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RESUMO 

 

Uma porção considerável do óleo no mundo atual vem de reservatórios já 

maduros e a taxa de reposição das reservas produzidas através de novas 

descobertas vem sendo cada vez menor. Para suprir a grande necessidade mundial 

de energia, é importante que se extraia o máximo possível do óleo recuperável de 

reservas. Este fator pode ser alcançado aplicando-se modelos de Recuperação 

Avançada de Óleo. Estas técnicas tem um papel importante quando o assunto é 

suprir a demanda de energia nos anos futuros.  

A injeção de gás carbônico para a recuperação avançada é uma técnica 

significativa que contribui para o aumento da pressão do reservatório, além de 

“inchar” do óleo, ou seja, aumentar seu volume e diminuir sua viscosidade.  

Ela vem sendo amplamente utilizada pois vem acompanhada da técnica de 

captura e armazenamento de gás carbônico, que consiste em tirar o dióxido de 

carbono (CO2) de fontes industriais e depositar no solo, diminuindo assim o teor dos 

gases de efeito estufa na atmosfera. 

A aplicação desta técnica em estruturas offshore apresenta desafios ainda 

maiores que o uso destes métodos em terra. A dificuldade do transporte do gás 

carbônico até a estrutura no mar representa o maior obstáculo a ser enfrentado na 

implementação deste método. Porém, há casos em que a utilização da injeção do 

CO2 em campos localizados no mar se prova uma técnica que obtém ótimos 

resultados. 

Em suma, este trabalho visa analisar o desempenho da injeção de CO2 em 

campos offshore e abordar os principais aspectos desta técnica. 

 

Palavras chave: Recuperação avançada de óleo, injeção de gás carbônico, CO2, 

campos offshore, injeção miscível e imiscível. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A considerable part of current oil production comes from mature fields and the 

rate of oil produced from new recoveries reserves has been declining gradually. To 

support the world growing need for energy, it is important that all recoverable oil is 

extracted. This goal can be achieved by applying EOR (Enhanced Oil Recovery) 

technics. These models play an important role in meeting energy demand in next 

years. 

The carbon dioxide injection for oil recovery is a significant technic that 

contributes to increase the reservoir pressure, oil swelling and lowering the viscosity. 

It has been widely used because of the CCS technic (Carbon Capture and 

Storage) that takes off the CO2 from industrial sources and storages it in 

underground formations, lowering the CO2 gases from the atmosphere.  

The application of this technic in offshore fields shows challenges even greater 

than the use of these methods onshore. The difficult about the transportation of the 

carbon dioxide to the offshore facilities represents the biggest obstacle to be faced in 

this scenario. However, there are cases that show that the utilization of this technic 

acquires great results. 

The objective of this project is to analyze the performance of CO2 injection in 

offshore oil fields and to know the main aspects of this technic.  

 

Key words: Enhanced oil recovery, carbon dioxide injection, CO2, offshore fields, 

miscible and immiscible displacement. 
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1 Introdução 

 

A utilização do petróleo vem de épocas bem remotas e não se sabe bem 

quando a sua utilização começou de fato. No entanto, foi nos Estados Unidos que o 

petróleo teve seu marco na indústria moderna. Isso se deu graças a Edwin Drake, 

que por meio das suas tentativas de perfuração, encontrou petróleo. A partir daí, a 

indústria petrolífera cresceu exponencialmente de acordo com as necessidades e a 

demanda do mercado (Rosa et al., 2006).  

No início da atividade produtiva no setor da indústria do petróleo, a produção 

de hidrocarbonetos se deu unicamente devido a energia que vinha do próprio 

reservatório. A vazão de óleo ocorria devido ao diferencial de pressão entre o poço e 

a superfície e também devido ao deslocamento de um fluido por outro fluido. O 

conjunto de efeitos que são responsáveis pela produção do reservatório neste 

estágio é: mecanismo de gás em solução, mecanismo de capa de gás, mecanismo 

de influxo de água e mecanismo de segregação gravitacional. A a pressão no fundo 

do poço vai diminuindo à medida que os hidrocarbonetos são produzidos, levando 

assim a uma redução na vazão de petróleo com o tempo. 

Devido à necessidade de produzir maior quantidade de petróleo e aumentar a 

rentabilidade por poço, foram desenvolvidas técnicas de recuperação de 

hidrocarbonetos. A técnica de recuperação conhecida como secundária é 

basicamente a injeção de água no reservatório por um poço injetor, provocando 

assim o deslocamento do óleo. A água é um recurso barato para se obter e para  

injetar, além de proporcionar um bom deslocamento de óleo. Quando esta técnica já 

não é mais rentável (devido à produção excessiva de água), são usados métodos de 

recuperação terciários, conhecidos como EOR (Enhanced Oil Recovery) ou 

Recuperação Avançada de Óleo.  

Os profissionais encarregados da produção devem fazer um esforço 

considerável para reconhecer os campos candidatos à recuperação avançada de 

óleo. Muitos campos nos quais foi iniciada a injeção de água, depois de um tempo 

acabam atingindo estágios avançados de recuperação. Alguns destes acabam 

ficando próximos ao seu limite econômico de produção e acabam sendo 
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abandonados. Portanto, o método de EOR precisa ser aplicado quando ainda há 

condições de utilização dos equipamentos e poços existentes. 

A seleção adequada destes métodos é baseada nas condições operacionais 

de cada poço, nas características do óleo e do reservatório, na disponibilidade do 

recurso utilizado e no estado atual dos equipamentos a serem utilizados. A injeção 

de CO2 (dióxido de carbono) é aplicável a uma grande quantidade de reservatórios, 

porém há alguns requerimentos para que esta seja possível, como será visto nos 

capítulos seguintes. O dióxido de carbono é uma substância relativamente simples. 

Como sua temperatura crítica é de somente 31
o
C (Rosa et al., 2006) e a maioria dos 

reservatórios está a uma temperatura superior a esta, o CO2 que é usado para o 

deslocamento miscível normalmente se encontra em estado gasoso. Apesar de que 

a maioria dos casos de injeção de gás carbônico produz resultados pelo 

deslocamento miscível, há reservatório cujos critérios de seleção induzem ao 

deslocamento imiscível. 

No caso miscível, o dióxido de carbono tem uma forte atração pelo óleo, ele 

se dissolve bem no mesmo e provoca inchamento e vaporização, além de reduzir a 

tensão interfacial do óleo com a água, resultando no melhor deslocamento deste no 

reservatório. Já no caso do deslocamento imiscível, o gás carbônico atua como um 

pistão, da mesma forma que a recuperação com água, porém com menor eficiência. 

O método de recuperação usando CO2 é amplamente utilizado em campos 

terrestres. Nestes casos, geralmente o óleo do reservatório não é muito pesado e a 

pressão no reservatório não é tão elevada. Porém, há projetos que mostram que a 

injeção de dióxido de carbono em poços localizados no mar (offshore) que obtiveram 

um ótimo resultado. Obviamente, o custo de produção de óleo é mais elevado em 

campos offshore do que em campos localizados em terra, então é preciso muito 

cuidado antes de fazer um projeto de injeção de CO2 no mar. Nos próximos 

capítulos, veremos as dificuldades e as vantagens para a aplicação deste método. 

No capítulo 2, serão abordados rapidamente os princípios básicos dos fluidos 

no reservatório. 

No capítulo 3, serão apresentados os métodos convencionais de recuperação 

secundária de forma a apresentar um histórico do poço, a partir de quando a sua 
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eficiência exige injeção de água até que precise dos métodos avançados de 

recuperação de óleo.   

No capítulo 4, será apresentada a metodologia para a injeção - miscível e 

imiscível - de CO2, identificando assim as principais técnicas de injeção. 

No capítulo 5, serão abordados os maiores desafios e dificuldades de injeção 

de CO2 em campos offshore, principais fontes de dióxido de carbono, assim como a 

apresentação de exemplos de aplicação de injeção de gás carbônico em campos 

localizados no mar. 

No capítulo 6, será apresentado um caso teórico e simulação onde a 

aplicação do método de recuperação avançada com injeção de CO2 se mostrou 

vantajoso. 

 

2 Escoamento em meios porosos 

 

2.1 Equações Fundamentais 

 

Dar uma visão geral das leis que regem a movimentação dos fluidos no meio 

poroso é de suma importância para o entendimento dos princípios básicos do 

deslocamento no reservatório. A partir destas leis, é possível gerar modelos 

matemáticos que conseguem prever o comportamento dos fluidos no reservatório 

assim como suas características e comportamento futuro. 

 As equações a seguir são definidas para poços verticais. Apesar do 

crescente número dos poços horizontais e dos avanços tecnológicos recentes para a 

produção nestes tipos de poços, os reservatórios que são produzidos através de 

poços verticais ainda são maioria (Rosa et al., 2006). 

 

2.1.1 Equação da difusividade hidráulica 
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O desenvolvimento da equação da difusividade considera um meio poroso, 

onde um fluido se desloca com 100% de saturação. Segundo Rosa et al. (2006), há 

algumas hipóteses que devemos considerar para a formulação da equação da 

difusividade hidráulica, como: 

 Fluxo horizontal; 

 Meio homogêneo e isotrópico com permeabilidade constante; 

 Viscosidade do fluido constante; 

 Forças gravitacionais podem ser desprezadas. 

 

 2.1.2 Lei de Darcy  

 

O responsável pelo entendimento atual da movimentação de fluidos em meios 

porosos foi Henry Darcy (Carlson, 2003). Ele descobriu que há uma relação direta 

entre o diferencial de pressão associado ao escoamento do meio poroso com a 

velocidade do fluido e uma relação inversamente proporcional com a viscosidade. 

Apesar de esta relação funcionar bem para vários materiais, ela não se aplica para 

fluidos com elevado número de Reynolds. A equação a seguir mostra a lei de Darcy, 

cuja generalização é amplamente utilizada na engenharia de petróleo: 

 
    

  

 

  

  
 

(1) 

Para um fluido incompressível escoando horizontalmente: 

 
   

  

 
 

(2) 

Onde: 

A = área total da seção transversal 

k = permeabilidade da rocha 

μ = viscosidade do fluido 
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Φ = potencial de fluxo de um fluido 

p = pressão no ponto em questão 

l = trajetória de fluxo 

γ = peso específico do fluido em questão 

 

2.1.3 Equação do estado  

  

Segundo Rosa et al. (2006),  as equações de estado são aquelas que 

representam a compressibilidade dos fluidos e da rocha. Para desenvolver a 

equação da difusividade para líquido ou para gás, é necessário estabelecer a 

equação de estado mais conveniente. 

A equação geral da compressibilidade para fluidos (c) é definida como: 

 
  

 

 

  

  
 

(3) 

Após o desdobramento da equação para as direções x, y, e z e realizando os 

cálculos matemáticos necessários, a equação diferencial do escoamento em termos 

de pressão resulta em: 

    

   
 
   

   
 
   

   
 
    
 

  

  
 

(4) 

Onde:  

ρ = massa específica do fluido 

ϕ = porosidade da rocha 

ct  = compressibilidade total 

t = tempo 

k = permeabilidade 
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A compressibilidade total é definida como a soma da compressibilidade do 

fluido (c) e a compressibilidade efetiva da formação (cf) considerando que somente 

um fluido está saturando o meio (Rosa et al., 2006). Na prática, porém, há a 

presença de outro fluido no meio poroso, no caso a água. Se o meio poroso tiver 

presença de óleo e água, e levando em conta que apenas o óleo irá fluir, a equação 

da compressibilidade total é definida como: 

                 (5) 

Onde: 

co = compressibilidade do óleo 

So = saturação do óleo 

cw = compressibilidade da água 

Sw = saturação da água 

 

2.2 Propriedades dos fluidos 

 

As propriedades dos fluidos presentes no reservatório são calculadas usando 

equações de estado ajustadas aos ensaios de comportamento de fases em 

laboratório (PVT) ou estimadas usando correlações empíricas presentes na 

literatura. É importante conhecer o comportamento dos fluidos no reservatório desde 

o início da produção, quando há apenas recuperação primária, até o fechamento do 

poço, passando pelas recuperações secundárias e terciárias.  

 

2.2.1 Comportamento de fases 

 

O estado físico de uma substância pura ou mistura é definido como a forma 

que ela se apresenta a uma determinada pressão e temperatura. A mistura pode se 

apresentar de duas formas distintas: homogênea, onde se há apenas uma fase e 
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heterogênea, onde há duas ou mais fases. Uma fase se caracteriza como uma parte 

homogênea fisicamente distinta, separada do resto do sistema por fronteiras 

definidas (Rosa et al., 2006).  

O petróleo presente no reservatório é submetido a diversas variações na 

pressão e na temperatura devido ao processo produtivo. Tanto o óleo que é 

produzido quanto o que ainda está no reservatório sofrem alterações nas suas 

condições. Como o petróleo é formado por uma mistura de componentes diversos 

(hidrocarbonetos e inorgânicos), o comportamento que apresentará devido às 

mudanças de pressão e temperatura depende essencialmente da sua composição. 

Portanto, a compreensão do comportamento das fases é primordial para o 

entendimento do comportamento de um reservatório.  

 

2.2.2 Propriedades básicas de misturas 

 

A principal diferença entre as propriedades de uma mistura e as propriedades 

de uma substancia simples é que a primeira depende da quantidade de 

componentes presentes nela. Por exemplo, a vaporização de uma mistura não 

acontece a uma temperatura constante, como a das substancias puras. Isso 

acontece porque os componentes presentes na mistura apresentam pressões de 

vapor diferentes. Para que haja um crescimento na proporção dos demais 

componentes na fase vapor, é necessário que a temperatura vá se elevando até 

alcançar o ponto de orvalho. Para cada pressão em que ocorra a vaporização, serão 

obtidos diferentes pontos de orvalho e de bolha.  

Quando todos os pontos de orvalho e de bolha são encontrados, é possível 

se obter um diagrama pressão versus volume (Rosa et al., 2006). As curvas de 

orvalho e de bolha formam uma linha, que delimita a região onde coexistem as fases 

vapor e líquido, assim como ilustra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Diagrama pressão versus volume de uma mistura. Fonte: Rosa et al., 2006, p. 7 

 

2.3 Propriedades da interação rocha/fluido 

 

As propriedades da rocha, assim como as do fluido, são fatores decisivos 

para o estudo do comportamento de reservatórios de petróleo. Tanto os estudos da 

rocha reservatório como o entendimento da interação entre a rocha e o fluido são de 

suma importância para a obtenção de uma produção eficiente. Serão apresentadas 

a seguir as propriedades da rocha e o comportamento dos líquidos quando estão 

num sistema fluido/rocha. 

 

2.3.1 Porosidade  

 

A porosidade (ϕ) é uma das informações mais importantes para se conhecer 

um reservatório, pois mede sua capacidade de armazenamento de fluidos. É 

definida como o volume de vazios da rocha (Vv) sobre o volume total da mesma (Vt) 

(Rosa et al., 2006). O volume de vazios é conhecido também como volume poroso 

da rocha (Vp). 
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(6) 

A medição da porosidade da rocha-reservatório pode ser feita de várias 

maneiras, como amostragem através de testemunhos, perfilagem do poço ou 

análise de testes de pressão no laboratório. Para a determinação da porosidade em 

grandes porções de rocha-reservatório, são feitas análises em várias amostras 

coletadas (Rosa et al., 2006). 

 

2.3.2 Permeabilidade 

 

Segundo Rosa et al. (2006), permeabilidade (k) é a propriedade de uma 

formação rochosa porosa de permitir o fluxo de um líquido contido nela. Em outras 

palavras, permeabilidade é a medida da conexão entre os poros da rocha. Na Lei de 

Darcy, a permeabilidade absoluta é considerada quando só há um fluido saturando a 

rocha. 

Quando há a presença de dois ou mais fluidos nos poros da rocha 

reservatório, usa-se o conceito de permeabilidade relativa, que define a capacidade 

do fluido de escoamento com relação à permeabilidade total da rocha. Para o 

escoamento bifásico da rocha (presença de óleo e água), a lei de Darcy para um 

escoamento unidirecional define: 

 
     

    
  

   
  

 
(7) 

Onde:  

qo = vazão de óleo 

A = área total da seção transversal da rocha 

μo = viscosidade do óleo 

po = pressão da fase óleo 

l = trajetória de fluxo 
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k = permeabilidade total da rocha 

kro = permeabilidade relativa do óleo 

 
     

    
  

   
  

 
(8) 

Onde:  

qw = vazão de água 

μw = viscosidade da água 

pw = pressão da fase água 

krw = permeabilidade relativa do água 

 

2.3.3 Compressibilidade 

 

A compressibilidade de uma rocha determina o grau de variação da 

porosidade com a pressão da mesma. A compactação dos grãos define a arrumação 

dos grãos da rocha, cuja função apresenta característica inversa à porosidade.  

À medida que os fluidos vão sendo produzidos, há uma redução no volume de 

fluidos dentro dos poros e esta alteração causa uma variação na pressão interna da 

rocha. Esta variação causa alterações na estrutura e na disposição dos grãos da 

rocha. 

A compressibilidade efetiva (cf) é de grande importância na engenharia de 

reservatórios, sendo definida em função da porosidade como: 

 
   

 

 

  

  
 

(9) 
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2.3.4 Saturação de fluidos  

 

Como visto anteriormente, a rocha reservatório é constituída de material 

granular onde há um determinado volume de espaço vazio entre os grãos. Este 

espaço está preenchido com fluidos, podendo ser óleo, água ou gás. Na maioria dos 

casos, o volume poroso é preenchido com mais de um fluido ou até mesmo com as 

três fases. Para simplificar, consideraremos que no momento em que o reservatório 

é descoberto, sua pressão é maior que a pressão de bolha, ou seja, só existem as 

fases óleo e água no espaço poroso (Rosa et al., 2006). 

A saturação é a medida do volume do fluido presente no volume poroso de 

uma rocha. Por definição, a saturação é a razão do volume do fluido pelo volume 

poroso total da rocha (Vp) ou recipiente (Craft e Hawkins, 1991). Assim, 

considerando os fluidos tipicamente presentes no reservatório: 

 
   

  
  
                                           

  
  
                                           

  

  
 

(10) 

Onde: 

Sg = saturação do gás 

So = saturação do óleo 

Sw = saturação da água 

Vg = volume de gás na rocha 

Vo = volume de óleo na rocha 

Vw = volume de água na rocha 

A soma das saturações de cada fluido é igual a uma unidade, já que o espaço 

poroso está completamente preenchido, ou seja: 

            

 

 

(11) 
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2.3.5 Mobilidade e razão de mobilidades 

 

Quando se estuda deslocamentos imiscíveis de recuperação secundária, é 

preciso definir fatores como a mobilidade de um fluido. A mobilidade (λ) é dada pela 

razão entre a permeabilidade efetiva do fluido (k) e a sua viscosidade (μ), nas 

condições de reservatório. Por exemplo, se em um reservatório estiverem presentes 

gás, água e óleo, suas mobilidades são definidas como: 

 
   

  

  
                           

  
  
                           

  
  

 
(12) 

A razão de mobilidades (M) é definida como a razão entre a mobilidade de um 

fluido deslocante pela mobilidade do fluido no meio (fluido deslocado). Como 

exemplo, podemos citar o fluido deslocante como a água e o meio sendo o óleo 

(Rosa et al., 2006). 

 
  

  
  
 
    
    

 

 

(13) 

2.3.6 Molhabilidade 

 

O entendimento da molhabilidade é fundamental para a otimização da 

recuperação de óleo. A preferência da rocha reservatório à água ou ao óleo 

influencia em muitos aspectos a performance da injeção de água ou as técnicas de 

recuperação avançada. Assumir que a rocha é molhável à água quando isso não é 

verdade pode causar danos irreversíveis ao reservatório (Abdallah et al., 2007). 

A molhabilidade descreve a preferência de um sólido ao entrar em contato 

com um fluido ou com outro. O termo “preferência” serve para apresentar as forças 

interfaciais entre um sólido e um líquido.  

A Figura 2.1 mostra três situações onde uma gota de óleo cercada de água 

está em contado com a superfície. O ângulo θ é o ângulo de contato entre a gotícula 
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de óleo e a superfície. Quando θ é menor que 90o, diz-se que o líquido mais denso 

molha preferencialmente o sólido e quando é maior que 90o diz-se que o líquido 

menos denso molha preferencialmente o sólido (Rosa et al., 2006).  

 

 

Figura 2.2 – Molhabilidade. Fonte: Abdallah et al., 2007 

 

 Pode-se observar que o desenho do meio também forma um ângulo de 

contato, ou seja, θ é uma função das tensões interfaciais. Define-se: 

                 (14) 

Onde: 

γSO = tensão interfacial entre a rocha e o óleo 

γSW = tensão interfacial entre a rocha e a água 

γOW = tensão interfacial entre o óleo e a água 

 

2.3.7 Eficiência de deslocamento 

 

Segundo Craft e Hawkins (1991), a eficiência de deslocamento total (E) de um 

processo é dada pelo produto da eficiência do deslocamento macroscópico (Ev) e a 

eficiência de deslocamento microscópico (Ed) de acordo com a seguinte equação: 

         (15) 

 A eficiência de deslocamento macroscópico é a medida de quanto o fluido de 

deslocamento entrou em contato com o óleo do reservatório. Os fatores que afetam 
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este tipo de eficiência são o nível de heterogeneidade, a anisotropia, mobilidade do 

fluido deslocante assim como a mobilidade do fluido deslocado, a disposição física 

dos poços injetores e produtores e o tipo de rocha reservatório. 

A eficiência de deslocamento microscópico é a medida de quanto de óleo foi 

“empurrado” pelo fluido injetado em direção ao poço produtor em relação ao volume 

de óleo que foi realmente contatado pelo fluido deslocante. Este elemento é afetado 

pelos seguintes fatores: forças de tensão de superfície e tensões interfaciais, 

molhabilidade, pressão capilar e permeabilidade relativa (Craft e Hawkins, 1991).  

 

3 Métodos Convencionais de Recuperação Secundária 

 

Quando o reservatório de petróleo é descoberto, as acumulações de óleo 

possuem uma determinada quantidade de energia denominada Energia Primária.  

Essa energia pode ser mensurada com base na temperatura do reservatório, no 

volume e na natureza dos fluidos existentes na acumulação. Quando o poço começa 

a produzir, a pressão neste reservatório diminui e a energia primária começa a se 

dissipar.  

Os métodos de recuperação visam diminuir os efeitos nocivos da dissipação 

da energia primária dos reservatórios de petróleo. A quantidade de óleo que pode 

ser retirado da jazida unicamente pela força da energia primária é chamada de 

recuperação primária. Portando, recuperação secundária se refere à quantidade de 

óleo que será retirada pela adição de energia secundária, artificialmente transferida 

para a jazida. Os métodos de recuperação secundária têm por objetivo a aceleração 

da produção e o aumento da eficiência de produção. 

Os principais incentivos para que se aplicar a recuperação secundária são o 

preço do petróleo, o custo de exploração, o custo de desenvolvimento, o custo de 

produção e avanços tecnológicos (Rosa et al., 2006). 
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3.1 Esquemas de injeção 

 

Para a obtenção do sucesso na projeção de injeção de fluidos, é de suma 

importância a escolha do esquema mais adequado para a distribuição dos poços 

injetores e produtores. A melhor prática escolhida é aquela em que há menor 

produção do fluido injetado.   

Além de levar em conta as relações entre pressões, vazões e tempo de 

projeto, devem ser também consideradas as características do reservatório em 

estudo, como as variações de permeabilidade, a presença de falhas, etc. Acima de 

tudo, o principal fator a ser analisado é de aspecto econômico (Rosa et al., 2006).  

 

3.1.1 Injeção periférica 

 

É mais utilizada em poços perfurados no aquífero, próximo ao contado óleo-

água. Procura usar a força da gravidade para obter uma maior eficiência no 

deslocamento. A Figura 3.1 ilustra um exemplo de injeção periférica indicando o 

posicionamento dos poços injetores e produtores. 

 

 

Figura 3.1 – Injeção periférica. Fonte: Elaborada pela autora 
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A injeção de gás pode ser feita no topo da estrutura quando há capa de gás. 

A diferença de densidade entre os fluidos contribui para o deslocamento do óleo, já 

que o gás, por ser mais leve, apresenta uma tendência de se manter na parte 

superior. Já a injeção de água é feita através de poços completados na base do 

reservatório. 

Com o passar do tempo, os mesmos poços que tiveram uma atividade 

produtora podem se tornar injetores. Por exemplo, num reservatório onde há influxo 

de água, o contato água/óleo vai avançar, atingindo assim os poços de produção. 

Como não é viável para estes poços produzir a água injetada pelos poços de 

injeção, uma opção é transformar estes poços produtores em injetores. A outra 

opção é fechá-los. 

Como principal desvantagem desta distribuição de poços, a pressão no topo 

do reservatório demora a sentir os efeitos da injeção. Como resultado, a injeção 

periférica pode não proporcionar resultados viáveis economicamente, já que a 

recuperação é alta, mas se processa de forma lenta (Rosa et al., 2006). 

 

3.1.2 Injeção em malhas 

 

Neste grupo de esquemas, a injeção é feita na própria zona de óleo. Os 

poços injetores e produtores estão uniformemente distribuídos em toda zona de 

óleo, alterando assim a movimentação inicial dos fluidos no reservatório, além da 

distribuição das saturações. Normalmente, a injeção em malhas é empregada em 

reservatórios com grandes áreas e pequenas inclinações e espessuras (Rosa et al., 

2006). 

O modelo de injeção em linha direta é formado por linhas de poços injetores e 

linhas de poços produtores dispostas alternadamente. A Figura 3.2 ilustra esse tipo 

de distribuição, onde a é a distancia entre os poços e d é a distância entre as linhas.  
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Figura 3.2 – Distribuição de poços na injeção em linha direta. Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

A diferença entre o modelo em linhas diretas e o modelo em linhas esconsas 

é que no último, as linhas são defasadas de meia distância entre os poços de 

mesmo tipo. A Figura 3.3 representa este segundo modelo de distribuição de poços 

injetores e produtores. 

 

Figura 3.3 – Distribuição de poços em linhas esconsas. Fonte: Elaborada pela autora 
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O modelo conhecido como five-spot é uma particularidade do modelo em 

linhas esconsas, onde a distância entre as linhas é igual a metade da distância entre 

dois poços similares, ou seja, d=a/2. Outros modelos também podem ser aplicados, 

como o seven-spot, que é aquele onde as malhas são hexagonais, e o nine-spot, 

onde as malhas são quadradas, mas possuem 8 poços injetores e 1 produtor. Estes 

são modelos conhecidos como normais, onde um poço produtor é cercado por 

poços injetores. Também há os chamados modelos invertidos, o que significa que 

um poço injetor é cercado por poços produtores. 

Nos esquemas em injeção periférica e injeção de topo, os cálculos são feitos 

usando-se de toda a área do reservatório, enquanto que nos modelos de injeção em 

malhas, os cálculos são feitos para apenas uma malha básica e multiplicado pela 

quantidade de malhas do projeto em questão (Rosa et al., 2006).  

 

3.2 Eficiência de varrido horizontal 

 

A área do reservatório é sempre medida em planta, independente do modelo 

de poços em questão. A área total do reservatório é aquela que está sujeita a 

injeção de fluidos. Se não fosse pelos fatores que influenciam no desempenho do 

varrido do fluido injetado, o reservatório inteiro seria totalmente preenchido pelo 

fluido de injeção e a recuperação de óleo seria de 100%. Porém, há fatores físicos e 

temporais que interferem na ação do varrido que permitem que o óleo presente seja 

apenas parcialmente recuperado.  

A eficiência de varrido horizontal (EA) é definida pela relação entre a área 

varrida pelo fluido de injeção e a área total do meio poroso. À medida que a água vai 

sendo injetada, ela irá aplicar uma pressão no óleo e faz com que este se desloque 

no reservatório. O momento em que a água alcança o poço produtor chama-se 

Breakthrough (BT) ou ponto de erupção, e ele indica o ponto no qual o volume de 

óleo produzido começa a ser diferente do volume de água que está sendo injetado.  

Figura 3.4 representa o comportamento da curva de eficiência de varrido horizontal 

versus volume injetado adimensional. Pode-se observar que antes do breakthrough, 

o gráfico é representado por uma reta que faz um ângulo de 45o com as linhas 
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horizontal e vertical. Esse comportamento indica que o volume injetado de água é 

igual ao volume recuperado de óleo na condição de reservatório. Depois do ponto de 

breakthrough, observamos que este comportamento muda, pois agora o poço está 

produzindo parte da água injetada. 

 

 

Figura 3.4 – Eficiência de varrido horizontal versus volume injetado. Fonte: Rosa et al., 2006, p. 587 

 

A linha pontilhada acima da curva indica a eficiência de varrido horizontal de 

100%, ou seja, quando todo o óleo foi produzido e o reservatório está saturado com 

água. Na prática, isso não é possível e a produção de água após o breakthrough 

chegará a um ponto onde a recuperação secundária não será mais viável 

economicamente. Assim sendo, conforme a localização do poço, as características 

do óleo, do reservatório e das unidades produtoras, aplica-se um método de 

recuperação terciária ou avançada com a finalidade de aumentar a produção do óleo 

remanescente (Rosa et al., 2006).  
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4 Injeção de CO2 como método de recuperação avançada 

 

4.1 Método miscível 

 

Em um método de deslocamento imiscível, como a injeção de água, a 

eficiência do deslocamento microscópico é geralmente muito pequena.  Parte do 

óleo cru que está em contato com o fluido deslocante está preso em gotas, fendas 

ou espaços restringidos, dependendo da sua molhabilidade. Quando essa condição 

é atingida, a permeabilidade relativa do óleo é reduzida essencialmente a zero e a 

injeção contínua do fluido deslocante é ineficaz porque o fluido simplesmente flui 

através do óleo trapeado. O óleo não moverá com o fluxo de água devido a forças 

capilares.  

Essa limitação da recuperação de óleo pode ser superada aplicando métodos 

de deslocamento miscíveis, onde o fluido deslocante é miscível com o fluido 

deslocado nas condições de reservatório. 

 Dois ou mais fluidos são ditos miscíveis se, quando misturados, resultam em 

um fluido homogêneo, ou seja, que apresenta apenas uma fase. O conceito de 

deslocamento miscível é definido como um processo onde a eficiência de um 

deslocamento é resultado essencialmente da miscibilidade entre o óleo presente no 

reservatório e o fluido de injeção (Green e Willhite, 1998). 

 

4.1.1 Comportamento de fases nos fluidos hidrocarbonetos 

 

A injeção de CO2 é um método de recuperação avançada que pode ser bem 

eficaz dependendo das condições de operação. Para um deslocamento miscível, o 

dióxido de carbono tem vantagens que o tornam uma boa escolha para o método de 

EOR: ele é mais viável economicamente que outros fluidos miscíveis como o gás 

natural enriquecido com hidrocarbonetos, etc. Estes outros fluidos miscíveis não são 
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economicamente atrativos, pois são produtos refinados do óleo ou tem valores de 

commodities altos (DOE/NETL 2010).  

Existem vários métodos para representar o comportamento de fases 

vapor/líquido de sistemas com multicomponentes. Esses métodos incluem o uso de 

diagramas de pressão/temperatura, pressão/composição e diagramas ternários. 

Esses diagramas proporcionam um modo conveniente de apresentar as fronteiras 

das regiões multifásicas e monofásicas.  

 

4.1.1.1 Diagrama de pressão/temperatura 

 

Um diagrama de fase de pressão/temperatura para uma mistura 

multicomponente de hidrocarbonetos, como o óleo no reservatório, proporciona 

informações úteis.  A Figura 4.1 mostra um diagrama pressão-temperatura (p-T) 

idealizado. O ponto de bolha e o ponto de orvalho se encontram no ponto crítico 

(ponto C).  

 

 

Figura 4.1 – Diagrama típico de pressão/temperatura para um sistema multicomponente de 

composição física. Fonte: Green e Willhite, 1998, p. 187 
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O ponto crítico é aquele onde as propriedades do líquido e do gás de tornam 

idênticas. Todos os pontos dentro da curva ACB representam o sistema com duas 

fases. Diferentemente do sistema com uma fase, no sistema multicomponente é 

possível existir duas fases em uma pressão maior que a pressão crítica ou uma 

temperatura maior que a temperatura crítica.  

Para um sistema multicomponente, a pressão máxima na qual duas fases 

podem coexistir em equilíbrio é chamada cricondebárica e a temperatura máxima 

onde duas fases podem coexistir é chamada cricondentérmica (Green e Willhite, 

1998). 

Por exemplo, a Figura 4.1 mostra o ponto M que, se passar por uma redução 

de pressão isotérmica, vai apresentar o seguinte comportamento: 

1. O sistema originalmente existe como uma única fase com propriedades 

essencialmente líquidas. 

2. No ponto L, o sistema muda para uma fase líquida saturada com uma única 

bolha de vapor presente com volume negligenciável comparado ao do líquido 

(pressão de bolha). 

3. Com a redução de pressão, mais vapor vai sendo formado, até que no ponto 

K, o sistema apresenta 50% do volume líquido e 50% vapor.  

4. À medida que a pressão vai reduzindo, no ponto J todo o líquido já evaporou 

com exceção de uma única gota com volume negligenciável comparado ao do 

vapor. 

5. No ponto I, todo o sistema é representado por uma única fase vapor. 

A Figura 4.1 mostra um sistema onde a composição é fixa. Se a composição 

mudasse, as posições das curvas do ponto de bolha e do ponto de orvalho 

mudariam também. Essa mudança é ilustrada na Figura 4.2, o qual representa um 

diagrama pressão/temperatura para um sistema binário de várias composições 

diferentes de etano/n-heptano.  
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Figura 4.2 – Diagrama de fase pressão/temperatura para misturas de etano o n-heptano. Fonte: 

Green e Willhite, 1998, p. 187 

 

O comportamento é típico de outros sistemas binários. A linha pontilhada 

limita as condições de ponto crítico para diferentes composições. A Figura 4.2 

representa condições nas quais a mistura binária é dita miscível. Para sistemas 

contendo um número maior de componentes, a descrição é mais complexa pois não 

é possível identificar a posição dos pontos críticos. 

 

4.1.1.2 Diagrama de Pressão/Composição 

 

O comportamento de fases também pode ser mostrado pelo diagrama 

pressão/composição para um sistema binário ideal, assim como mostra a Figura 4.3. 

No diagrama, a composição é expressa em fração molar do componente mais 

volátil.  

 



38 

 

 

Figura 4.3 – Diagrama de pressão/composição ilustrando uma compressão isotérmica. Fonte: Green 

e Willhite, 1998, p. 188 

 

Se a pressão é aumentada num sistema representado pelo ponto A, nenhuma 

mudança de fase ocorre até o ponto B, quando o sistema está à pressão p1. No 

ponto de orvalho (ponto B) uma quantidade infinitesimal de líquido se forma com 

composição x1. A composição do vapor ainda é igual a original, z.  Quando a 

pressão é elevada, mais líquido se forma e a composição do vapor e do líquido 

coexistentes é dada projetando os fins das linhas horizontais através da região que 

compõe as duas fases. Depois de aumentar ainda mais a pressão, o sistema se 

torna totalmente líquido.  

Para o sistema mostrado na Figura 4.3, o par binário é miscível em todas as 

possíveis concentrações em pressões acima de p4 (líquido) ou abaixo de p0 (vapor).  

Entre essas duas pressões, o sistema dificilmente seria de uma única fase (Green e 

Willhite, 1998).  
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4.1.1.3 Diagramas ternários 

 

A Figura 4.4 dá um exemplo de sistema ternário. As variações de 

concentração as quais um sistema é miscível a uma temperatura e pressão 

específicas podem ser determinadas diretamente do diagrama. A concentração 

global de misturas de quaisquer duas soluções é determinada através a linha reta 

que conecta as concentrações dessas duas soluções.  

 

 

Figura 4.4 – Relações de fases (mol%) para o sistema metano/n-butano/decano a 160
o
F e 2500 psia. 

Fonte: Green e Willhite, 1998, p. 190 

 

Misturas de metano (C1) e decano (C10) não são miscíveis em nenhuma 

concentração específica, e nem as misturas dos três componentes. Qualquer 

mistura de componentes que tem uma composição global com região de duas fases 

é uma mistura imiscível.  

Qualquer mudança na temperatura ou na pressão do sistema modifica a 

curva binodal, ou seja, modifica as curvas de orvalho e de bolha. Em uma pressão 

mais elevada, o sistema é de uma fase única em uma área maior de concentrações. 
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Em outras palavras, uma pressão elevada é favorável para o desenvolvimento de 

miscibilidade entre componentes diferentes.  A Figura 4.5 ilustra esse 

comportamento (Green e Willhite, 1998).  

 

Figura 4.5 - Efeito da pressão no comportamento de fase para o sistema metano/butano/decano. 

Fonte: Green e Willhite, 1998, p. 191 

 

4.2 Método imiscível 

 

A técnica de injeção imiscível de CO2 não é tão usada como a injeção 

miscível devido às limitações do reservatório. Para ser eficiente, devemos manter a 

pressão do reservatório abaixo da pressão mínima de miscibilidade, ou seja, o nível 

de interação entre as interfaces óleo-gás injetado deverá ser mínimo (Rao e Hughes, 

2011). 

  A injeção imiscível pode se fazer vantajosa na recuperação de óleo quando 

há GAGD (Gas Assisted Gravity Drainage). O GAGD é um processo que procura 

tirar vantagem da diferença de densidade entre o gás injetado e o óleo presente no 

reservatório. Este processo é representado pela Figura 4.6. O CO2 é injetado através 

de poços e acumula na região superior do reservatório devido à sua baixa 

densidade. O gás então desloca o óleo até o poço produtor, representado na figura 

como o poço horizontal. Conforme a injeção continua, a câmara formada de CO2 
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cresce longitudinalmente e transversalmente, o que resulta em uma grande 

varredura do óleo no reservatório. A segregação gravitacional do CO2 também ajuda 

a atrasar o ponto de breakthrough no poço produtor, o que diminui ou anula a 

produção de gás junto com o óleo.  

 

 

Figura 4.6 – Conceito de drenagem gravitacional assistida por gás. Fonte: Rao e Hughes, 2011, p. 18 

 

4.3 Vantagens, desvantagens e aplicações da injeção de CO2 

 

4.3.1 Vantagens 

 

Além dos benefícios principais, que são o aumento do fator de recuperação 

de óleo, manutenção de pressão do reservatório e diminuição da viscosidade do 

óleo, há outros fatores que contribuem para a atratividade do método de injeção de 

CO2. Dentre eles, o apelo ao setor econômico se destaca. Vários projetos que 

utilizaram a técnica de CO2 EOR (injeção de dióxido de carbono para a recuperação 

avançada de óleo) nos Estados Unidos poderiam não ser viáveis se não houvesse o 

incentivo de redução de taxas e outros incentivos fiscais. Isso significa que para 
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ajudar a produção doméstica, o código federal de taxas tem dado um tipo de 

incentivo para a recuperação terciária desde 1979. Este incentivo é um crédito de 

15% que se aplica a todos os custos associados com a instalação e injeção de CO2 

(DOE/NETL 2010). 

Segundo Sweatman, Crookshank e Edman (2011) Carbon Capture and 

Storage (CCS) é a técnica de captura e armazenamento de CO2 em salinas ou para 

o uso de EOR em campos maduros. É um método bastante seguro e eficaz para 

reduzir a emissão gases de efeito estufa.  

O CCS é um processo que separa e captura o CO2 de fontes industriais. O 

gás é então transportado para um local de armazenamento e bombeado para o 

subsolo via poços injetores, onde é permanentemente isolado da atmosfera. A 

Figura 4.7 mostra o esquema de uma instalação de CCS e os equipamentos para a 

captura e injeção de CO2. No esquema de recuperação terciária, a maioria do 

dióxido de carbono fica trapeada na formação, mas parte é produzida pelos poços 

produtores juntamente com o óleo. Esta parcela de gás deve então ser então 

separada e tratada pra a sua reinjeção. Sem o processo de CCS, a fonte industrial 

em questão iria produzir quantidades elevadas de CO2 na atmosfera. A Figura 4.7 

esboça quatro tipos de injeção de CO2: onde o gás é injetado em salinas, ilustrando 

o processo de CCS tradicional; onde o gás desloca o metano do carvão; onde o gás 

é armazenado em reservatórios depletados de óleo ou gás e onde o CO2 atua como 

método de recuperação terciária (Sweatman, Crookshank e Edman, 2011).  

 

 

Figura 4.7 – Processo de captura e armazenamento do CO2. Fonte: Sweatman, Crookshank e 
Edman, 2011, p. 2 
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4.3.2 Desvantagens 

 

Um dos maiores problemas em usar CO2 como método de recuperação é sua 

elevada mobilidade. As baixas densidade e viscosidade do dióxido de carbono 

comparado com as do óleo no reservatório contribuem para a formação de “fingers”, 

ou seja, o gás penetra no óleo e forma canais que vão em direção aos poços 

produtores. Este fenômeno causa perda de eficiência do método, levando o poço a 

produzir grande quantidade de CO2 e pouco óleo recuperado. Um modo de 

contornar este problema é usando o modelo WAG (Water Alternating Gas), que será 

apresentado no próximo tópico.  

A injeção do CO2 também pode apresentar um obstáculo quando levado em 

conta o desgaste interno de dutos. O CO2 em contato com a água forma ácido 

carbônico que muda a estrutura do ferro presente no material do duto para óxido 

ferroso causando corrosão. Este fenômeno pode levar à redução da espessura da 

tubulação e eventualmente levar a um vazamento ou fratura. 

Outras desvantagens relacionadas com CO2 são o custo de transporte, a 

disponibilidade de fontes de dióxido de carbono e as modificações que devem ser 

feitas nas instalações de superfície para viabilizar a injeção do gás. Estes e outros 

problemas serão abordados mais profundamente no capítulo 5 (Al-Jarba e Al-Anazi, 

2010).  

 

4.3.3 Critério de seleção  

 

Segundo Al-Jarba e Al-Anazi (2010) há uma série de publicações sobre os 

critérios de seleção de reservatórios com potencial para a injeção de dióxido de 

carbono. Estas diretrizes são muito amplas e foram desenvolvidas com a intenção 

de apenas ajudar a identificar os reservatórios candidatos à injeção de CO2. Os 

principais critérios podem ser organizados de acordo com a Tabela 4.1 a seguir. 
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Tabela 4.1 – Critérios de densidade vs. profundidade para o deslocamento causado 

por CO2 

Para deslocamento miscível de CO2 

oAPI kg/m³ 
Profundidade maior que: 

Pé m 

>40 <824 2500 762 

32-39,9 825-865 2800 850 

28-31,9 865-886 3300 1006 

22-27,9 887-921 4000 1219 

<22 921 Procurar por critério de desc. imiscível 

Para deslocamento imiscível de CO2 

13-21,9 922-978 1800 544 

<13 >928 Procurar por critério de desc. miscível 

Fonte: adaptado de Al-Jarba e Al-Anazi, 2010 

 

Para um reservatório ser um candidato ao deslocamento miscível de CO2, a 

pressão mínima de miscibilidade deve ser atingida para o reservatório em questão. 

A pressão para a miscibilidade do dióxido de carbono normalmente aumenta com a 

queda do oAPI.  Reservatórios contendo óleo com grau API menor que 22 

geralmente não podem ser candidatos à injeção miscível de CO2. Ainda, 

reservatórios com profundidade menor que 762 metros (2500 pés) não podem ser 

candidatos ao deslocamento miscível, pois não é possível atingir a pressão de 

miscibilidade a essa profundidade sem que haja o risco de ocorrer fraturamento (Al-

Jarba e Al-Anazi, 2010). 

 

4.4 Water Alternating Gas (WAG) 

 

Water Alternating Gas (WAG) ou injeção alternada de água e gás é um 

processo que vem sendo usado para aumentar a mobilidade do sistema de 

deslocamento miscível, resultando numa melhor eficiência de varrido e, 

consequentemente, numa maior eficiência de recuperação de óleo. A injeção 

alternada de água e gás ajuda a mitigar a tendência do CO2 injetado em formar 

“fingers” no óleo a ser deslocado. Uma vez que o gás atravessa o óleo e alcança o 
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poço produtor, todo o gás injetado em seguida seguirá esta passagem. A eficiência 

de deslocamento microscópica do gás é combinada com a eficiência de 

deslocamento macroscópica que a água oferece, resultando num aumento 

significativo da produção acumulada de óleo.  

A injeção WAG é definida como a injeção alternada de água-para-gás em 

uma taxa aproximada de 0,5 a 4 volumes de água para 1 volume de gás em 

condições de reservatório (Abdulrazag, Mohamed e Abdullah, 2011). A Figura 4.8 

ilustra o processo WAG.  

 

 

Figura 4.8 – Seção transversal do processo injeção alternada de água e gás. Fonte: DOE/NETL 2010 

 

Quando o CO2 é injetado no reservatório com critérios de seleção adequados, 

ele se torna miscível com o óleo cru. Isto ocorre mais rapidamente quando a 

densidade do CO2 é alta (quando comprimido) e quando o óleo tem uma 

concentração alta de componentes leves. À medida que a temperatura se eleva ou a 

densidade do óleo aumenta, a pressão mínima necessária para que a miscibilidade 
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óleo/água ocorra também aumenta. Reservatórios de baixa pressão necessitam de 

ser repressurizados pela injeção de água.  

De acordo com Jaysekera e Goodyear (2002) o processo WAG obtém 

resultados satisfatórios quando os efeitos causados pela gravidade são 

considerados irrelevantes ou insignificantes, ou seja, reservatório com pouca 

espessura ou com baixa permeabilidade. 

 

4.4 Esquemas de injeção de CO2 

 

4.4.1 Huff n’ Puff 

 

A técnica Huff n’ Puff consegue estimular reservatórios de petróleo usando o 

dióxido de carbono para recuperar o óleo residual. Neste processo, o CO2 é injetado 

por um único poço injetor. O poço em questão é então fechado por um período 

limitado, determinado de período de imersão, para permitir que o CO2 se dissolva no 

óleo, causando um aumento do volume do líquido (inchamento), além de aumentar a 

saturação e permeabilidade e reduzir a viscosidade. O óleo é então produzido no 

poço, geralmente com uma vazão maior que antes do tratamento.  

A estimulação Huff n’ Puff é utilizada em formações onde as características 

do óleo permitam a solubilidade do CO2. Também é importante que a área de 

confinamento não tenha contato fraturamentos para que este método seja bem 

sucedido.  

A Figura 4.9 ilustra o método de Huff n’ Puff. O processo consiste em três 

etapas: a primeira parte seria a injeção (a fase “Huff” ou “Injection Phase”); a 

segunda parte, fechamento (fase “Soak” ou “Shut-in Phase”) e a última parte, 

produção (fase “Puff” ou “Production Phase”).  

Primeiramente, injeta-se uma quantidade de CO2 no reservatório por um 

determinado tempo não muito longo, poucos dias. Nesta etapa, não há produção, 

apenas ocorre o armazenamento de energia no reservatório. Feito isso, o poço é 
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então fechado e segue-se para a segunda fase. O poço permanecerá fechado por 

algumas semanas, e enquanto isso, o gás carbônico estará agindo de forma a 

miscibilizar o óleo remanescente, alterando suas propriedades e configurações, 

como viscosidade, densidade, causando inchamento e aumento de pressão. 

Finalmente, abre-se o poço e deixa-o produzir. Espera-se que a produção 

ocorra com mais facilidade devido à ação do CO2 dissolvido. Esta fase costuma 

durar anos ou meses, dependendo das características do reservatório e do quanto 

de energia ele ainda possui (Flores, 2004).  

 

 

Figura 4.9 - Esquema simplificado de um mecanismo de Huff n' Puff para CO2. Fonte: FLORES, 2004 

 

4.4.2 Injeção contínua 

 

Segundo Green a Willhite (1998), a injeção contínua de CO2 é, como o próprio 

nome diz, uma injeção ininterrupta de gás carbônico no reservatório. Este método 

obtém resultados eficientes em reservatório que possuem certa inclinação e consiste 

puramente em um poço injetor, que faz com que o CO2 entre em contato com o 
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reservatório e outro poço produtor, que leva os hidrocarbonetos produzidos à 

superfície. 

É um modelo bem simplificado, onde a produção não é parada e cada poço 

tem a sua função específica. Os poços que são produtores irão apenas produzir, e 

aqueles que são injetores, irão apenas injetar. A não ser quando suas funções são 

alteradas por interesses técnicos. Esta técnica é capaz de abranger uma grande 

área e sua produção geralmente não para em momento algum.  A configuração da 

malha de poços injetores e produtores depende da característica de cada campo, 

além a viabilidade técnica e interesses econômicos.  

 

5 Desafios e dificuldades 

 

Segundo Sweatman, Parker e Crookshank (2009), deste que a primeira 

patente para CO2 EOR foi feita em 1952 (Whorton), a indústria de óleo e gás tem 

gasto bilhões de dólares para desenvolver, implementar e operar esta técnica. À 

medida que novas fontes de CO2 tem se tornado disponíveis, há cada vez mais 

interesse em usar este método de recuperação terciária. 

A recuperação avançada de óleo por injeção de CO2 é atraente por várias 

razões. Seu uso é abrangente, ou seja, a injeção de gás carbônico pode aumentar a 

taxa de óleo recuperado como um deslocante miscível ou imiscível; com projetos 

WAG; com uso da técnica Huff n’ Puff ou com injeção contínua.  

Entretanto, há vários desafios que devem ser enfrentados para que a 

aplicação do CO2 EOR seja bem sucedida. Neste capítulo serão abordadas várias 

dificuldades que e engenheiros devem encarar para viabilizar o projeto de EOR 

utilizando injeção de CO2. 

 

 5.1 Fontes de CO2 e viabilidade técnica 

 

O crescente nível de gases de efeito estufa na atmosfera está preocupando 

cada vez mais cientistas e pesquisadores que afirmam que o gás carbônico é a 
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principal causa da mudança climática global. Um estudo promissor em relação à 

diminuição dos gases de efeito estufa na atmosfera é a captura e armazenamento 

de carbono (Carbon Capture and Storage – CCS). Esta técnica permite que o CO2 

seja capturado de uma grande fonte como uma planta de gás de combustão ou 

instalação industrial, transportada para uma zona de armazenamento geológica, por 

exemplo, um campo depletado de óleo, e injetado no subsolo (Carr, 2009). 

À medida que gás vai sendo produzido pelo poço produtor, ele pode ser 

tratado e reinjetado no projeto subsequente. Dependendo do projeto, da viabilidade 

econômica e técnica e da localização do campo, o uso de CO2 oriundo de fontes 

naturais também é atraente.  

 

5.2 Upgrades e medidas de segurança 

 

Assim que um campo deixa de ser viável apenas pela recuperação 

secundária, métodos de recuperação avançada são aplicados dependendo das 

características do reservatório e do óleo. Independente de qual seja o modelo 

escolhido, instalações e upgrades na superfície devem ser feitos para que a 

aplicação seja viável. No método de CO2 EOR, é necessário identificar as 

tecnologias e práticas operacionais desenvolvidas pela indústria do petróleo e gás 

para a injeção do dióxido de carbono.  

Armazenagem geológica requer uma enorme quantia em investimentos, 

equipamentos e infraestrutura. Alguns pesquisadores sugerem que a infraestrutura 

necessária para realizar a armazenagem geológica em um nível significante é o 

equivalente a uma estrutura de produção de óleo. Isto inclui as instalações de 

tratamento do gás para a captura de CO2, dutos e equipamento de compressão para 

transporte, linhas de distribuição e poços de injeção. Devido à magnitude do 

investimento a ser feito, é de vital importância que toda infraestrutura seja 

desenvolvida de modo eficiente e a valorizar a segurança. A tecnologia e práticas 

operacionais usadas na indústria do petróleo podem ser consideradas um recurso 

valioso para os projetos de CCS (American Petroleum Institute, 2007). 
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Entre os upgrades que devem ser feitos para permitir a injeção de gás 

carbônico como método de recuperação avançada, podemos citar: 

 Uso de materiais resistentes à corrosão como aço inoxidável e ligas de nos 

dutos e componentes metálicos; 

 Selos e packers feitos de materiais resistentes; 

 Revestimento interno de fibras de vidro em tubo; 

 Cimento resistente, contendo aditivos como látex e alumina; 

 Sistemas de controle automático que não só regula o fluxo como também 

fornece monitoração em tempo real e é capaz de realizar o fechamento do 

poço caso condições inseguras sejam detectadas. 

CO2 EOR introduz uma classe de novos desafios HSE (Health, Safety and the 

Environment) comparado com operações normais cujas técnicas podem não ser 

apropriadas. É de vital importância o uso de procedimentos e medidas de segurança 

como: 

 Uso de proteção contra corrosão nos tubos de revestimento; 

 Desenvolvimento de procedimentos especiais para o manuseio e instalação 

da tubagem de produção, fornecendo selos isolantes entre a conexão dos 

tubos, evitando assim falhas ou danos; 

 Uso de métodos de detecção de reparo de falhas em ambos os tubos e 

revestimento. 

A indústria atual mostra que quando estas tecnologias são colocadas em uso 

para o método de CO2 EOR, pode-se esperar integridade do poço a níveis 

equivalentes àqueles quando a produção é convencional (American Petroleum 

Institute, 2007). 

 

5.3 Efeitos causados por impurezas 

 

Como visto anteriormente, o uso do gás carbônico oriundo de chaminés e 

fábricas pode ser bastante atraente devido ao benefício secundário que traz para o 

meio ambiente. Além de ser uma forma rentável e eficaz para o projeto EOR, o uso 
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do CO2 proveniente de fontes industriais contribui para a manutenção dos níveis de 

dióxido de carbono na atmosfera.  

Os reservatórios que obtiveram um bom resultado com a injeção de água 

terão bons resultados com a injeção de CO2. No caso do CO2 EOR, dois tipos de 

deslocamento – miscível e imiscível – podem ocorrer quando o gás é injetado no 

reservatório. No deslocamento miscível, que é o método ideal de recuperação 

avançada de óleo, a miscibilidade ocorre através de múltiplos contatos entre o gás 

injetado e o fluido do reservatório e só pode ser atingida se a pressão estiver acima 

da pressão mínima de miscibilidade (PMM). Se o fluido injetado for miscível no óleo, 

a tensão interfacial entre as moléculas é inexistente e as forças capilares que 

prendem o óleo nas rochas do reservatório desaparecem. Se esta operação ocorre 

abaixo da pressão mínima de miscibilidade, o gás e o óleo não serão miscíveis e as 

características mencionadas acima não irão existir. Portanto, para desenvolver 

propriamente um projeto CO2 EOR, é necessário ter um bom conhecimento das 

propriedades termodinâmicas da mistura gás-óleo e entender completamente os 

mecanismos físicos e químicos envolvidos no processo de miscibilidade entre o óleo 

e o gás carbônico. 

Infelizmente, fontes de CO2 dificilmente são puras. A maioria das fontes de 

gás carbônico são normalmente extraídas de fontes industriais e plantas de gás de 

combustão, que contém certas impurezas como nitrogênio (N2) e outros gases. A 

purificação de gás de combustão irá elevar os gastos significantemente. Além disso, 

para reduzir o custo de obtenção de CO2, as operações de campo aplicam 

instalações que tem por objetivo reutilizar o gás carbônico produzido e injetar 

novamente no poço. O CO2 normalmente vem acompanhado de outros gases, como 

o metano (CH4). 

Estudos em laboratório sobre o efeito das impurezas que o gás carbônico 

carrega indicam que o resultado da presença de N2 e/ou CH4 afeta diretamente a 

pressão mínima de miscibilidade e o equilíbrio de fases. À medida que a 

concentração destes componentes aumenta, assim se eleva também a pressão 

mínima de miscibilidade. Porém, contaminantes como o (sulfeto de hidrogênio) H2S 

e hidrocarbonetos intermediários causam efeito contrário e podem reduzir a pressão 

mínima de miscibilidade (Zhang, 2004).  
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5.4 Dificuldade de aplicação offshore 

 

Muitas das tecnologias desenvolvidas durante a história na recuperação de 

óleo avançada onshore tem sido aplicadas com sucesso também offshore. Do 

mesmo modo, muitas das tecnologias desenvolvidas nos últimos 58 anos da 

experiência do CO2 EOR em terra têm sido usadas em um pequeno número de 

aplicações offshore em reservatórios de óleo e gás. Há casos em que a recuperação 

de óleo usando injeção de CO2 foi bem sucedida em campos offshore. 

Os projetos offshore se tornam viáveis economicamente se levarmos em 

conta os benefícios e créditos trazidos pela captura e armazenagem de CO2. Além 

disso, alguns destes projetos se tornaram possíveis com a ajuda de gasodutos que 

ligam a fontes de gás carbônico às instalações que irão injetá-lo no subsolo 

(Sweatman, Crookshank e Edman, 2011). 

Certamente, a maior dificuldade enfrentada para se aplicar um projeto de CO2 

EOR em alto mar é mover o gás da terra para a estrutura offshore caso não haja 

fonte próxima à plataforma.  Maximizar o valor do gás carbônico capturado (oriundo 

de fontes naturais ou sequestrado de fontes industriais) requer campos de produção 

de óleo acessíveis e em regiões não muito longes da costa. É de suma importância 

que seja feita uma análise minuciosa dos desafios que o transporte do gás traz, 

assim como das soluções desenvolvidas, levando em conta as áreas de segurança 

e infraestrutura necessária. 

As operações de CO2 EOR trazem um novo conjunto de desafios em relação 

ao inventário, à pressão, espaços confinados e evacuação, com procedimentos de 

emergência convencionais que requerem mudanças devido às diferenças das 

características físicas do vazamento de CO2, comparadas às dos gases 

hidrocarbonetos. As instalações de superfície precisam ser controladas para 

minimizar os gastos, o peso e manter a flexibilidade, já que há menos espaço 

disponível nas instalações offshore que onshore. Controlar estas propriedades exige 

uma integração entre superfície e subsuperfície muito restritas e é necessário achar 

soluções efetivas e otimizadas para estas práticas.  
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A Figura 5.1 mostra um esquema dos elementos de um projeto offshore 

típico. O dióxido de carbono é capturado em terra do gás de combustão e 

comprimido para a exportação em dutos para uma instalação de injeção de CO2 

offshore onde, se necessário, é pressurizado até uma pressão de injeção adequada. 

Por razões de segurança, a área de compressão do CO2 deve ser próxima ao ponto 

de injeção do gás. O gás carbônico e a água para injeção chegam por linhas 

diferentes até a cabeça de poço, onde um manifold é usado para distribuir o CO2 e a 

água para uma série de injetores no sistema de Water Alternating Gas (WAG). O 

CO2 injetado varre parte do óleo remanescente da injeção de água para os poços 

produtores. O óleo, a água, o gás hidrocarboneto e o gás carbônico são produzidos 

ao mesmo tempo e são enviados ao Centro de Processamento Central (Central 

Processing Facility – CPF), onde o óleo é separado para a exportação e a água é 

tratada para reinjeção ou descarte. O gás carbônico é recompressado (após o 

tratamento para recuperar o gás hidrocarboneto e líquidos associados) e injetado 

novamente no reservatório. À medida que o nível de CO2 reciclado aumenta, a 

injeção de água faz seu papel e começa a recuperar o óleo e o CO2 remanescente 

no reservatório (Goodyear et al., 2011).  

 

 

Figura 5.1 – Diagrama do projeto de CO2 EOR offshore. Fonte: Goodyear et al., 2011 
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5.5 Exemplos na prática 

 

Como visto anteriormente, projetos que combinam CCS e EOR fornecem 

melhores resultados que aqueles operados individualmente. A margem de óleo 

incremental produzido usando a injeção de gás carbônico juntamente com o valor 

relativo da redução da emissão de CO2 podem ajudar a expandir o projeto de CO2 

EOR para áreas onde a economia pode ser considerada desfavorável (Sweatman, 

Crookshank e Edman, 2011). 

Olhando neste aspecto, serão apresentados a seguir três casos onde a 

injeção de CO2 obteve bons resultados em campos offshore. 

 

5.5.1 Campo de Lula, Brasil 

 

Reservatórios carbonáticos compõem uma parte expressiva das reservas 

mundiais conhecidas. A exploração destas reservas, entretanto, apresenta muitos 

desafios relacionados primeiramente com sua geometria de poros complexa, alta 

variação da permeabilidade e ocasionalmente molhabilidade desfavorável. Estes 

desafios se tornam ainda mais complicados quando considera-se um ambiente em 

águas profundas. Como um projeto offshore deve ser planejado com antecedência 

devido à limitação de espaço nas plataformas, uma aplicação pioneira de métodos 

de recuperação avançada deve ser considerada em um estágio primário de 

desenvolvimento. 

Como os investimentos nos projetos são normalmente elevados, mais 

avaliações e aquisição de dados são necessárias para se reduzir as incertezas e 

mitigar os riscos associados antes de sancionar o projeto. Entretanto, devido aos 

altos custos, normalmente a aquisição é balanceada com certo nível de aceitação de 

riscos.  

O campo de Lula foi descoberto pela Petrobrás em 2006 (área de Tupi) e é 

considerado o primeiro campo super-gigante do Pré-Sal brasileiro. A área conhecida 
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como Bacia de Santos está localizada em águas ultra profundas, entre 1800 e 2400 

m, e a aproximadamente 300 km da costa do Rio de Janeiro. (Pizarro e Branco, 

2012). A Figura 5.2 mostra o campo de Lula de outros blocos da Bacia de Santos 

onde a Petrobrás tem participação.  

 

 

Figura 5.2 – Campo de Lula e áreas do Pré-Sal na Bacia de Santos.Fonte: Pizarro e Branco,2012,p. 3 

 

O Brasil tem uma longa história em relação à tecnologia de recuperação de 

óleo avançada e iniciativas de CCS. Lula é um campo com o projeto de captura e 

armazenagem de gás carbônico mais significante no Brasil. O reservatório 

carbonático da Bacia de Santos apresenta óleo leve, de 28-30 oAPI, trapeado abaixo 

de uma coluna de sal de 2000 m. A composição do gás encontrado no Campo de 

Lula (8%-15% em gás carbônico) faz do campo um pioneiro de CO2 EOR em águas 

profundas (Sweatman, 2012). 
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O projeto Lula começou em 2009 e pesquisas comprovaram que o fator de 

produção de óleo pode ser elevado em um grande nível com recuperações 

secundárias e terciárias. Estudos de seleção de critérios foram realizados e vários 

métodos de recuperação foram considerados. Como há muitas limitações para a 

utilização de métodos avançados de recuperação de óleo em campos offshore em 

termos de logística e plantas de injeção, processos químicos foram considerados 

inviáveis. Consequentemente, o projeto de EOR para os reservatórios do Pré-Sal 

deve tirar vantagem dos únicos recursos abundantes disponíveis: a água do mar e o 

gás produzido. Combinando ambos, e levando em conta que as características do 

óleo e do reservatório permitem o deslocamento miscível, injeção alternada de água 

e gás (WAG) foi escolhida para o projeto Lula. 

Segundo Pizarro e Branco (2012), as Unidades Flutuantes de Produção, 

Armazenamento e Transferência, ou Floating Production Storage and Offloading 

(FPSO) atuantes no Campo de Lula são capazes de injetar tanto água ou gás. Como 

os fluidos produzidos contêm uma parcela de CO2 contaminante, desde o começo 

do projeto de produção no Campo de Lula foi considerada a oportunidade de não 

liberar o gás carbônico produzido na atmosfera. Para alcançar este objetivo, as 

plantas de processo são equipadas com um sistema de separação complexo, o qual 

remove o CO2 do gás de produção. O gás carbônico então é 

comprimido/pressurizado e bombeado a uma alta pressão para que seja reinjetado 

no reservatório. 

Através de estudos de modelos numéricos e testes de laboratório, o projeto 

Lula foi desenhado de modo que permita a injeção WAG tanto de gases 

hidrocarbonetos produzidos como de dióxido de carbono, ou uma mistura dos dois. 

De acordo com Pizarro e Branco (2012), a simulação feita conta com pelo menos 

três poços injetores no projeto Piloto: dois injetores trabalhando com o processo 

WAG e um injetor de gás. A Figura 5.3 mostra este padrão: 
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Figura 5.3 – Padrão planejado para o Piloto Lula. Fonte: Pizarro e Branco, 2012, p. 9 

Os primeiros resultados da injeção de CO2 indicam que a estratégia escolhida 

foi bem sucedida. A flexibilidade para injetar tanto água como gás nos poços 

injetores será providencial para confirmar a recuperação de óleo esperada pela 

implementação do CO2 EOR no campo (Pizarro e Branco, 2012). 

 

5.5.2 Timbalier Bay, Louisiana 

 

O campo de Timbalier Bay é localizado nas águas costeiras de Louisiana, a 

97 km ao sul de Nova Orleans. A Figura 5.4 mostra um mapa da localização do 

campo. Descoberto em 1937, o campo tem mais de 400 reservatórios de óleo 

separados desenvolvidos por mais de 435 poços (Moore, 1985). 
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Figura 5.4 – Mapa da localização do campo de Timbalier. Fonte: Moore, 1985, p. 2 

 

Em 1984, a Chevron iniciou um projeto para avaliar e confirmar os desafios e 

soluções para a implementação da injeção de gás carbônico no campo S-2B(RA)SU 

de Timbalier Bay, localizado em Louisiana. Os resultados ajudariam a justificar um 

dos maiores investimentos para dutos de CO2 para Timbalier e outros campos 

offshore ao longo da Costa de Louisiana e do Golfo do México (Moore, 1985).  

Na área de Nova Orleans, fábricas de fertilizantes, indústrias químicas e 

refinarias eram as únicas fontes comerciais de gás carbônico. Muitos fornecedores 

foram solicitados para prover o CO2 para este projeto. Eventualmente, um acordo foi 

feito com um fornecedor, uma fábrica de amônia em Donaldsonville, LA.  (Moore, 

1985). Os projetos incluíam o transporte do CO2 via caminhões tanque até a estação 

de dutos em Port Fourchon, onde era bombeado até um compressor e ao poço 

injetor. Devido a esta difícil logística, o transporte de gás carbônico foi limitado.  

As taxas de injeção de gás carbônico, a pressão e a temperatura permitiram 

que projeto S-2B(RA)SU empregasse o deslocamento miscível. 
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De acordo com Sweatman, Crookshank e Edman (2011), as operações de 

injeção começaram em abril de 1984 e foram completadas em junho de 1985 depois 

de injetar com sucesso 100 mil toneladas de gás carbônico. Não foram encontrados 

dados de produção na literatura. 

 

5.5.3 Campos Baram Delta, Malásia 

 

A área da bacia de Baram Delta, localizado em Sarawak, Malásia, consiste 

em 9 campos, como mostra a Figura 5.5. Ela foi descoberta em 1969 e estima-se ter 

mais de 4000 MM_stb de óleo in place (Sudirman, Samsudin e Darman, 2007).  

 

 

Figura 5.5 – Campos do Baram Delta, Costa de Sarawak, Malásia. Fonte: Sudirman, Samsudin e 

Darman, 2007, p. 6 

 

Depois de mais de 30 anos produzindo, estudos indicam que a injeção de 

CO2 mostra-se amplamente eficaz. Devido ao ambiente offshore, à distância 

relativamente grande entre os campos e ao espaço limitado na plataforma, as 

operações de EOR apresentaram grandes desafios. 
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Um estudo realizado pela PETRONAS e pela Sarawak Shell Berhad em 2004 

indica que até 250 MM_stb (milhões de barris em condições de superfície) de óleo 

podem ser produzidos dos nove campos de Baram Delta usando-se injeção de CO2 

como método de recuperação de óleo avançado por deslocamento miscível ou 

imiscível, o que representa aproximadamente um adicional de 12% de recuperação 

incremental. 

De acordo com Sudirman, Samsudin e Darman (2007), aproximadamente 30 

trilhões de pés cúbicos (quase 85 bilhões de metros cúbicos) de gás carbônico 

foram encontrados em reservatórios da Malásia. A estimativa do projeto requer 

apenas 2 trilhões de pés cúbicos de CO2, ou seja, este volume pode ser facilmente 

fornecido por um dos reservatórios localizados a 130 km de distância.  

Segundo Sudirman, Samsudin e Darman (2007), talvez o maior problema que 

pode dificultar a implantação do projeto EOR é a mentalidade das pessoas que 

trabalham no campo. A ideia da aplicação de um método de recuperação avançada 

de petróleo precisa ser empregada em todos os níveis – do topo da administração 

até os operadores de Campo. Até os métodos mais simples de EOR precisam ter 

uma filosofia de aplicação distinta, um regime de monitoração mais rigoroso e mais 

equipamentos, o que significa mais trabalho para os operadores.  

 

6 Caso teórico de simulação 

 

O projeto a seguir apresentado foi desenvolvido juntamente com os 

estudantes Zizhong Liu, Ahmad Al-Bayat, Birgita Laksmi, Ivan Parushev, Sereyroith 

Tum, Hedges Barzz, Ian Sheng, Madison Connors e Steven Hicks no evento IPTC 

(International Petroleum Technology Conference) em 2014, sediado em Kuala 

Lumpur, Malásia.  

 

6.1 Definição do projeto 

 

Um reservatório fictício foi proposto com as seguintes propriedades: 
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 Trata-se de uma plataforma offshore em estágio maduro de desenvolvimento; 

 O campo em questão possui uma reserva de óleo in place de 940 milhões de 

barris de óleo em condição de superfície; 

 O campo vem produzindo por 15 anos; 

 Sua produção até a data em questão foi de 460 milhões de barris de óleo em 

condições de superfície; 

 O reservatório é heterogêneo e é formado por rocha arenítica; 

 O óleo é saturado e com 31oAPI; 

 A produção de óleo é atualmente estimulada pela injeção de água e a maioria 

dos poços tem um alto percentual de água sendo produzido; 

 O objetivo é obter um fator de recuperação de 62-66%, valor onde a produção 

deixa de ser econômica; 

 O campo é situado próximo à costa, onde há um alto nível de industrialização. 

 A tecnologia indicou que é possível obter um alto fator de recuperação 

aplicando tecnologias de recuperação avançada de óleo envolvendo a injeção 

de CO2. 

O projeto foi desenvolvido em grupo durante o segundo semestre de 2014. 

Foram analisados os aspectos teóricos do projeto, como efeitos ambientais e 

upgrades necessários para aplicar a metodologia. Também foi feita uma simulação 

usando o programa ECLIPSE. Os resultados serão apresentados nos tópicos a 

seguir. 

 

6.2 Análise teórica 

 

Através de discussões e estudos de caso, foi concordado que o melhor 

modelo de CO2 EOR para este campo é a injeção alternada de água e gás. Devido 

às características da rocha do reservatório e do óleo apresentadas, concluiu-se que 

o deslocamento a ser analisado é o miscível. Apesar de serem consideradas as 

fontes naturais de CO2, a localização e a posição do campo sugere que as fontes 

industriais que estão próximas são uma boa estratégia para conseguir o gás 

carbônico a ser injetado.  
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Foi decidido pelo uso de dutos ao invés de embarcações para transportar o 

dióxido de carbono da costa até a plataforma. Apesar de o custo inicial ser maior 

deste modo, o investimento usado para a instalação de dutos será compensado pelo 

tempo de produção depois que o modelo de CO2 EOR foi implementado. 

Há aspectos ambientais a serem considerados no projeto de injeção de gás 

carbônico para recuperação avançada de óleo como, por exemplo, a possibilidade 

de vazamento do gás. Como já foi discutido anteriormente, o gás carbônico 

associado à água forma o ácido carbônico (H2CO3) que por sua vez é altamente 

corrosivo, ou seja, o uso de químicos e proteções anti-corrosivas se faz essencial.  

Como parte da análise ambiental, foram examinados os efeitos na natureza 

que ocorreriam caso haja um vazamento de gás carbônico no ambiente. O impacto 

causado pelo vazamento de CO2 na atmosfera atinge a comunidade local 

principalmente. O dióxido de carbono liberado no fundo do mar contamina os peixes, 

o que afeta diretamente os pescadores da região. Além disso, a presença do CO2 

em excesso altera a vida marinha, podendo provocar mortes, migração e 

contaminação de corais. 

Os impactos ambientais positivos também foram considerados na análise 

teórica, como os créditos referentes à diminuição da emissão de gases de efeito 

estufa, que são considerados os agentes principais na causa do aquecimento global. 

 

6.3 Simulação e resultados 

 

A simulação foi feita usando o simulador ECLIPSE desenvolvido pela ECL 

(Exploration Consultants Limited) e usado pela empresa Schlumberger. Os dados de 

simulação foram estipulados até a obtenção do resultado esperado. Os poços foram 

projetados de uma forma que os injetores e produtores foram distribuídos de acordo 

com o modelo five-spot.  

O modelo de injeção alternada de água e gás foi usada na simulação pois 

promove um aumento da recuperação de óleo quando condições de miscibilidade 

entre o gás carbônico e o óleo estão presentes. O CO2 se mistura com o óleo do 
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reservatório e a água por sua ver faz o papel de pistão e desloca a mistura gás 

carbônico-óleo até o poço produtor.  

Como o problema proposto não fornece todas as informações necessárias 

para fazer uma simulação completa, os dados PVT que estão faltando foram 

retirados dos seguintes artigos publicados pela SPE: 

 SPE 16000: Fifth Comparative Solution Project: Evaluation of Miscible Flood 

Simulators (por J. E. Killough a C. A. Kossack, 1987) 

 SPE 29110: Ninth SPE Comparative Solution Project: A Reexamination of 

Black-Oil Simulation (por J. E. Killough, 1995) 

Apenas os dados como API e informações de produção foram utilizados do 

enunciado do problema. A primeira etapa a seguir é obter os resultados esperados 

no problema através de suposições usando o simulador. Para alcançar valores 

esperados, foi assumido que o reservatório estava produzindo com 26 poços 

produtores e 26 poços injetores.  

Para simplificar o uso do simulador, foi admitido que a água e o gás carbônico 

estão sendo injetados ao mesmo tempo por poços injetores distintos. Ou seja, para 

a simulação em questão, foi considerado o uso de 13 injetores de água e 13 

injetores de CO2, que estão funcionando simultaneamente. No total, há 52 poços 

(injetores e produtores). O Gráfico 6.1 mostra a quantidade de óleo presente no 

reservatório em relação ao tempo de produção.  
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Gráfico 6.1 – Óleo remanescente no reservatório versus tempo 

 

Fonte: elaborado para o IPTC 2014 

 

No problema proposto, o reservatório apresentava capacidade de 940 

MM_stb de óleo in place, porém devido a aproximações e suposições, o valor 

encontrado pelo simulador foi de 938 MM_stb, o que pode ser considerado bastante 

aceitável. Foi admitido que durante os 15 primeiros anos, os poços produziram 

estimulados pela injeção de água. Devido a dificuldades na simulação para se 

encontrar o valor esperado, não foi possível alcançar o valor de produção proposto 

de 460 MM_stb. Ao invés disso, o valor encontrado foi de 430 MM_stb, o que 

também pode ser considerado aceitável para o projeto e não afetará de forma grave 

a simulação. O Gráfico 6.2 mostra o acúmulo de óleo produzido em função do 

tempo. 
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Gráfico 6.2 – Produção de óleo acumulado versus tempo 

 

Fonte: elaborado para o IPTC 2014 

 

 A partir do 15o ano, a injeção de gás carbônico como recuperação avançada 

de água se deu início e, para atingir a expectativa de obter um fator de recuperação 

de 62-66%, o campo deve ficar ativo por mais 30 anos.  

A produção de água, no final do 15o é extremamente alta. O valor encontrado 

para o water cut (corte de água) foi de 93% o que faz com que o projeto seja 

economicamente inviável se continuasse apenas com a recuperação secundária. O 

Gráfico 6.3 mostra o valor do corte de água antes e depois da injeção de CO2. 
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Gráfico 6.3 – Variação do corte de água versus tempo 

 

Fonte: elaborado para o IPTC 2014 

 

Podemos notar que após a implementação do método de recuperação 

avançada com injeção de gás carbônico, houve uma pequena diminuição no valor 

do corte de água nos primeiros anos. Porém, ele aumenta com o passar do tempo e 

volta à aproximadamente o valor que tínhamos antes da injeção de CO2.  

Finalmente, fazendo a análise da recuperação de óleo, podemos constatar 

pelo Gráfico 6.4 que o fator de recuperação alcançou o valor de 65%, o que está 

dentro dos termos explicitados pelo problema. Porém, como dito anteriormente, 

teve-se de assumir um tempo de produção total de 45 anos.  
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Gráfico 6.4 – Fator de Recuperação de óleo versus tempo 

 

Fonte: elaborado para o IPTC 2014 

 

O Gráfico 6.5 mostra a taxa de produção em STB/dia antes e depois da 

injeção de CO2 como método de recuperação de óleo. Podemos notar que a 

produção aumentou a partir do 15o ano, porém foi diminuindo até que alcançou o 

valor semelhante ao que era antes da aplicação do CO2 EOR. 
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Gráfico 6.5 – Produção de óleo versus tempo 

 

Fonte: elaborado para o IPTC 2014 
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Conclusão 

 

Desafios atuais para a injeção de gás carbônico em projetos offshore incluem 

investimentos elevados em infraestrutura. As instalações offshore apresentam 

limitações como o peso, o espaço, a geração de energia, procedimentos de 

segurança mais restritos e dificuldade de encontrar fontes viáveis de CO2.  Todos 

estes fatores contribuem para a incerteza do desempenho do CO2 EOR e devem ser 

enfrentados para o desenvolvimento de um projeto viável.  

Apesar das dificuldades e desafios a serem superadas, muitas áreas do 

mundo estão ativamente implementando a injeção de CO2 devido à sua capacidade 

de maximizar o potencial dos reservatórios de petróleo. Um deslocamento miscível 

ou imiscível terá sucesso se os critérios de seleção forem seguidos 

apropriadamente.  

A despeito das limitações encontradas para o uso de CO2 EOR em campos 

offshore, há vários exemplos de sucesso na história que mostram que este método 

de recuperação avançada é também viável nestas condições. Um dos maiores 

atrativos desta prática é a capacidade de redução de gases de efeito estufa na 

atmosfera, pois combinada com a técnica de CCS, este método tem tido ótimos 

resultados. 
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