemplo é 

21 vezes mais nociva à atmosfera do que a emissão de CO2, portanto, 1 tonelada 

não emitida de CH4 equivale a 21 créditos de carbono). Créditos de carbono são 

negociados no mercado internacional, e o que isto resulta na prática é a redução da 

multa paga pelo emissor referente à emissão de gás nocivo à atmosfera. 

A aplicação de CO2-EOR conta com a captura, e portanto não emissão, do 

CO2. Considerando a tendência para sustentabilidade ambiental que vêm sendo 

proposta por tratados internacionais e cooperações intergovernamentais, é possível 

projetar que um dos meios de aproveitamento do CO2 produzido 

antropogenicamente seja destinado a operações de CO2-EOR. Além disso, alguns 

países já apresentam legislação bastante rígida quanto a emissão de gases de 

efeito estufa, e um projeto de CO2-EOR pode ter seu custo indiretamente reduzido 

por garantir o emprego e armazenamento de CO2 em formação geológica.  
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Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

 

 É de primordial relevância para aplicação de qualquer método de recuperação 

avançada a compreensão do funcionamento dinâmico do reservatório durante sua 

vida produtiva. Abaixo são apresentados conceitos imprescindíveis para abordagem 

técnica e conceitual do tema a ser apresentado.   

 

2.1 Petróleo 

 

 Petróleo (do latim petra = rocha e oleum = óleo) é o nome dado às misturas 

de hidrocarbonetos que podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso, 

a depender das condições de pressão e temperatura a que estejam submetidas. O 

petróleo tanto pode aparecer em uma única fase como pode se apresentar em mais 

de uma fase em equilíbrio (Rosa et al., 2006) 

 

2.1.1 Grau API 

 

 É uma medida de densidade relativa desenvolvida pelo American Petroleum 

Institute bastante utilizada na indústria do petróleo, dada pela equação: 

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑑
− 131,5                                    (2.1) 

Onde d é a densidade relativa do óleo a 1 atm e 20°C. Considerando a escala acima 

mencionada, óleo pode ser classificado como leve (°API superior a 30), médio (°API 

entre 21 e 30), pesado (°API entre 10 e 21) e extra pesado (°API inferior a 10).  

 

2.2 Reservatório de Petróleo 

 

Um reservatório de petróleo é um sítio geológico que detém um acúmulo de 

hidrocarbonetos armazenados e confinados dentro dos poros de uma determinada 

formação rochosa. 
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2.3 Propriedades das Rochas 

 

2.3.1 Porosidade 

 

 Porosidade é a medida da capacidade de armazenamento de fluidos na 

rocha, demonstrada pelo espaço de vazios de uma rocha e seu volume total, 

descrito pela equação abaixo: 

ϕ =
V𝑣

𝑉𝑡
                                                                                 (2.2) 

Onde: 

 = Porosidade 

Vv = Volume de Vazios da Rocha 

Vt = Volume Total da Rocha  

  

 Porém, os fluidos armazenados nos poros de uma rocha só podem descolar-

se uma vez que os poros encontrem-se interconectados. Poros isolados em uma 

rocha não representam um volume de interesse para o estudo do reservatório e 

podem ser desconsiderados. Este volume é denominado retenção específica (r) e é 

representado pela relação: 

θr =
V𝑖𝑓

V𝑡
                                                                               (2.3) 

Onde: 

r = Retenção Específica 

Vif = Volume de Poros Isolados 

Vt = Volume total da Rocha 

 

 Assim, chega-se ao parâmetro de porosidade o qual será utilizado nesse 

estudo, denominado porosidade efetiva. Esta é o volume de poros que se encontram 

interligados possibilitando deslocamento do fluido no interior da formação, dado pela 

equação: 

ϕe =  ϕt −  θr                                                                       (2.4) 

Onde: 

e = Porosidade Efetiva 

t = Porosidade Total 



20 

 

r = Retenção Específica 

 

2.3.2 Permeabilidade 

 

 A permeabilidade é o parâmetro que mede a capacidade da condutividade de 

um fluido através de um material. É uma propriedade exclusiva da rocha. O conceito 

de permeabilidade absoluta, que presume que o fluido sature integralmente um meio 

poroso, foi estabelecido por Darcy em 1856, através da equação: 

𝑘 =
𝑞𝜇𝐿

𝐴Δp
                                               (2.5) 

Onde: 

k = permeabilidade do meio poroso [Darcy] 

q = vazão de fluido [cm3/s] 

= viscosidade do fluido [cp] 

L = comprimento do meio poroso [cm] 

A = Área da seção transversal [cm2] 

p= diferencial de pressão [atm]   

 

 A permeabilidade absoluta considera que a rocha está saturada por um único 

fluido, e não é válida quando mais de um fluido satura o espaço poroso. Para este 

segundo caso, utiliza-se do conceito de permeabilidade efetiva, que é a 

permeabilidade do meio poroso ao fluido considerado. 

𝑘𝑓 =
𝜇𝑓𝐿𝑞𝑓

𝐴𝑓Δ𝑝
                                              (2.6) 

 Esta expressão assemelha-se à Lei de Darcy, utilizando das mesmas 

propriedades citadas na equação 2.4, porém relativas ao fluido estudado. 

 Outro conceito importante de ser introduzido é o da permeabilidade relativa, 

que é a razão entre a permeabilidade efetiva e a permeabilidade absoluta, esta varia 

de zero (inexistência de fluxo) a 1 (meio poroso 100% saturado com fluido) (Rosa et 

al., 2006).  

 𝑘𝑟 =
𝑘𝑓

𝑘
                                            (2.7) 
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2.3.3 Saturação de Fluidos 

 

 O espaço poroso de uma rocha pode estar preenchido por um ou mais 

fluidos. O volume de um determinado fluido em relação ao volume poroso total é 

chamado de saturação de fluido. 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
                                                    (2.8) 

Onde: 

Sf = Saturação do Fluido 

Vf = Volume ocupado pelo fluido 

Vp = Volume poroso 

 

2.3.4 Mobilidade do Fluido no Reservatório 

  

 A mobilidade () de um fluido é definida como a relação entre a 

permeabilidade efetiva a esse fluido e a sua viscosidade, nas condições de 

reservatório (Rosa et al., 2006).  

𝜆𝑓 =
𝑘𝑓

𝜇𝑓
                                                 (2.9) 

 A razão de mobilidade é definida pela fração da mobilidade de um fluido 

sobre outro (f1f2). A razão de mobilidade permite interpretar qual fluido tem maior 

mobilidade sobre outro, ou seja, como será o caminho preferencial do fluxo de um 

determinado fluido e a eficiência de deslocamento do mesmo. 

 

2.3.5 Molhabilidade 

 

 Molhabilidade é um conceito complexo porém de extrema importância no 

estudo do reservatório. A molhabilidade descreve a preferência de um sólido de ser 

molhado por um determinado fluido ao invés de outro. Uma rocha pode ser molhável 

à água ou ao óleo, e essa característica influencia a eficiência de deslocamento de 

um fluido dentro da rocha, pois o fluido não molhável à rocha estará mais “livre” para 

se mover, como é possível visualizar na figura 2.1. Por exemplo, se um testemunho 

molhável a água e saturado com óleo for inserido em um béquer contendo água, 

este irá absorver a água e expelir o óleo. A molhabilidade então tem interferência 
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direta na produção de óleo e na aplicação de métodos de recuperação em um 

reservatório.     

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Rocha Molhável à água (azul) e ao óleo (verde) 

(Fonte: www.slb.com) 

 

2.3.6 Capilaridade 

 

 Capilaridade é o nome dado ao fenômeno que descreve a interação das 

moléculas de fluidos imiscíveis na interface entre eles. O comportamento capilar da 

rocha depende da condição de molhabilidade da rocha aos fluidos presentes.  

 

2.4 Propriedades dos Fluidos 

 

2.4.1 Propriedades Termodinâmicas dos Fluidos 

 

 Propriedades termodinâmicas são atributos mensuráveis de um dado sistema. 

Características como pressão, temperatura, entalpia, entropia, volume molar, etc., 

são exemplos de propriedades termodinâmicas. São denominadas extensivas 

quando dependem da massa do composto considerado, e intensivas quando 

independem da mesma. 

 Uma fase é uma região homogênea da matéria. A existência de duas fases 

em um sistema é evidenciada pela presença de uma interface entre as fases. Uma 

relação entre o número de componentes e o número de fases foi proposto por 

Josiah Willard Gibbs através da equação: 
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𝑁𝑓 = 𝑁𝑐 − 𝑁𝑝 + 2                                             (2.10) 

Onde: 

Nf = Número de grau de liberdade 

Nc = Número de Componentes de um sistema 

Np = Número de fases 

 

 O número do grau de liberdade é a quantificação do número de propriedades 

intensivas que precisam ser estabelecidas para a especificação de um estado 

termodinâmico de um sistema (Lake, L., 1989). 

 Neste trabalho, os componentes a serem analisados termodinamicamente 

são o petróleo, como uma mistura de componentes em fase líquida e gasosa, e o 

CO2. A figura 2.2 mostra um diagrama de fases P-T para o CO2, evidenciando a 

dependência das fases em relação à temperatura e pressão. O ponto triplo 

demonstra o ponto (P,T) onde três fases coexistem. Já o ponto crítico (Pc,Tc) 

representa o ponto onde as propriedades de gás e líquido são idênticas. Na região 

além do ponto crítico, o fluido não se comporta nem puramente como líquido, nem 

puramente como gás e é denominado fluido supercrítico. Veremos adiante que a 

injeção miscível de CO2 normalmente ocorre em condições supercríticas.   

 As propriedades do CO2 nas condições normais de temperatura e pressão 

(14.7 psia e 60º F) são: 

 

Peso Molecular: 44,01 g/gmol  Temperatura Crítica: 87.89°F (31,05°C) 

Densidade em relação ao ar: 1.529 Pressão Crítica: 1072.07 psia (72.93 atm) 

Massa específica: 1.95 Kg/m3  Volume específico crítico: 94 cm3/gmol 
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Figura 2.2 – Diagrama de Fases do CO2 

Fonte: www.catalogs.praxairdirect.com 

 

2.4.2 Comportamento de Fases de uma Mistura  

 

 Tratando-se de recuperação de óleo, o estudo do comportamento de fases de 

componentes puros é apenas um auxílio para que seja possível compreender o 

comportamento de fases de misturas. (Larry Lake, 1989) 

 O comportamento de fases de uma mistura de hidrocarbonetos de 

composição constante, é ilustrado pelo diagrama P-T na figura 2.3. A curva superior 

é a curva do ponto de bolha e a inferior, do ponto de orvalho. Entre as curvas, a 

mistura apresenta-se em duas fases e as curvas entre elas demonstram a 

porcentagem de líquido e de vapor da mistura. Cricondenterma é o ponto acima do 

qual gás não pode ser condensado, definido pela tangente vertical à curva superior 

do gráfico. Cricondenbárica é o ponto acima do qual líquido não pode vaporizar, 

definido pela tangente horizontal à curva superior do gráfico.  
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Figura 2.3 – Comportamento de Fases de uma mistura 

Fonte: http://ptgmedia.pearsoncmg.com  

 

 Um projeto de CO2-EOR é altamente dependente da composição da mistura. 

Dessa forma, é necessário introduzir relações que incluam este critério e para tal é 

muito comum o uso de diagramas ternários. Um diagrama ternário é representado 

por um triângulo equilátero, e a partir do lado oposto de cada vértice são traçadas 

linhas paralelas ao mesmo, que indicam a porcentagem de um determinado 

composto. É possível dessa forma analisar a composição percentual de 3 compostos 

diferentes em uma mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Diagrama Ternário 

Fonte: Enhanced Oil Recovery (Larry Lake, 1989). 
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 O ponto M1 da figura 3.5 por exemplo, representa uma mistura que contém 

20% do componente 1, 50% do componente 2 e 30% do componente 3. Ainda é 

possível traçar em um diagrama ternário uma curva de pontos de bolha e orvalho, a 

uma temperatura e pressão fixas. Para o estudo projeto CO2-EOR, o diagrama 

ternário é traçado considerando alguma pressão de interesse (i.g. pressão do 

reservatório, pressão mínima de miscibilidade) e temperatura do reservatório, e os 

componentes dos vértices considerados são na realidade os pseudocomponentes 

da mistura óleo + solvente, uma vez que em um reservatório além de 

hidrocarbonetos há água e alguns outros compostos que não são considerados no 

diagrama. Logo, os vértices apontam as frações de peso molecular baixo da mistura 

(solvente), frações de peso molecular intermediário (C1-C5) e frações de peso 

molecular alto da mistura (C6+).Um diagrama ternário típico de uma mistura de 

hidrocarboneto + solvente é demonstrado na figura 2.5. Esse diagrama permite 

antecipar com acurácia a evolução do comportamento de fases do fluido no 

reservatório com a adição do solvente, por exemplo, o CO2. 

 

 

Figura 2.5 – Diagrama ternário típico de mistura de hidrocarboneto e solvente 

Fonte: www.slb.com 

 

 

 

 

 

http://www.slb.com/
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Capítulo III – Injeção miscível de CO2 como método de recuperação avançada 

 

 O princípio de atuação da injeção miscível de CO2 como método de 

recuperação avançada baseia-se no fato de que, sob certas condições 

termodinâmicas, as quais serão exploradas adiante, o CO2 injetado irá misturar-se 

miscivelmente com o óleo, i.e. formando uma única fase homogênea, e 

consequentemente, causando inchamento do óleo (oil swelling), diminuindo assim 

sua viscosidade e os efeitos de tensão superficial e aumentando a habilidade do 

óleo de fluir ao poço produtor. A figura 3.1 ilustra o esquema descrito acima: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de injeção miscível de CO2 

Fonte: CO2EOR processes and downhole mechanisms (NETL 2010) 

 

 A injeção pode ser feita de forma contínua, ou de forma alternada com água 

(WAG – water alternating gas). Injeta-se o CO2 para prover mudanças de fluxo da 

mistura óleo+CO2 e posteriormente injeta-se água para causar deslocamento da 

mesma.  A injeção WAG pode ser ainda subdividida entre WAG-simples e WAG-

gradualmente decrescente. Os três esquemas estão representados na figura 3.2: 
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Figura 3.2 – Esquemas de injeção de CO2 

Fonte: Experience for use in CO2 for EOR in the USA 

  

3.1 Campos Candidatos à Injeção de CO2 

 

 Com base nos empreendimentos bem-sucedidos de CO2-EOR existentes ao 

longo dos anos, J.J Taber, F.D. Martin e R.S. Seright publicaram um trabalho onde 

explicitam um critério de avaliação de campos candidatos, onde consideram 

intervalos de diferentes parâmetros. A tabela 3.1, demonstra os parâmetros 

considerados e seus intervalos ótimos para a injeção de CO2: 

 

Tabela 3.1 – Critérios de Avaliação para Injeção de CO2 

 

Fonte: Adaptado de EOR Screening Criteria Revisited (Taber, JJ et. al. 1997) 

  

É importante ressaltar que esses critérios foram elaborados em 1997, 

considerando a aplicabilidade em campos comerciais. Existem estudos que visam 

estender os limites divulgados neste trabalho, ampliando ainda mais a aplicabilidade 

de CO2-EOR. (A. A. Quraini, M. Sohrabi, M. Jamiolahmady)   

Gravidade 

API (°)

Viscosidade 

(cP)
Composição

Saturação do 

Óleo (%VP)

Tipo de 

Formação
Profundidade

22 - 36 1.5 - 10
Alto teor de 

C5 a C12

20 - 55
Arenito ou 

Carbonato 

> 2500 ft 

 (762 m)

Propriedades

 do Óleo

Características do 

Reservatório
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3.2 Fluxograma para o Trabalho de Caracterização do Fluido de Reservatório e sua 

Interação com o Solvente.  

 

 Para que seja possível determinar parâmetros desejados em um método de 

injeção miscível e compreender o comportamento dinâmico dos fluidos no processo, 

propõe-se a realização de análises da caracterização do fluido no reservatório e sua 

interação com o solvente, em um trabalho demonstrado pelo fluxograma abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Estudo de Fluido do Reservatório 

  

 Os fluidos têm características muito dependentes de parâmetros como a 

pressão, por exemplo, que varia com a produção de um poço. Portanto, para a 

implementação de um projeto de CO2-EOR é necessário que o comportamento dos 

fluidos do sistema seja extensivamente estudado considerando as alterações que 

ocorrem dentro do reservatório. Para tal, são realizados em laboratório ensaios PVT 

(pressão-volume-temperatura) com amostras de óleo vivo 1 , para antecipar com 

                                                        
1 Óleo vivo é o óleo representativo nas condições de reservatório (que contém gás em solução).  

Amostragem 
PVT 

Estudo de 
Fluido no 

Reservatório 

Liberação 
Diferencial 

 Liberação 
Flash 

Análise 
Composicional 

Estudo de 
Viscosidade 

Estudo de 
Miscibilidade 

Teste de 
Inchamento 

Slim-Tube 
Experiment 

Método da 
Bolha 

Ascendente 

Caracterização 
da Equação de 

Estado. 
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acurácia as propriedades e as transformações das mesmas que ocorrem com a 

adição de CO2 no reservatório. Desses ensaios, podemos citar a liberação flash, a 

liberação diferencial, o estudo da composição da mistura e o estudo da viscosidade. 

 

3.3.1 Liberação Flash 

 

 A liberação flash consiste em um teste numa célula PVT preenchida por 

mercúrio (Hg) e líquido saturado. O mercúrio é retirado de modo a reduzir a pressão 

do sistema, procedimento repetido o número de vezes quanto forem os estágios da 

análise. Em pressões abaixo da pressão de bolha, gás em solução é liberado, 

formando uma mistura bifásica de hidrocarbonetos. O esquema é apresentado na 

figura 3.8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Liberação Flash  

Fonte: www.slb.com 

 Na liberação flash a composição total do sistema permanece constante e são 

obtidas a pressão de bolha e o coeficiente de compressibilidade isotérmica do 

líquido2 acima da pressão de bolha.  

 

3.3.2 Liberação Diferencial 

 

 Na liberação diferencial, a célula PVT é preenchida por líquido saturado e 

mercúrio na pressão de bolha. Mercúrio é retirado de forma a reduzir a pressão no 

                                                        
2
 Compressibilidade é a medida relativa à mudança de volume de um fluido em resposta à uma 

variação de pressão no sistema.  
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sistema, e gás é desprendido da mistura líquida de hidrocarbonetos. Gás liberado é 

então removido da célula, à pressão constante, pela re-adição de mercúrio ao 

sistema, como evidenciado no esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.4 – Liberação Diferencial  

Fonte: www.slb.com 

 

Na liberação diferencial, a composição da mistura que permanece na célula é 

alterada, e é possível obter o volume de líquido no interior da célula, o volume de 

gás retirado e por consequência a razão de solubilidade (Rs) e o fator volume-

formação do óleo e do gás (Bo e Bg, respectivamente).  

A liberação flash tende a representar melhor o comportamento da mistura em 

condições de reservatório, enquanto a liberação diferencial demonstra o 

comportamento do hidrocarboneto no seu percurso desde o reservatório, fluindo 

pelo poço produtor, até as condições de superfície.  

 

3.3.3 Determinação da Composição da Mistura 

 

 Para a determinação da composição do óleo contido em um reservatório é 

necessário que amostras de óleo vivo passem por alguns processos. A composição 

de hidrocarbonetos gasosos é determinada por cromatografia gasosa e a da fase 

líquida por destilação ou destilação simulada.  

 Na cromatografia gasosa, uma pequena amostra é aquecida e caso haja 

alguma parcela de líquido, o mesmo é vaporizado. A amostra é transportada por um 

gás inerte para uma coluna com material adsorvente estacionário, e componentes 

ficam retidos por uma força relacionada à afinidade do composto com o material 

http://www.slb.com/
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adsorvente. Posteriormente, estes compostos são libertos e carregados pelo gás 

inerte, e os componentes podem ser identificados baseado no tempo necessário 

para que consigam se desprender do material adsorvente.  

 Na destilação parte-se do princípio que cada componente tem um ponto de 

ebulição, peso molecular e propriedades críticas distintos. Logo, amostras são 

fracionadas em cortes relacionados ao seu ponto de ebulição verdadeiro, e assim 

ocorre a determinação de seus componentes. Porém, para uma destilação é 

necessário um grande volume de amostra além de um tempo razoável de operação. 

Sugere-se a utilização de um aparelho que simule uma mini-destilação, para o qual é 

necessário apenas 100 mL de amostra (Pedersen et.al, 1989).  

 

3.3.4 Estudo de Viscosidade 

  

 Um complemento para o estudo do fluido de reservatório é o estudo da 

viscosidade do óleo. O experimento é feito com um aparelho denominado 

viscosímetro dinâmico de alta pressão. Os equipamentos são sofisticados de tal 

forma a manter a integridade das condições de reservatório para medições acuradas 

dos parâmetros e comportamento no envelope P-V-μ-x de interesse. 

 

3.4 Estudo de Miscibilidade 

 

 Óleo e CO2 combinam-se de forma miscível ou imiscível. Há diversos estudos 

que comprovam maior recuperação com processos miscíveis em comparação com 

àqueles imiscíveis (Salehi, 2003). Isso se dá pelo fato de que o CO2 é muito solúvel 

com óleo em condições de reservatório, causando inchamento do mesmo e 

reduzindo sua viscosidade, melhorando desta forma as conduções de fluxo 

horizontais até o poço produtor. Outro mecanismo é a formação de um banco de 

solvente formado por componentes leves extraídos do óleo pelo CO2. Este banco 

miscível tem como consequência a aniquilação das forças interfaciais, uma vez que 

a mistura óleo e CO2 irá atingir estado monofásico.   

Os mecanismos de miscibilidade estão representados no diagrama ternário 

da figura 3.10 através das linhas de amarração de diferentes cores. Quando os 

componentes da linha de amarração encontram-se puramente além da 

cricondenbárica, a miscibilidade é dada por primeiro contato, visto que qualquer 
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mistura solvente-óleo nessas condições estão em uma única fase. Quando a linha 

de amarração tem caminho de diluição contendo um ponto na região monofásica, 

atravessando a região bifásica do diagrama, e contendo outro ponto além da 

cricondenbárica, a miscibilidade dá-se por múltiplos contatos: por vaporização dos 

componentes intermediários do óleo ou condensação do gás no óleo. Caso a linha 

de amarração não contenha nenhum ponto além da cricondenbárica, o processo é 

imiscível. 

 

Figura 3.5 – Mecanismos de Miscibilidade 

 

 O processo de obtenção de miscibilidade do CO2 com óleo do reservatório 

normalmente se dá por múltiplos contatos, de tal forma que o gás injetado e o fluido 

contido no reservatório formam uma mistura bifásica a princípio. O gás é injetado em 

condições de temperatura e pressão que promovem solubilidade com óleo e a 

vaporização da fase líquida ou condensação da fase gasosa (ou ambos), alterando 

portanto a composição das fases e acarretando em eventual miscibilidade das 

mesmas. A miscibilidade então só é atingida após múltiplos contatos por 

transferência de massa dos componentes do sistema.  

 

3.4.1 Teste de Inchamento  

  

 O mecanismo de miscibilidade, como mencionado anteriormente, altera a 

composição das fases do óleo no reservatório pois o CO2 consegue extrair 

hidrocarbonetos de composição C5 a C30. A injeção de CO2 também promove um 

inchamento do óleo, por solubilidade e condensação do CO2 no óleo, e 
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posteriormente, provoca encolhimento do mesmo, com a extração de 

hidrocarbonetos. Para estimar este comportamento de fases do processo de 

solubilidade/miscibilidade num primeiro contato do CO2 com óleo em função da 

pressão, e na temperatura do reservatório, é requerido um ensaio denominado teste 

de inchamento. A figura 3.11 mostra um teste feito nos campos de Mead-Strawn e 

Farnsworth, EUA. 

 

 

Figura 3.6 – Teste de Inchamento em Mead-Strawn e Farnsworth 

Fonte: Interpretation of Swelling/Extraction Tests (Hand et.al., 1990) 

 

3.4.2 Pressão Mínima de Miscibilidade 

 

 A eficiência de deslocamento do óleo está diretamente relacionada à pressão 

mínima de miscibilidade (PMM). A PMM do CO2 é influenciada pela temperatura, 

pressão, pureza do solvente (no caso, CO2) e peso molecular da fração pesada (C7+) 

do óleo. A determinação da PMM-CO2 pode ser feita experimentalmente por um 

método conhecido como slim-tube experiment (experimento de tubo fino). 

Considerando os custos e relativa complexidade da realização de experimentos de 

“slim tube”, alguns estudiosos têm sugerido o uso de correlações para estimativas 

iniciais da PMM de tal sorte a simplificar o processo de escolha (screening) de 

campos candidatos ao processo, e para melhor especificação das condições de 

testes em laboratório. Mais detalhes sobre o teste de slim tube serão discutidos no 

item 3.3.2.2 mais abaixo. A pressão mínima de miscibilidade está definida por: 
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 A pressão para a qual a recuperação do óleo em tD = 1,2 VP de CO2 

injetado foi igual ou muito próxima à recuperação final máxima obtida em 

uma série de testes (Yellig & Metcalfe, 1980) 

 A pressão que causa 80% de recuperação de óleo no ponto de 

breakthrough3 de CO2 e 94% de recuperação em uma RGO de 40.000 

SCF/STB (e o equivalente em res m3/m3) (Holm & Josendal, 1974) 

 A pressão que causa 90% de recuperação de óleo em tD = 1,2 VPHC de 

CO2 injetado (Williams et al., 1980) 

 Algumas empresas adotam por convenção que a pressão de miscibilidade 

é aquela em que se alcança um fator de recuperação mínimo de 95% em 

um teste de slim tube. 

 

3.4.2.1 Correlações para cálculo da PMM-CO2 

  

 Existem diversas correlações na literatura para o cálculo aproximado da 

PMM-CO2. Existe uma dificuldade em gerar uma correlação que seja generalizada, 

pois o que se aplica a determinado tipo de óleo pode não ser o mais apropriado para 

outro. Os parâmetros estudados que demonstram influenciar na PMM são: 

temperatura, temperatura crítica, pressão de vapor, peso molecular de frações 

intermediárias e pesadas do óleo. Algumas correlações comumente utilizadas 

atualmente na literatura para o cálculo de pressão mínima de miscibilidade são 

descritas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Condição de reservatório na qual um fluido previamente isolado da produção atinge o poço produtor 

e passa a ser produzido. 
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 Cronquist 

PMM=0,11027×(1,8Tr+32)y (3.1)

y=0,744206+0,0011038×MMC5++0,0015279×Vol 

 

 

 Lee 

                                        PMM=7,3942×10b 

b = 2,772 −
1519

492 + 1,8𝑇𝑟
 

                

(3.2)

                          

 Yellig & Metcalfe 

PMM = 12,6472+0,015531×(1,8Tr+32)+1,24192×10-4×(1,8Tr+32)2 −
716,9427

(1,8Tr+32)
   (3.3) 

 

Onde: 

PMM: Pressão Mínima de Miscibilidade 

Tr: Temperatura Reduzida (T/Tc) 

MMC5+: Massa Molecular da fração pesada (C5+) 

Vol: Volume 

 

 Além dessas correlações há diversas outras. Em geral, correlações são 

baseadas em estudos experimentais considerando um determinado tipo de óleo ou, 

são calibrações de abordagens matemáticas com dados experimentais. Portanto, o 

ideal é utilizar correlações que foram elaboradas em regiões semelhantes ou com 

características de óleo e condições de reservatório aproximadas. 

 A estimativa da pressão mínima de miscibilidade via correlação é apenas um 

auxílio para avaliar campos candidatos. A implementação de um projeto requere 

uma estimativa muito mais precisa, que pode ser obtida por slim-tube ou pelo 

método da bolha ascendente. 

 

 3.4.2.2 Slim-tube experiment 

 

 Este experimento consiste em um aparato que mede a miscibilidade nas 

condições de pressão e temperatura de um dado reservatório. O gás a ser testado é 
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injetado em diferentes pressões de injeção em tubos de comprimento longo em 

relação às suas seções transversais, preenchidos por um meio poroso saturado com 

uma amostra de óleo do reservatório. O volume de óleo deslocado é coletado e 

mensurado, e curvas de porcentagem do óleo recuperado vs. pressão do gás 

injetado são plotadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7– Gráfico %Recuperação VP fixo de CO2 injetado vs. pressão  

Fonte: (www.kgs.ku.edu) 

 

Uma vez que miscibilidade aumenta com o aumento da pressão, é razoável 

inferir que a recuperação de óleo aumente com o aumento da pressão do gás 

injetado. Porém, o gráfico acima mostra que acima de uma determinada pressão, o 

aumento da mesma pouco influencia na recuperação. Este ponto de mudança no 

gráfico indica o valor de pressão mínima de miscibilidade. 

 

3.4.2.3 Método da Bolha Ascendente 

 

 O slim-tube experiment é um método de determinação de pressão mínima de 

miscibilidade caro e demorado. Portanto, muitas vezes utilizam-se de outros 

métodos para determinar a PMM, como o método da bolha ascendente (MBA), que 

por ser um método mais expedito, apresenta atratividade econômica um pouco 

maior do que o método slim-tube.  

 O MBA consiste em um tubo de vidro resistente a altas pressões, preenchido 

por uma amostra do óleo vivo. Gás é injetado no aparelho na pressão a ser 
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analisada, forma uma bolha cuja o comportamento é similar à propagação do gás no 

reservatório. Se a pressão for insuficiente para prover miscibilidade, a bolha não 

muda seu formato ou movimento e há pouca mudança composicional do óleo. Caso 

a pressão seja suficiente para atingir miscibilidade, há vaporização dos componentes 

leves do óleo no gás injetado e a bolha muda seu formato, seu movimento e 

desaparece antes de chegar ao topo da coluna.       

 

3.5 Uso de Equações de Estado para Modelagem Composicional 

 

 As informações obtidas com ensaios PVT fornecem dados referentes a 

apenas uma parcela da mudança composicional do processo de injeção miscível, 

limitada às condições experimentais dos testes. Para que se possa extrapolar e 

simular o equilíbrio de transferência de massa entre fases e o comportamento PVT 

dos fluidos para todo o intervalo de pressões do processo, assim como a alteração 

composicional, faz-se uso de um modelo de uma equação de estado, calibrada com 

os resultados obtidos pelos testes PVT por regressão não-linear de um ou mais 

parâmetros. Desta forma obtém-se uma predição acurada do comportamento do 

fluido no envelope P-V-μ-x. As equações de estado mais utilizadas são as de 

Redlich-Kwong e Peng-Robinson. 

 

 Redlich-Kwong (1949) 

𝑝 =  
𝑅𝑇

𝑣−𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑣(𝑣+𝑏)
              (3.4) 

Onde: 

𝑎 = 𝑎0 ∗ (
𝑇

𝑇𝑐
)

−0.5 

  

𝑎 = 0,427480
𝑅2𝑇𝑐

2.5

𝑃𝑐
   

𝑏 = 0,086640
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
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 Peng-Robinson (1976) 

 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣−𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑣2−2𝑏𝑣+𝑏2
              (3.5) 

 

 

Onde: 

𝑏 = 0,0778
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
 

𝑎(𝑇) =  𝑎0 ∗ (1 + 𝑛 (1 − √
𝑇

𝑇𝑐
))

2

  

𝑎0 = 0,45724
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
 

𝑛 = 0,37464 + 1,54226𝜔 − 0,26993𝜔2 

 

3.6 Fatores que afetam a recuperação 

 

O comportamento do fluido precisa ser analisado no contexto do reservatório, 

considerando seu movimento através do meio poroso. A eficiência de recuperação 

pela “inundação” ou injeção de um fluido no reservatório é medida em parâmetros 

microscópico (eficiência de deslocamento) e macroscópico (eficiência de varrido 

volumétrica).  

 Analisando a recuperação a nível poroso, nota-se que o solvente pode não 

deslocar todo o óleo num processo de injeção. A eficiência de deslocamento é então 

definida como: 

 

𝐸𝐷 =  𝑆𝑜 −  𝑆�̅�𝑟            (3.13) 

 

Onde: 

ED = Eficiência de Deslocamento 

So = Saturação de óleo inicial 

S̅or = Saturação de óleo residual média 
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 Já a eficiência de varrido volumétrica é definida por: 

 

𝐸𝑣 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑂𝐼𝑃
                       (3.14) 

 

A eficiência de varrido é decomposta em eficiência de varrido areal e 

eficiência de varrido vertical. Onde a eficiência de varrido areal é a razão entre a 

área contatada pelo agente de deslocamento e a área total; e a eficiência de varrido 

vertical é razão entre a área da seção transversal contatada pelo agente de 

deslocamento e a área de seção transversal total. Ambos conceitos podem ser 

visualizados pela figura abaixo: 

 

Figura 3.9 – Varrido Volumétrico vertical (superior) e areal (inferior) 

Fonte: Enhanced Oil Recovery (Larry Lake, 1989) 

 

 A eficiência de recuperação (ER) é a medida da eficiência global de um 

projeto de injeção (Rosa et. al., 2006), e é definida por: 

 

𝐸𝑅 =  𝐸𝐷𝐸𝑣            (3.15) 

 

 Alguns fatores relevantes que afetam a recuperação do óleo com processo de 

injeção miscível de gás são a segregação gravitacional e o fingering viscoso. A 

segregação gravitacional é um fenômeno no fluxo multifásico que implica que um 

fluido mais denso tende a mover-se na parte mais baixa do reservatório, 

especialmente quando este possui alta conectividade vertical, causando 
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heterogeneidade no varrido do fluido. Fingering é o nome dado ao fenômeno relativo 

aos caminhos preferenciais do movimento de um fluido sobre outro. Num 

reservatório, o solvente pode acabar atravessando água sem ter muito contato com 

o óleo, afetando significativamente a eficiência de varrido. 

 É evidenciada então a relevância do mapeamento do modelo geológico o qual 

contém o reservatório para que seja feito o melhor design do processo de injeção 

miscível de CO2.  

 

3.7 Estimativa do óleo residual recuperável 

 

Uma vez compreendido o comportamento dos fluidos num processo de 

injeção, realiza-se uma simulação de reservatório para modelagem do fluxo 

multifásico de fluidos em meio poroso. A simulação é um processo computacional 

complexo, e requere um bom mapeamento geológico. Com um software de 

simulação de reservatório é possível projetar o número e disposição dos poços de 

produção e injeção, assim como a vazão de produção em um processo miscível de 

gás.  

   

3.8 Implementando CO2-EOR em campos offshore 

  

Todos os projetos comerciais de CO2-EOR existentes no mundo encontram-

se onshore, com CO2 advindo em sua maior parte, de fontes naturais ao invés de 

antropogênicas. A ilustração abaixo demonstra um esquemático simples de como 

seria possível implementar CO2-EOR em campos offshore. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Esquema de CO2-EOR Offshore 

Fonte: Moving CO2-EOR Offshore (Goodyear, S.G et.al, 2011) 
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O CO2 é capturado, comprimido e é exportado via gasoduto como um fluido 

de composição de alta pureza (>95% em volume), para a facilidade de 

processamento offshore, onde, caso seja necessário, é tratado para atingir a 

pressão de injeção requerida para implementação do projeto. É então transportado 

para a cabeça de poço onde é injetado no reservatório através de poços de injeção.  

 

3.8.1 Captura do CO2 para implementação de CO2-EOR offshore  

 

 A captura do CO2 é feita em fontes que possam fornecer o grande volume 

que é requerido para injeção em um projeto de CO2-EOR4. Portanto, como visto 

anteriormente, a captura é possível em extensas fontes naturais de CO2, como é por 

vezes o caso nos EUA, ou por fontes antropogênicas, tais como plantas de energia 

de combustíveis fósseis, plantas de processamento de combustível e outras plantas 

industriais, particularmente as que manufaturam ferro, aço e cimento. Existem quatro 

sistemas de captura de CO2 que estão sumarizados pela figura 3.11 e detalhados 

adiante: 

 

 Captura pós-combustão: A combustão completa de combustíveis fósseis 

em ar dá-se pela equação: 

 

Hidrocarboneto + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + energia              (3.16) 

 

Onde o O2 utilizado na queima é proveniente do ar. Normalmente, a 

combustão não se dá de forma completa, originando outros produtos além 

do CO2 e água, como o monóxido de carbono (CO). O produto da queima 

passa por um processo de separação onde a maior parte do CO2 é 

separado e o restante da mistura gasosa é liberada na atmosfera.  

 Captura por combustão oxi-combustível:  A única diferença entre este 

processo e o citado acima é que na combustão oxi-combustível, utiliza-se 

na queima oxigênio praticamente puro ao invés de ar, possibilitando uma 

combustão mais completa, i.e. resultando em produto gasoso composto por 

CO2 e H2O praticamente. 

                                                        
4
 CO2 é altamente compressível, apresentando considerável diminuição de volume em condições de 

reservatório. 
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 Captura pré-combustão: Dá-se pela reação de um combustível com 

oxigênio ou ar e/ou vapor d’água para produzir um gás de síntese, 

composto por monóxido de carbono e hidrogênio. O monóxido de carbono 

então reage com vapor d’água em um reator catalítico para formar CO2 e 

mais hidrogênio.   

 Captura por processos industriais: A produção de alguns produtos como 

ferro, aço, amônia, dentre outros, requere utilização de combustíveis 

fósseis associados a oxigênio ou ar e tendo CO2 como produto do 

processo. A captura do CO2 por processos industriais é feita desde a 

década de 80 porém nunca ouve incentivo para o armazenamento e 

posterior uso, sendo portanto o mesmo normalmente liberado na 

atmosfera.  

 

 

Figura 3.11 – Esquemas de captura de CO2 

Fonte: IPCC fifth assessment report (2013). 

 

 Existe ainda a possibilidade de utilizar CO2 produzido do próprio reservatório, 

porém, como este processo de captura se dá em casos particulares, ele será melhor 

abordado nos estudos de caso no capítulo 4 deste trabalho. 
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3.8.2 Poços de Injeção 

 

 Os poços de injeção de CO2 podem ser perfurados como novos poços ou re-

completados, convertendo poços existentes, produtores ou injetores de água, em 

poços de injeção de CO2. As especificações do revestimento do poço são definidas 

considerando a pressão de colapso, pressão de injeção e necessidadade de 

materiais resistentes à corrosão. Para poços de profundidade de até 3.000 m, o 

revestimento comumente utilizado é aço-carbono de grade J-55 ou K-55. Para 

ambientes de maior pressão e temperatura, e suscetíveis à invasão de CO2 

produzido é necessária aplicação de ligas de maior resistência à corrosão (corrosion 

resistent alloys). Na completação do poço, o CO2 pode atacar elastômeros, packers 

e anéis de vedação de forma que estes equipamentos também precisam ser 

adequados ao tratamento com CO2.            

 

 3.8.3 Cimentação 

 

 A composição do cimento utilizado é de primordial importância para a 

integridade do poço em projetos de CO2-EOR. A combinação de CO2 com água 

formando gás carbônico causa degradação do cimento, descrito abaixo: 

 

CO2 + H2O → H2CO3 

H2CO3 + C-S-H → gel sílica amorfo + CaCO3 ↓ 

H2CO3 + Ca(OH)2 → CACO3 ↓  +2H2O 

H2CO3+CaCO3→Ca(HCO3)2 

 

 O significado disso, é a potencial perda da proteção conferida ao revestimento 

e isolamento zonal (Z. KRILOV et. al., 2000). Uma vez que a corrosão do cimento 

não pode ser evitada, algumas soluções foram desenvolvidas para limitar o ataque 

do CO2, como diminuição da quantidade de água adicionada ao cimento ou adição 

de materiais como latex para redução de sua permeabilidade, assim como a 

substituição de materiais que compõem o cimento por materiais não afetados por 

interação com CO2.  Em zonas mais prováveis de carbonatação do cimento, são 

aplicados cimentos especiais, com especificações bem delimitadas.  
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 O assentamento correto do cimento e sua distribuição adequada no espaço 

ocupado entre o poço e o revestimento minimiza o contato indesejado entre o ácido 

carbônico (H2CO3) e o aço-carbono, e para tal alguns cuidados devem ser tomados: 

 Remoção adequada do fluido de perfuração residual no poço; 

 Uso de centralizadores para centralizar o casing string; 

 Circulação do cimento residual para a superfície. 

 

3.8.4 Carbon Capture and Geological Storage (CCGS) 

 

 Num processo de CO2-EOR, o CO2 é injetado no reservatório para recuperar 

o óleo e eventualmente pode ser retido no mesmo, garantindo o armazenamento do 

CO2 em formações geológicas subterrâneas e seu isolamento da atmosfera. Este 

processo é denominado CCGS (Carbon Capture and Geological Storage – Captura e 

Armazenamento Geológico de Carbono). O IPCC definiu que CO2-EOR é uma forma 

reconhecida de CCGS.   

 

 

Figura 3.12 – Opções de Armazenamento Geológico 

Fonte: IPCC Fifth assessment report (2013). 
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Capítulo IV – Estudo de Casos 

4.1 Malásia 

 

 O petróleo foi descoberto na Malásia em 1910 na província de Sarawak e 

tornou-se a base do desenvolvimento da indústria de petróleo no país. Porém, nos 

anos de 1994 a 2002, as reservas de óleo na Malásia entraram em fase de declínio 

e, com o amadurecimento dos campos, dois-terços do OOIP de 17 bilhões de barris 

passaram a depender de projetos que tenham como objetivo melhorar a produção 

de campos depletados, por aplicação de métodos de recuperação avançada.  

 Um estudo de viabilidade de injeção de gás foi conduzido para os campos do 

complexo Baram Delta em 2004, localizados offshore na província de Sarawak. Um 

resumo da literatura existente destas iniciativas será descrito adiante. 

 

4.1.1 Estudo da Viabilidade de Injeção de Gás em Baram Delta5 

 

4.1.1.1 Histórico 

 

 Os reservatórios no complexo Baram Delta são arenitos e encontram-se num 

intervalo de profundidade de 600 a 2.800 m. Suas reservas foram estimadas em 

4.000 MM stock-tank barrels in place e a gravidade API do seu óleo varia entre 20 e 

40 graus. A produção histórica manteve-se constante entre 80.000-100.000 barris de 

óleo por dia. Após 30 anos de produção, boa parte dos reservatórios atingiu 

recuperação em torno de 45% do OOIP.     

 

4.1.1.2 Critérios de Avaliação 

 

 Para que fosse possível escolher a melhor localização do projeto piloto, os 

reservatórios foram analisados e filtrados considerando quatro níveis de pesquisa: 

 

 Nível 1: Limitar reservatórios-alvo àqueles que possuam potencial prolongado 

de recuperação avançada 

                                                        
5 ZAIN, A.N.M., SUDIRMAN, S., VALDEZ, R., DOE P.H., CHAI, C.F. (2005). Gas injection feasibility 
study of the Baram Delta fields, Malaysia 
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 Nível 2: Limitar reservatórios-alvo àqueles que provavelmente atingirão 

miscibilidade 

 Nível 3: Limitar localização do piloto a proximidades de fontes de gás e 

disponibilidade de poços. 

 Nível 4: Dos reservatórios restantes, selecionar aqueles de maior rank no 

critério de escolha (detalhado no ítem 4.1.1.3) e construir modelos protótipos 

para estimar a performance da injeção de gás.  

 

4.1.1.3 Metodologia 

 

Utilizou-se de uma modelagem de equação de estado calibrada com dados 

de análises antigas PVT (12 – 30 anos) dos reservatórios em questão. Então 

utilizou-se de um software para simulação de um experimento slim-tube para 

determinação da pressão mínima de miscibilidade. Desenvolveu-se uma correlação 

linear entre API e a pressão mínima de miscibilidade simulada para estimar a PMM 

considerando injeção de  CO2 e CO2 enriquecido com metano (CH4) de reservatórios 

que possuíam apenas dados quanto o API do óleo e nenhum dado PVT, como 

demonstrada abaixo: 

 

𝑃𝑀𝑀 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐴𝑃𝐼     (4.1) 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros A e B para equação 4.1 

Gás Injetado A B 

CO2 8503,4 -154,9 

70% CO2, 30% CH4 7204,1 -93,4 

 

O critério de escolha considera fatores como óleo-alvo, fator de recuperação, 

tempo requerido para realização do projeto, segregação gravitacional e custos 

capitais. Atrelou-se um peso para cada um desses fatores, para definição de uma 

ordem de relevância. A maior relevância (peso 4) é atribuída ao óleo-alvo, pois o 

estudo quis focar em reservatórios com maior potencial de recuperação. Em 

segundo lugar, com relevância de peso 2, está o fator de recuperação. Ambos 

conceitos estão definidos a seguir.     

 



48 

 

 Óleo-alvo: Definido como o óleo residual no reservatório que é 

acessível por injeção de gás. É avaliado de acordo com a equação: 

 

𝑂𝐴 =  𝐸𝑠 ∗  𝑆𝑜̅̅ ̅ ∗  𝐹𝑅 ∗  𝑆𝑇𝑂𝑂𝐼𝑃                                (4.2) 

  

Es = Eficiência de Varrido Volumétrica 

 So̅̅ ̅ = Saturação média de óleo  

 FR = Fator de Recuperação 

 STOOIP = Stock-tank original oil in place 

 

 O fator de recuperação é um fator de correção que consiste na razão entre a 

recuperação obtida com injeção de gás em pressões abaixo da PMM e a 

recuperação obtida com injeção de gás na PMM. 

 

𝑅𝐹 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜𝑃𝑀𝑀
         (4.3) 

  

4.1.1.4 Resultados 

 

  O primeiro resultado avaliado foi relativo ao potencial de recuperação de cada 

campo analisado. A tabela 4.2 mostra 6 campos que apresentaram fatores de 

recuperação para injeções miscível e imiscível de gás. A tabela 4.3 demonstra que, 

considerando projetos miscíveis, injeção de CO2 puro é a melhor opção. No total, 

estimou-se que havia potencial de recuperação de 250 MMstb para os campos do 

complexo de Baram Delta.  

 

Tabela 4.2 – Fatores de Recuperação para campos em Baram Delta 
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Tabela 4.3 – Recuperação Estimada com Diferentes Gases 

 

 

 Para seleção do projeto piloto foram avaliados os campos que demonstraram 

o maior potencial de recuperação, West Lutong e Baram, e ambos apresentaram 

atratividade equivalente. Porém, o campo escolhido para implementação do primeiro 

projeto piloto de injeção miscível de CO2 offshore na Malásia foi West Lutong e 

dentre as razões principais destacam-se: 

 PMM é próxima ou igual à pressão do reservatório 

 Ambiente deposicional é análogo a diversos outros no complexo de 

Baram Delta 

 

4.1.2 Projeto Piloto no Complexo de Baram Delta 

 

 O estudo do projeto piloto de CO2-EOR em West Lutong propôs a conversão 

de 1 poço injetor e instalação de 2 poços de observação, como demonstrado na 

figura 4.1: 

 

 

Figura 4.1 – Esquema de poços para piloto em West Lutong 

Fonte: Planning for EOR study in Baram Delta (Sudirman et.al., 2007) 
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 O projeto definiu que aproximadamente 2 VPHC de CO2 com 95% de pureza 

fosse fornecido para injetar 2.0 MMscf/d por três meses. O CO2 seria proveniente da 

combustão de gás associado do campo de West Lutong. 

 Porém, apesar do estudo extensivo sobre a implementação do projeto piloto, 

o mesmo ainda não pôde ser aprovado devido ao fato de que as instalações são 

antigas e necessitam de reestruturação, além do custo associado à geração de CO2 

para posterior injeção, que ultrapassava o orçamento disponível.  

 À vista disso, utilizou-se do conhecimento angariado com o estudo de West 

Lutong para a possível implementação de CO2-EOR no campo de Baronia, que até 

então não havia sido considerado no estudo de viabilidade pois já estava sendo 

analisado em outro estudo corrente de EOR.  

 Em 2011 as empresas Petronas, Petronas Carigali e Shell Malásia assinaram 

um contrato no qual acordavam investimento de U$ 12 bilhões em 30 anos em dois 

projetos de EOR em Sarawak. O projeto conta com a criação de uma mega estrutura 

denominada BARDEGG-2 (Baram Delta Gas Gathering) localizada no centro do 

campo de Baronia que conterá instalações de extração de gás não associado, e 

instalações de processamento do gás não associado e associado produzido para re-

injeção. Um esquema do projeto de integração de Baronia com a unidade 

BARDEGG-2 é apresentado na figura 4.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 – Estrutura de integração BARDEGG-2 
Fonte: Executive Summary for Baronia EOR Development Project (Petronas)  
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 O início do projeto de implementação de CO2-EOR offshore na Malásia está 

previsto para 2017 e requer um elevado CAPEX, além de expressiva experiência 

técnica, que vêm sido obtida com o projeto de CO2-EOR imiscível offshore no campo 

de Dulang.  

 

4.2 Brasil 

 

 O Brasil é o décimo maior produtor de energia no mundo. Diferentemente da 

Malásia, suas reservas estão distantes de atingir fase de declínio, estimadas em 13 

bilhões de barris em Janeiro de 2013 e produzindo cerca de 2,7 MMbbl/d. Mais de 

90% da produção de óleo no país dá-se em campos offshore de águas ultra-

profundas (www.eia.gov). As maiores descobertas de reservas de petróleo no 

mundo advêm de campos offshore no Brasil, na província do pré-sal. Tais reservas 

estão localizadas a cerca de 300 km da costa, e em profundidade de 5.000 a 7.000 

metros. Tais condições exigem um investimento de considerável escala para 

possibilitar o desenvolvimento e produção dos campos onde localizam-se essas 

reservas, e portanto é interessante garantir a maior recuperação possível desses 

campos, sendo que para tal, projetos de EOR estão em fase de avaliação desde o 

início do planejamento. 

 

4.2.1 A Justificativa para CO2-EOR em Campos do Pré-sal6 

 

 O campo de Lula na província do pré-sal, descoberto em 2006 pela Petrobras, 

é o primeiro campo supergigante brasileiro. Seus reservatórios são carbonáticos e 

os óleos tem API de 28-30º, alta razão de gás em solução (200-300 m3/m3) e teor 

aproximado de CO2 entre 8 a 15% (PIZARRO et. al., 2012). A viscosidade do óleo é 

baixa e estimativa de saturação de óleo residual é relativamente alta (em razão da 

elevada heterogeneidade dos carbonatos). Encontra-se em elevadas pressões e 

temperaturas relativamente baixas. Esses fatores, como visto pelos critérios de 

avaliação de Taber et.al., 1997, estão compatíveis com aqueles considerados 

possíveis e ótimos para implementação de CO2-EOR.  

                                                        
6 PIZARRO, J.O.S., BRANCO, C.C.M. (2012). Challenges in Implementing an EOR project in the pre-

salt province in deep offshore Brazil. 



52 

 

 Os carbonatos em questão têm maior tendência a serem molháveis ao óleo, 

ao invés da água, acarretando em dificuldades de deslocamento devido a forças 

capilares. Porém, como analisado anteriormente, a miscibilidade do óleo com CO2 

reduz tensão interfacial a praticamente zero, diminuindo a viscosidade da mistura e o 

efeito de forças capilares sobre a mobilidade do fluido. Todas essas características 

dos reservatórios no campo de Lula o tornam bastante atrativo para injeção miscível 

de CO2 e portanto iniciou-se estudos para garantir a aplicabilidade de CO2-EOR para 

atingir a maior recuperação possível. 

 

4.2.2 Projeto Piloto no Campo de Lula  

  

 Com diversos fatores favorecendo a injeção miscível de CO2 em Lula, optou-

se pela realização de um projeto piloto de CO2-EOR para avaliar a aplicabilidade 

comercial do mesmo.  

 Realizou-se testes PVT convencionais, testes de inchamento, experimento 

slim-tube e método da bolha ascendente para determinação da pressão mínima de 

miscibilidade, para adequação da equação de estado de forma a descrever com 

acurácia o comportamento de fases dos fluidos. Então, simulou-se a performance da 

injeção de CO2 e CO2-WAG. O projeto piloto designou 2 poços de injeção WAG e 1 

poço de injeção de gás, como mostra a figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 – Poços de Produção de Injeção em Lula  

Fonte: Challenges in implementing an EOR Project in the pre-salt province. 2012. 
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 Desde setembro de 2011, o poço injetor de gás em Lula injetava 350.000 

m3/d de CO2 com 80% de pureza proveniente da separação de gás produzido, 

sendo o primeiro projeto de injeção de CO2 em águas ultraprofundas.  

 Estudos estão sendo feitos para calibrar as simulações previamente 

realizadas, e dependendo do sucesso desse projeto é possível inferir que CO2-EOR 

seja o método mais propício a ser utilizado futuramente na província do pré-sal, pois, 

além das características dos reservatórios que são receptíveis a CO2-EOR, alguns 

campos têm teores expressivos de CO2, como mostra a tabela 4.4, o que garante 

que as instalações para desenvolvimento do campo necessariamente serão 

confeccionadas para lidar com os problemas previamente citados relacionados ao 

CO2, além de prover o recurso primordial para injeção do gás. 

 

 

Tabela 4.4 – Dados de campos da província do pré-sal 

Campo CO2 % Gravidade ºAPI Lâmina d’água (m) Reservas Restantes 

Carioca 16 26-28 

>2000 

496 mmbbl Oil 

Jupiter 79 18 

1,000 mmbbl Oil 

1,000 mmbbl Cond 

1,200 bcf Gas 

Lula (Ex-Tupi) 8-15 28-30 
7,559 mmbbl Oil 

3,596 bcf Sales Gas 

Sapinhoá 20 29  

Fonte: www.woodmac.com 

 
 
 
4.3 Vietnã 

 

 Vietnã tem emergido nas últimas décadas como um importante produtor de 

óleo no sudeste asiático, sendo o terceiro maior detentor de reservas na Ásia, atrás 

apenas da China e da Índia. Seu cenário offshore carece ainda de desenvolvimento 

exploratório e estima-se que o Vietnã possua mais reservas do que as atualmente 

declaradas. O desenvolvimento econômico do país e rápida industrialização têm 

criado uma crescente demanda por recursos energéticos.    

 Em 2007, iniciou-se a investigação do potencial para CO2-EOR no campo de 

Rang Dong, localizado a 135 km da costa, por um consórcio entre o Japão e o 
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Vietnã. O estudo apresentou viabilidade e conduziu-se um projeto piloto7 no campo 

de Rang Dong, em 2011.  

 Diferentemente da injeção contínua de CO2 ou CO2-WAG, o projeto realizado 

era de “huff-n-puff”, onde o CO2 é injetado através do poço produtor, que é 

posteriormente fechado para permitir interação do solvente com óleo do reservatório, 

e reaberto para que a mistura resultante flua pelo próprio poço produtor. O CO2 foi 

comprado de uma indústria de fertilizantes a 1.800 km de distância da província de 

Vung Tau, e transportado a uma base de fornecimento em Vung Tau e 

posteriormente armazenado em tanques no barco que levaria até o campo de Rang 

Dong. O esquema de transporte é explícito na figura 4.4: 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Figura 4.4 – Transporte do CO2 para o campo de Rang Dong  

Fonte: Design and implementation of CO2 Huff-n-puff operation… (HA et.al. 2012) 

 

 O projeto foi classificado como bem-sucedido e o próximo passo a ser 

considerado é uma implementação em larga escala de CO2-EOR offshore no campo 

de Rang Dong. 

 

 

 

 

                                                        
7 HA, G.T., TRAN, N.D., VU, H.H., TAKAGI, S., MITSUISHI, H., HATAKEYAMA, A., UCHIYAMA, T., 

UEDA, Y., NGUYEN, T.V., PHAN, T.N., NGUYEN, H.N., NGUYEN, T.H., DINH, Q.M. (2012). Design 
and implementation of CO2 huff-n-puff operation in a Vietnam offshore field. 
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4.4 Outros Casos 

 

Além dos casos apresentados, foram realizados estudos no Mar do Norte que 

comprovaram a viabilidade técnica de implementação de CO2-EOR. Os projetos, 

porém, ainda não puderam ser implementados por questões econômicas. Na 

Noruega existem grandes projetos de CCGS, porém ainda não foi implementado 

nenhum que visasse recuperação de óleo por injeção de CO2 offshore. De igual 

forma, em Abu Dhabi tem-se realizado estudos de viabilidade de injeção de CO2 

para substituir a atual injeção de gás hidrocarboneto como recuperação avançada. 

Já existe aplicação de CO2-EOR onshore e interesse em capturar CO2 de fontes 

industriais para incrementar produção offshore. 
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Capítulo V - Conclusões  

 

Ao longo deste trabalho apresentaram-se os aspectos relevantes para a 

injeção miscível de CO2 em campos offshore, assim como os estudos e aplicações 

de projetos pilotos ao redor do mundo. As conclusões foram subdivididas e 

elucidadas quanto ao âmbito econômico e técnico. 

 

 Quanto aos aspectos econômicos: 

 

Para que um projeto de CO2-EOR seja economicamente viável todo o 

investimento de implementação do mesmo necessita ser financeiramente superado 

pela geração de receita e lucro referente à recuperação do óleo. Os custos de 

investimento estão associados à captura e transporte do CO2, que é um processo 

complexo e custoso, assim como a toda infraestrutura necessária para injeção e 

tratamento do gás e produção de óleo. Equipamentos os quais requerem materiais 

adaptados para suportar questões referentes à atividade do CO2, e resultam em 

elevados dispêndios. 

Portanto, projetos de CO2-EOR miscíveis offshore que considerem 

fornecimento de CO2 onshore por fontes antropogênicas são realistas, considerando 

a logística e tecnologia disponíveis atualmente, exclusivamente em campos offshore 

muito próximos à costa terrestre. Já em águas profundas e ultra-profundas o CO2 é 

retirado do próprio reservatório para ser re-injetado, ou tratado na superfície com 

algum gás hidrocarboneto, e sendo injetado como uma mistura de menor pureza no 

reservatório. Portanto, para águas profundas e ultra-profundas, CO2-EOR miscível 

offshore torna-se possível em campos que contenham altos teores de CO2 no 

reservatório.      

 

 Quanto aos aspectos técnicos: 

 

É desejável que o design do projeto de CO2-EOR resulte na maior 

recuperação de óleo possível. Para tal, identificou-se com este trabalho, alguns 

aspectos de cunho técnico a serem aprimorados na tecnologia atual para promover 

incremento ainda maior no óleo recuperável:     
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o Caracterização de reservatório ainda melhores 

 

Minimizar incertezas associadas à caracterização do reservatório, provendo 

uma ponte mais consolidada entre o modelo geológico e a modelagem de fluxo no 

reservatório para campos offshore, resultando em uma simulação ainda mais precisa 

de um projeto de recuperação avançada, aumentando a eficiência de varrido e o 

fator de recuperação, além de garantir melhor posicionamento de poço e/ou 

readaptação mais adequada da malha de injeção.   

  

o Injetividade e controle de deslocamento aprimorados 

 

Para minimizar efeitos de fingering é possível projetar um processo com maior 

controle de mobilidade dos fluidos no reservatório, adicionando polímeros à água 

injetada, ou mesmo de tensoativos que promovam a formação de espuma no 

reservatório (método FAWAG – foam assisted WAG), de tal sorte a aumentar ainda 

mais o varrido volumétrico. A injetividade pode ser aprimorada por estimulação de 

poços.   

  

o Garantir integridade das amostras de óleo no reservatório 

 

Uma vez que o parâmetro mais importante na injeção miscível é a pressão 

mínima de miscibilidade, e a mesma é determinada experimentalmente para a 

implementação do projeto, é necessário garantir a integridade da amostra de óleo 

vivo colhida do reservatório para obter resultados laboratoriais os mais precisos 

possíveis.    

 

O maior desafio a ser superado para implementação comercial de projetos de 

CO2-EOR miscível offshore está relacionado à sua viabilidade econômica, uma vez 

que os custos associados para tal são muito elevados. Atualmente encontra-se 

justificativa, apesar desta dificuldade, em campos depletados de países cujas 

reservas estão se esgotando, ou em países que mantém legislação rígida quanto a 

emissão de gases de efeito estufa. O Brasil, no campo de Lula, representa um caso 



58 

 

muito particular, pois a Petrobras, juntamente com as parceiras do consórcio, BG 

Group e Petrogal, aplicaram o projeto de CO2-EOR baseado na decisão de não 

ventilar o CO2 produzido, portanto a opção mais lógica foi a re-injeção do gás.  

A prática carece ainda de maior experiência operacional, o que contribuiria 

para maior compreensão de sucessos e insucessos quanto os escopos técnico e 

econômico e com intercâmbio de informações entre projetos.  

Não obstante, a máxima deste trabalho sugere que as dificuldades 

econômicas apresentadas podem ser suplantadas pela tendência global de 

sustentabilidade ambiental, adicionando consideravelmente à atratividade de CO2-

EOR miscível offshore, tornando-o um método bastante promissor para o futuro.    
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