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RESUMO 

 

O gerenciamento de reservatórios integrado é o termo usado para se referir à toda 

parte de gestão das reservas de petróleo no qual envolve equipes multidisciplinares 

que trabalham de forma integrada. Para um processo mais eficiente e que gere maior 

retorno financeiro é de suma importância estimar a quantidade dos recursos contidos, 

necessitando, dessa maneira, da simulação de reservatórios. Neste trabalho é usado 

um simulador comercial para o estudo. Foram criados nove cenários distintos, 

utilizando dados reais de óleos produzidos nos reservatórios brasileiros. A simulação 

foi feita com base em um modelo geológico do Campo de Namorado, localizado na 

Bacia de Campos – RJ, incluindo geometria e propriedades geológicas similares à 

realidade. Foram simulados três métodos de recuperação secundário: injeção de 

água, injeção de gás, injeção de água e gás; e combinados com três classificações 

de óleo: pesado, médio e leve. Após as simulações foram analisados os gráficos de 

produção acumulada de óleo e gás. A análise apontou que os métodos de 

recuperação são mais eficientes para óleos pesados. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de reservatórios, simulação de reservatórios, 

modelo geológico, métodos de recuperação secundário, óleo pesado, óleo médio e 

óleo leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The integrated management of reservoirs is the term used to refer to any part of the 

management of the reserves of oil in which involves multidisciplinary teams that work 

in an integrated manner. For a more efficient process and generate greater financial 

return is of utmost importance to estimate the quantity of resources contained, 

requiring, in this way, the simulation of reservoirs. In this work, we used a commercial 

simulator for the study. Nine distinct scenarios were created, using real data from oils 

produced in Brazilian reservoirs. The simulation was carried out based on a geological 

model of the Namorado field, located in the Campos Basin - RJ, including geometry 

and geological properties similar to that found in real life. Three different secondary 

recovery methods were simulated: Water injection, Gas injection, injection of water and 

gas and combined with three classifications of oil: heavy, medium and light. After the 

simulations were analyzed the graphs of accumulated oil and gas production. The 

analysis showed that the methods of recovery are more efficient for heavy oils. 

 

Keywords: Management of reservoirs, simulation of reservoirs, geological model, 

secondary recovery methods, heavy oil, oil medium and light oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

                

O gerenciamento de reservatórios é uma expressão de destaque na indústria 

de petróleo e que nos últimos tempos acrescentou-se o termo “integrado”, uma 

referência aos times multidisciplinares envolvidos. São equipes que contam com 

pessoas de campo até gerentes que definem em conjunto as melhores estratégias de 

exploração e produção de um determinado campo.  

A ferramenta técnica mais utilizada no gerenciamento é a simulação 

computacional de reservatórios, permitindo estimar através de dados geológicos, o 

volume da reserva de hidrocarbonetos em questão, o que possibilita dimensionar o 

valor dos recursos. Com essa informação obtida é a vez de ponderar os investimentos, 

isto é, definir, por exemplo, o valor investido em infraestrutura de superfície, a 

velocidade de produção do campo, e ainda mais importante estabelecer os métodos 

de recuperação.  

Quando se fala nos métodos de recuperação de petróleo, a maior dificuldade 

está em determinar o início do uso deles, visto que não é aconselhado deixar haver 

grande depleção do reservatório, deve-se intervir antes disso. Em termos econômicos 

desses métodos, nem sempre o mais caro é o mais eficiente. Então é necessário um 

estudo com a equipe de engenharia de reservatórios para tal definição que dependerá 

de inúmeros fatores que são particulares de cada reservatório, tais como porosidade, 

permeabilidade e densidade do fluido. 

 

1.1 Motivação  

 
Procedimentos ligados ao Gerenciamento de Reservatórios, tais como 

otimização de posicionamento de poço e programação de desenvolvimento de campo 

desempenham um papel fundamental na tomada de decisões técnicas e econômicas.  

Para a conclusão dos procedimentos referidos anteriormente, é indispensável 

o uso de simuladores computacionais. É uma ferramenta de tamanha importância, 

que é impossível haver gestão qualificada de reservatórios sem o uso de simuladores.  
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1.2 Objetivo 

 

O objetivo deste estudo consiste em simular o comportamento de um 

reservatório de petróleo para diferentes tipos de óleo bem como a reação desses 

fluidos aos métodos de recuperação secundária. Em seguida, indicar como os 

resultados da simulação auxiliam na tomada de decisões e por consequência na 

melhoria do gerenciamento. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

O trabalho foi estruturado em 5 capítulos: 

 O capítulo 1 descreve uma introdução do trabalho e a motivação do 

presente estudo. 

 O capítulo 2 descreve conceitos e definições em uma revisão bibliográfica 

dos temas relacionados ao gerenciamento de reservatórios, simulação de 

reservatórios, métodos de recuperação, e propriedades de fluidos e rochas. 

 O capítulo 3 descreve a metodologia empregada e os cenários utilizados. 

  O capítulo 4 descreve os resultados obtidos a partir das simulações, além 

de uma análise dos mesmos e a relação com a tomada de decisões acerca do método 

de recuperação a ser empregado.  

 O capítulo 5 corresponde as conclusões do trabalho, incluindo as 

recomendações futuras para a continuidade da discussão do tema.  

 

1.4 Agradecimentos 

 

Foi fundamental o uso de duas ferramentas que foram concedidas 

exclusivamente para o desenvolvimento do projeto. São elas os softwares do pacote 

CMG e os dados de óleos submetidos à análise PVT. Desta forma, fica registrado os 

devidos agradecimentos à equipe do Laboratório de Termodinâmica Aplicada da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (LATCA/UFRJ) pela disponibilidade dos 

dados referentes à amostras de óleo e também ao Laboratório de Sistemas 

Avançados de Gestão da Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(SAGE/UFRJ) que ofertou o treinamento para utilização dos simuladores CMG. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica dos aspectos 

fundamentais para a compreensão deste estudo. 

 

2.1 Gerenciamento de Reservatórios 

 

O gerenciamento de reservatórios é um processo que visa maximizar o valor 

do ativo do hidrocarboneto. O objetivo deste processo é a otimização econômica da 

recuperação do petróleo e do gás, que pode ser obtida da seguinte forma segundo 

Oldenziel (2003):  

 Identificar e definir todos os reservatórios individuais localizados em um 

determinado campo e suas propriedades físicas.  

 A partir de informações previas, fazer previsões futuras acerca do 

desempenho do reservatório.  

 Minimizar perfurações desnecessárias.  

 Definir e modificar (se necessário) sistemas de poço e de superfície.  

 Iniciar controles de operação no momento certo.  

 Considerar todos os fatores legais e econômicos  

 

A Mobil Oil, diz que, “gerenciamento de reservatório é o guia de todos os 

recursos de negócios, técnicos e operacionais apropriados para se otimizar a 

exploração de um reservatório desde a sua descoberta até o seu abandono.” 

O gerenciamento de reservatórios é uma tarefa complexa que depende 

significativamente de modelos de simulação de reservatórios. Devem ser 

consideradas as características do reservatório e as condições de superfície, o 

cenário socioeconômico e as tecnologias disponíveis. 

 

2.1.1 Histórico 

 

No início, o conceito de gerenciamento de reservatórios era similar ao de 

engenharia de reservatórios. Ainda hoje, a engenharia de reservatórios é um dos 

pontos fortes do gerenciamento, mas dividindo espaço com a geologia, um conceito 
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essencial para o entendimento do comportamento de rochas e fluxo de fluidos do 

campo em estudo (OLDENZIEL, 2003). 

Começou a ser praticado nos Estados Unidos na década de 70 com o objetivo 

de produzir óleo e gás remanescentes dos reservatórios. Nesta época, métodos de 

recuperação ou desenvolvimento de um campo eram considerados gerenciamento de 

reservatórios. Contudo, este não era considerado integrado, pois não dependiam de 

equipes multidisciplinares. Nos últimos 30 anos, ganhou-se força o termo 

gerenciamento de reservatórios integrados, que faz uso de diferentes disciplinas para 

a sua execução (KLEIN, 2002). 

 

2.1.2 Planejamento e Processos 

 

Após a descoberta comercial de um campo, um estudo de Gerenciamento de 

Reservatório deve ser imediatamente realizado e se possível implementado (KLEIN, 

2002).  

O gerenciamento até pouco tempo tinha três fases fundamentais: 

desenvolvimento, produção e abandono. Atualmente, as companhias petrolíferas 

usam recursos pessoais e técnicos de diferentes habilidades, caracterizando um 

gerenciamento flexível. É de suma importância o estabelecimento de um propósito ou 

estratégia e de um plano de Desenvolvimento, Implementação, Monitoramento e 

Avaliação dos Resultados para um planejamento satisfatório do gerenciamento.  

Nesta atividade, é muito importante considerar acontecimentos passados do 

reservatório para tentar traçar o comportamento futuro do mesmo. Além de estar 

sempre atualizando o gerenciamento conforme a constatação de eventos não 

previstos durante a vida produtiva de um campo de petróleo (OLDENZIEL, 2003).  

 

2.1.3 Integração das Atividades 

 

A palavra chave do gerenciamento de reservatórios é a “integração”. Isto 

significa a integração das equipes ou uma equipe multidisciplinar para a 

implementação e execução de um plano de desenvolvimento (SUTTON; 

THOMPSON, 1997). A Figura 1 apresenta as atividades de desenvolvimento de um 

campo e a integração entre elas. 
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Figura 1 - Atividades de desenvolvimento de um campo 

 

Fonte:  Elaborada pelo autor 

 

Como percebe-se pela Figura 2 é indispensável a sinergia entre os setores 

envolvidos em um processo de gerenciamento de reservatório, que vão desde 

informações passando por tecnologias e ferramentas até pessoas. Para a sinergia 

deve haver trabalho de equipe; comunicação entres os integrantes; e conhecimento 

geral do gerenciamento aplicado, envolvendo ferramentas e tecnologias (KLEIN, 

2002). 

Uma ilustração da integração de atividades no gerenciamento de 

reservatórios é a coleta de dados dinâmicos que incluem testes de poços, perfis de 

teste de produção e também o histórico de produção, e de dados estáticos, como 

geologia de campo e dados sísmicos. Estes testes de produção fornecem informações 

relevantes como o desempenho do fluxo de fluido, que permite deduzir a 

permeabilidade. Em termos de equipe, a coleta e tratamento destes dados envolvem 

especialistas da perfuração de poços, perfilagem e engenharia de reservatórios.   
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Figura 2 - Inter-relações no Gerenciamento de reservatórios 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, adaptado de Klein (2002) 

 

Sutton e Thompson (1997) descrevem o papel da integração de atividades na 

atividade de E&P e o quão benéfico é. Para isso, eles utilizam informações do Campo 

Hambert-Aristocrat da Bacia de Denver Julesburg, no Colorado (EUA), e atividades 

ligadas à geologia, geofísica e engenharia de reservatórios. O objetivo do estudo foi 

relatar como a sísmica 3-D relacionada com informações da produção inicial do campo 

e de estudos de perfis sísmicos poderia definir as áreas lucrativas da jazida e também 

as melhores localizações dos poços. 

 

2.1.4 Etapas do Gerenciamento de Reservatórios 

 

O processo de gerenciamento de uma reserva de hidrocarbonetos inicia-se 

após a confirmação da comercialidade da mesma.  

 

2.1.4.1 Objetivos 
 

Para estabelecer os objetivos de um projeto de gerenciamento de 

reservatórios “deve-se levar em conta as características do reservatório e as 



7 
 

 
  

condições de superfície, o cenário socioeconômico e as tecnologias disponíveis” 

(CASTRO et al., 2000). 

 

Características do Reservatório 

 

Esta etapa inicial consiste basicamente em descrever o reservatório e 

posteriormente, fazer a caracterização do mesmo.  

A descrição do reservatório apresenta principalmente a distribuição espacial 

de propriedades, como a porosidade e a permeabilidade, bem como a descrição 

litológica – descrição sistemática de uma rocha, em termos de composição, textura e 

cor – incluindo descontinuidades como os acunhamentos e falhas. Este processo 

fornece informações acerca das propriedades PVT (dos fluidos, propriedades das 

rochas, contato de fluidos, e propriedades constantes dos fluidos (KENDALL et 

al.,1996). 

Feita a descrição é tempo de caracterizar a reserva de hidrocarbonetos. Isto 

é, representar quantitativamente informações sobre as propriedades dos reservatórios 

em um grau suficiente de detalhamento para ser usado como simuladores numéricos 

(KLEIN, 2002). 

 

Condições de Superfície 

 

É de suma importância dimensionar adequadamente a infraestrutura de 

produção e injeção. Essa infraestrutura envolve poços e todas suas instalações. Tão 

importante é, a história de perfuração, completação, estimulação e a sincronia do 

reservatório com as instalações de superfície e de poço existentes serem 

consideradas. 

Um exemplo de gerenciamento malsucedido é quando métodos de 

estimulação levam à comunicação entre reservatórios ou ainda quando métodos de 

recuperação de petróleo como a injeção de água acima da pressão ideal acarreta a 

interligação entre poços injetores e produtores. Assim, é possível afirmar que 

condições de superfície bem estabelecidas aumentam o sucesso da exploração e 

produção. 
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Cenário Socioeconômico  

 

Este item do projeto envolve questões financeiras, culturais e de riscos. O que 

considera preço do barril de petróleo; inflação; leis em vigor no país detentor do 

reservatório, tanto fiscais quanto ambientais; e disponibilidade de capital no mercado 

(GUEDES et al., 1998). 

A avaliação do cenário socioeconômico é uma questão que deve ser realçada 

quando a exploração é feita no Brasil. Isso porque, segundo Guedes et al. (1998), 

tem-se o chamado “Custo Brasil”, custos muito elevados quando se compara a outros 

países do mundo principalmente pela carga tributária brasileira. Tal peculiaridade 

acaba por influenciar fortemente o custo final do projeto de produção de uma jazida 

de petróleo.  

Pela Figura 3, é notável o quanto a carga tributária representa no fluxo de 

caixa típico de um projeto de E&P. 

 

Figura 3 - Fluxo de caixa típico de um projeto de E&P 

 

Fonte: Xavier (2004) 
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Tecnologias Disponíveis 

 

O conhecimento das tecnologias possibilita melhorar a eficiência do 

desenvolvimento de um campo, causando reflexos econômicos positivos, ou até 

mesmo permitindo puramente a exploração e produção da área, visto que 

determinados reservatórios necessitam de tecnologias específicas para o seu 

desenvolvimento (ROSA et al., 2006). 

Um exemplo dessa especificidade de tecnologia são os reservatórios Pré-Sal 

na costa brasileira, que demandaram a criação de uma gama de técnicas e 

equipamentos que pudessem recuperar petróleo em profundidades da ordem de 5000 

metros.  

Contudo, não é aconselhado empregar tecnologias de ponta sem uma análise 

prévia. A viabilidade deve-se guiar, majoritariamente, por critérios econômicos com o 

intuito de medir se o custo da tecnologia é recuperável. 

 

2.1.4.2 Plano de Desenvolvimento 

 

O objeto do plano de desenvolvimento é fornecer orientações ao longo do 

ciclo de vida de um reservatório. Segundo Klein (2002), existem planos de 

desenvolvimento que são muito evidentes, ou seja, produzir um reservatório em vazão 

máxima até que ele seja lucrativo, fator que é variável conforme o porte da companhia 

petrolífera. No entanto, há planos mais incrementados, como por exemplo, aqueles 

que fazem uso de métodos tecnológicos de recuperação de óleo, o que implica em 

maior volume de petróleo produzido e maiores lucros. 

Para Al-Hussainy e Humphreys (1995) um plano de desenvolvimento bem 

sucedido deve constar aspectos como: 

 Estratégias de depleção e de desenvolvimento; 

 Aquisição e análise de dados, estudos de modelos numéricos e geológicos; 

 Previsões da produção e das reservas; 

 Requisições de instalações; 

 Otimização econômica  

 Aprovação gerencial.  
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Um plano de desenvolvimento pode ser mal estruturado, quando o que foi 

previsto e o que está sendo implementado não atendem as necessidades do campo, 

acarretando um desempenho financeiro aquém do esperado. Pode ser também 

subestimado, são planos muito conservadores e simplistas. 

 

Estratégias de Desenvolvimento 

 

É o aspecto mais importante do gerenciamento de reservatório, pois afeta 

diretamente a quantidade de óleo e gás produzido. Fundamentalmente, é traçar 

estratégias para compensar a depleção do reservatório, como por exemplo, a adoção 

de métodos de recuperação. Isso envolve dimensionar o tempo da recuperação 

primária e na sequencia escolher os melhores métodos de recuperação secundária. 

Conceitos, estes, abordados na Seção 2.4.4. 

 

Considerações Ambientais 

 

As normas vigentes de exploração e produção devem ser rigorosamente 

seguidas sob pena de perda do direito de exploração por parte da petrolífera. É um 

aspecto constantemente fiscalizado pelas agências reguladoras, visto o alto risco de 

acidentes ambientais envolvendo este tipo de indústria. 

 

Aquisição e Análise de Dados 

 

A correta identificação e seleção dos dados disponíveis têm um papel 

importantíssimo no sucesso do gerenciamento de reservatório. Dessa maneira, ter 

conhecimento dos dados críticos é essencial, caso não esteja disponível, faz-se 

necessário um programa para aquisição desse dado. Um exemplo de boa seleção de 

dados, no caso de injeção de água, é saber sobre a permeabilidade relativa do óleo e 

da água, considerados nesse caso, dados críticos (OLDENZIEL, 2003). 
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Modelos Numéricos e Geológicos 

 

O modelo geológico é uma representação da geologia do campo por meio da 

extrapolação das medidas pontuais de perfis e testemunhos para todo o reservatório 

(ROSA et al., 2006). Esse modelo é a base fundamental que permite a simulação de 

reservatórios e posteriores resultados estatísticos de produção. 

 

Previsões de Produção e de Reservas 

 

O conhecimento do desempenho de produção passado e atual dos 

reservatórios para possibilitar prever o desempenho futuro é o fator preponderante 

para tomada de decisões. As ferramentas mais comuns para essa previsão são: 

simuladores numéricos focados na recuperação do petróleo, métodos volumétricos 

clássicos, e curvas de declínio (ROSA et al., 2006). 

 

Aprovação da Gerência  

 

A boa comunicação entre os diferentes setores hierárquicos envolvidos nessa 

atividade permite um gerenciamento mais sadio. Ou seja, o pessoal deve ter um 

contato permanente com a gerência a fim de possibilitar tomada de decisões 

coerentes (KLEIN, 2002). 

 

2.1.4.3 Implementação 

 

Após estabelecido o Plano de Desenvolvimento, a próxima fase é implementá-

lo. O processo de execução desse plano envolve os mais diversos setores envolvidos 

no projeto. 

Para almejar o sucesso do projeto é necessário um: plano de ação 

participativo, que inclua todas as funções; plano de ação flexível, capaz de adaptar-

se às circunstâncias da rotina; plano de ação garantido pela gerência, que tenha apoio 

dos diferentes gerentes; plano de ação apoiado pelo pessoal de campo, no qual deve 

haver sincronia entre as atividades estabelecidas e a equipe operacional; plano de 
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ação revisado constantemente, necessidade de reuniões constantes entre as equipes 

para manutenção ou revisão desse plano (KLEIN, 2002). 

 

2.1.4.4 Monitoramento 

 

O gerenciamento monitorado baseia-se na verificação do desempenho do 

campo e a adequação do plano traçado anteriormente à observação de anomalias. 

Em um artigo publicado por Clayton et al. (1998), descreve-se um 

gerenciamento de reservatórios bem-sucedido na Nigéria. Trata-se do maior 

reservatório produtor do pais e considerado um campo maduro. O projeto foi focado 

na recuperação secundária de fluidos, tendo como resultado um acréscimo de meio 

milhão de barris em sua reserva recuperável e também um salto de 110 M bbl/d na 

produção. 

Esta fase tem o objetivo se o que está sendo colocado em prática nas 

atividades de campo e também nas de gestão condiz com o que foi planejado. Para a 

avaliação existem indicadores de desempenho, como por exemplo, indicador do plano 

de sinergia entre os times, indicador do plano de aquisição de dados e indicador do 

plano de desenvolvimento (KLEIN, 2002). 

Neste item cabe ressaltar a escassa descrição de má administrações na 

indústria E&P, isso talvez pela omissão por parte das empresas desse tipo de caso. 

Apesar disso, na Ásia existem mais episódios de gerenciamento de reservatórios 

fracassados. 

 

Indicador do Plano de Sinergia entre os Times 

 

O tipo de indicador em questão possui parâmetros tais como: 

 A qualificação da equipe 

 A organização e desempenho da equipe 

 Aplicação de métodos de compartilhamento de informações 

 Plano de atualizações 

 Ferramentas de gerenciamento de riscos 
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Indicador do Plano de Aquisição de Dados 

 

É o tipo de indicador mais relevante para o gerenciamento, e por isso ter um 

plano mestre de obtenção de dados, plano de atualizações deles e a gestão dos dados 

decisivos é fundamental. 

Alguns dados decisivos serão mencionados assim como seus indicadores 

(OLDENZIEL, 2003): 

 

Dados Sísmicos e Geológicos 

 Interpretações das linhas sísmicas 

 Mineralogia e litologia do reservatório 

 Propriedades das rochas 

 Mapeamento estrutural do reservatório 

 

Dados de Engenharia de Reservatórios 

 Informações dos fluidos 

 Distribuição das pressões no reservatório 

 Análise de testemunhos 

 Eficiência dos métodos de recuperação 

 

Dados de Engenharia de Perfuração 

 Geometria dos poços 

 Tipo de completação 

 Fluidos de perfuração e completação 

 

Dados de Injeção e Produção 

 Danos à formação 

 Quantidade de fluidos produzidos  

 Perfis de injeção de fluidos  

 Variações da pressão no reservatório após a injeção 
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Indicador do Plano de Desenvolvimento 

 

São indicadores deste tipo: 

 Interpretação Sísmica 

 Avaliação do modelo geológico escolhido 

 Simulação do reservatório 

 Resultados e conclusões da simulação realizada 

 

2.1.4.6 Gerenciamento de Rotina 

 

É um tipo de gerenciamento que envolve todos os mecanismo já descritos, 

implicando que procedimentos de planejamento, implementação, monitoramento e 

avaliação sejam rotineiramente praticados (CASTRO et al., 2000).  

 

2.2 Propriedades dos Fluidos e Rochas 

 

Serão descritas neste tópico as principais propriedades da engenharia de 

reservatórios e que possuem impacto direto na produção de fluidos. 

 

2.2.1 Porosidade 

 

A porosidade é definida como a razão entre o volume dos espaços vazios 

(poros) existentes no interior da rocha e o volume total da mesma. A Equação 2.1 

representa essa definição (ROSA et al., 2006): 

 

Ø =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
                                                             (2.1) 

 

onde: 

 

Ø [%] – Porosidade 

𝑉𝑝[cm³] – Volume de poros 

𝑉𝑡[cm³] – Volume total 
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Existem vários tipos de porosidade (ROSA et al., 2006): 

 Porosidade Absoluta: representa o volume de todos os poros contidos na 

rocha. 

 Porosidade Efetiva: representa o volume dos poros interconectados, 

desprezando aqueles poros isolados. Esse tipo de porosidade é de suma importância 

para a produção de fluidos no reservatório, já que são os poros conectados que 

formam canais de escoamento. 

 Porosidade Primária: se refere à porosidade baseada no volume poroso 

formado por meio da deposição inicial de material litológico que formou a rocha. 

 Porosidade Secundária: e refere à porosidade baseada no volume poroso 

após alterações físicas em função de diversos processos geológicos (terremotos, 

vulcanismo, etc.) podendo gerar fraturas alterando o volume de espaços vazios na 

rocha. 

 

2.2.2 Permeabilidade 

 

A permeabilidade é a capacidade de uma rocha reservatório transmitir fluidos 

através de um sistema de poros interconectados (AMYX, 1960). Isto é, uma medida 

da condutividade de fluidos de um material.  A unidade de permeabilidade no Sistema 

Internacional (SI) é o Darcy, porém mais frequentemente utilizado é o mD (10-3 Darcy) 

(ROSA et al., 2006). 

A permeabilidade pode ser calculada através da Lei de Darcy, Equação 2.2: 

 

Q= - k .  A .  ∆P

μ .  L
                                                 (2.2) 

onde: 

 

K [D] – Permeabilidade 

A [cm2] – Área da seção transversal 

∆P [atm] – Diferencial de Pressão 

µ [cp] - Viscosidade do fluido  

L [cm] – Comprimento do plug 

Q [cm3/s] – Vazão de escoamento 
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A lei de Darcy deve obedecer algumas condições: Fluxo isotérmico, “laminar” 

e permanente; fluido incompressível, homogêneo e de viscosidade invariável com a 

pressão; meio poroso homogêneo, que não reage com o fluido. 

 

2.2.3 Saturação  

 

Esta propriedade é o percentual do volume dos poros da rocha ocupado para 

cada tipo de fluido, e assim permite estimar as quantidades de óleo e gás presentes 

na formação. As saturações para óleo, gás e água são calculadas usando as 

Equações 2.3, 2.4 e 2.5 respectivamente (THOMAS, 2001): 

 

𝑺𝒐 =
𝑽𝒐

𝑽𝒑
                                                              (2.3) 

𝑺𝒈 =
𝑽𝒈

𝑽𝒑
                                                              (2.4) 

𝑺𝒘 =
𝑽𝒘

𝑽𝒑
                                                             (2.5) 

 

Nas equações 2.3, 2.4 e 2.5, So, Sg, Sw são, nessa ordem, as saturações do 

óleo, água e gás. Vo, Vg, Vw e Vp são o volume do óleo, gás, água e dos poros 

respectivamente. 

 

2.2.4 Densidade 

 

A densidade do petróleo permite saber se o óleo tenderá a afundar ou flutuar 

quando houver um vazamento no mar, por exemplo (API, 1999). Na indústria do 

petróleo, usualmente adota-se a densidade API, apesar da densidade ser 

considerada. 

 
2.2.4.1 Densidade 

 

É definida como: “Razão da massa de um dado material (por exemplo, óleo) 

em relação a massa da água doce, para o mesmo volume e a uma mesma 

temperatura” (API, 1999). 
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Geralmente os óleos brutos e seus derivados possuem densidade entre 0,78 

e 1,00, indicando que flutuam em água doce ou salgada (densidade da água do mar 

é 1,025). 

 

ρ = 
m

v
                                                          (2.6) 

 

onde: 

 

ρ - densidade da substância; 

m - massa da substância; 

v - volume ocupado pela substância. 

 

2.2.4.2 Densidade API 

 

Para classificar o óleo e seus derivados, usa-se um sistema criado pelo 

American Petroleum Institute (API). Com o grau API consegue-se verificar se o 

petróleo é leve, médio, pesado ou extrapesado. Quanto maior o grau API maior o valor 

do produto no mercado. A escala API, medida em graus, varia inversamente com a 

densidade relativa, ou seja, quanto maior a densidade relativa, menor o grau API. 

 

Tabela 1 - Classificação do petróleo conforme o Grau API 

 

 

 

 

      º𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑑60/60
− 131,5  (2.7) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da ANP 

API Petróleo 

<15 Asfáltico 

15-19 Extrapesado 

19-27 Pesado  

27-33 Médio 

33-40 Leve 

40-45 Extra Leve 

>45 Condensado 
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De acordo com a definição de grau API, mostrada na equação 2.7, a água, cuja 

densidade d60/60°F é igual a 1, apresenta um grau API igual a 10. Os óleos presentes 

em reservatórios de petróleo, geralmente são menos densos que a água, com grau 

API variando entre 20 e 35, mas podem ocorrer casos em que o óleo é mais denso 

que a água. Na Venezuela e no Canadá, por exemplo podem ser encontrados 

reservatórios de óleo com graus API por volta de 8. É válido dizer também que não 

existe óleo com grau API zero ou negativo. 

 

2.2.5 Mobilidade 

 

É definida como a razão entre a permeabilidade efetiva e a viscosidade. No 

cenário de injeção de fluidos no reservatório para aumentar a produção, quanto maior 

a razão de mobilidades, ou seja a mobilidade do fluido do injeção maior em relação 

ao fluido do reservatório, menor será a eficiência de deslocamento do óleo e 

consequentemente uma eficiência de recuperação menor (THOMAS, 2001). 

 

2.2.6 Compressibilidade da Formação 

 

Como os poros da rocha estão ocupados por fluidos que exercem pressão 

nas paredes desses poros, ao escoar fluidos desses espaços há uma redução nessa 

pressão (pressão de poro) e também no seu volume. A divisão entre a variação 

fracional do volume poroso e a variação da pressão é a definição de compressibilidade efetiva 

da formação, como mostrado na Equação 2.8: 

 

𝐶𝑓 =   
𝛥𝑉𝑝/𝑉𝑝

𝛥𝑃
                                                      (2.8) 

 

onde: 

 

𝐶𝑓[psi-1] – compressibilidade da formação 

𝛥𝑉𝑝[𝑚3] – variação do volume poroso 

𝑉𝑝[𝑚3] – volume poroso 

𝛥𝑃[psi] – variação da pressão 
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2.3 Simulação Numérica de Reservatórios 

 

A Simulação de Reservatórios é uma ferramenta de grande relevância para 

modelar fluxos em meios porosos. Desta forma, por meio do uso de um simulador 

pode-se obter um modelo geológico ajustado, a partir do histórico da produção, e 

desta forma previsões da produção do reservatório podem ser feitas. A análise dos 

resultados de simulações permite definir planos ótimos de desenvolvimento de 

reservatório. Avaliar o comportamento do reservatório com maior confiabilidade é mais 

um dos benefícios da simulação do reservatório. 

Esta tecnologia encontra-se em constante evolução de modo a viabilizar uma 

melhoria em estudos de reservatórios. O ganho de qualidade é obtido a partir do 

desenvolvimento de simuladores mais completos, técnicas computacionais 

otimizadas, computadores mais rápidos, facilidades gráficas, etc. (PIZARRO, 1992). 

O modelo de simulação resulta da combinação de 4 modelos: 

 

 Modelo Físico: engloba as características do reservatório (rochas/fluidos), 

o processo de recuperação, a aplicação da conservação de massa, energia 

e quantidade de movimento, o número de componentes presentes; 

 Modelo Matemático: representa através de equações matemáticas os 

fenômenos observados no modelo físico;  

 Modelo Numérico: que será aplicado para a discretização, solução 

aproximada, das equações matemáticas;  

 Modelo Computacional: tradução do modelo numérico em linguagem de 

máquina (SCHIOZER, 1995). 

 

Ao construir o modelo de simulação devem ser levados em consideração 

aspectos tais como: objetivos do estudo, complexidade do problema, qualidade 

desejada para a descrição, quantidade e qualidade dos dados de produção, precisão 

requerida, tempo e custo. As principais limitações impostas são: capacidade 

computacional e quantidade e qualidade das informações disponíveis (dados 

geológicos e de produção). 
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2.3.1 Uso de Simuladores de Reservatórios para Estudos de Reservatórios 

 

Um simulador tem como principal objetivo calcular material volumétrico para 

cada fase baseado em um conjunto de equações de conservação de massa que 

descrevem os sistemas físicos que ocorrem no campo e, dessa maneira, traçar a 

melhor estratégia de produção. A seleção desse simulador depende das operações 

de campo, isto é, o tipo de reservatório e o mecanismo de produção. 

Os simuladores são amplamente usados por empresas petrolíferas e os 

softwares são comercializados por empresas especializadas no ramo. Eles auxiliam 

em diversos estudos da reserva, como indica a Figura 4. 

 

Figura 4 - Aplicações de simuladores numéricos de reservatórios 

 

Fonte: Rosa et al. (2006) 
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2.3.2 Upscaling  

 

Uma variável muito importante, é a escala do modelo de reservatório. Para 

viabilizar a simulação, reservatório é dividido em grids de simulação. As localizações 

dos grids são na ordem de dezenas a centenas na direção x e y. A espessura dos 

grids é bem menor de 10 a 20 m. Uma técnica muito usada na simulação de 

reservatórios é o upscaling, no qual permite trabalhar com localizações de grids 

maiores, fazendo o modelo refletir o desempenho do modelo se estivesse em escala 

fina. Quanto mais fina a escala, mais fielmente o modelo representa a realidade. 

Assim, por exemplo, a porosidade é facilmente calculada. As taxas de fluxo de um 

grid e locais adjacentes são resolvidas pela Lei de Darcy. 

A Figura 5 ilustra o processo básico de upscaling, nota-se que o modelo 

geológico estático sofre uma alteração de escala a fim de gerar um modelo de 

simulação de reservatórios. Assim, é possível obter propriedades com maior grau de 

precisão da célula em escala grossa (representada na parte esquerda da figura). O 

modelo de escala fina também é uma representação upscaled da geologia. 

 

Figura 5 -  Ilustração Sistemática do processo de Upscaling 

 

Fonte: Lie (2015) 
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Os parâmetros de entrada para o modelo de reservatório são a geometria, as 

dimensões da grelha, permeabilidade, porosidade, elevação, curvas de saturação, 

curvas de fluido, fator volume de formação, viscosidades, locais de poços, intervalos 

perfurados, índices de produção. Os dados de saída consiste na distribuição sazonal 

da saturação, da pressão do fluido e da composição, comportamento de produção.  

 

2.3.3 Ajuste do Histórico 

 

O ajuste do histórico da produção é usado para reduzir as incertezas do 

modelo de simulação e garantir a confiabilidade da análise futura do reservatório. Este 

ajuste restringe o modelo aos dados do histórico. O comportamento do fluxo de fluido 

do modelo estático inicial não reproduz diretamente os dados dinâmicos observados. 

Assim, é importante fazer uma comparação entre o comportamento da produção 

simulada e o comportamento observado. Quando o desajuste é menor que um critério 

escolhido, o modelo de reservatório é dito ser ajustado historicamente. Caso contrário, 

outros parâmetros são perturbados a fim de conseguir o ajuste do histórico. 

Para fazer o ajuste do histórico, é necessário escolher os parâmetros de 

inversão; quantificar a diferença entre a resolução modelada e real; e perturbar os 

parâmetros, seja por experiência do engenheiro ou algoritmo. Quando o critério de 

fixação é alcançado, o ajuste do histórico logo é determinado. Na maioria dos casos, 

apenas os dados de produção e de teste de poço estão disponíveis. Um esquema 

representando o procedimento de ajuste do histórico pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 - Visão geral do esquema de ajuste do histórico 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Parametrização 

 

Como mencionado anteriormente, para fazer o ajuste do histórico, é 

necessário escolher os parâmetros de inversão, este procedimento chamamos de 

parametrização. Tal procedimento é um ponto crucial no Ajuste do Histórico, e alguns 

parâmetros são definidos para cada grid, outros para o modelo inteiro (ODLENLZIEL, 

2003). Esses parâmetros devem ser selecionados de acordo com o seu grau de 

incerteza, aqueles que possuem alto grau de incerteza devem ser escolhidos, a 

porosidade, por exemplo, é uma variável que não deve ser selecionada, já que possui 

baixo grau de incerteza. O ajuste do histórico pode ser sensitivos à alguns parâmetros 

e a outros não. Isto requer uma integração entre geologia e disciplinas de engenharia 

de reservatórios, a fim de selecionar os parâmetros sensíveis. O desempenho do 

reservatório deve ser sensível à inversão de parâmetros. 

Duas abordagens para a parametrização são amplamente utilizadas, 

Modelagem de Voxels e Modelagem de Objetos. No Modelo de Voxels, os parâmetros 

podem ter valores diferentes para cada grid, enquanto que na Modelagem de Objetos, 

os grids são agrupados para reduzir o número de parâmetros. Os objetos podem 

incluir falhas, fraturas e riscos de areia, sendo que informações geológicas de grande 

escala são preservados, por exemplo falhas geológicas. 
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Função Objetivo 

 

É uma função que tem a finalidade de quantificar a incompatibilidade entre a 

produção gerada pelo modelo e a produção correspondente observada. No ajuste do 

histórico automatizado, a função objetiva é usada pelos algoritmos de otimização para 

determinar como perturbar os parâmetros. Uma função objetiva pode ser expressa 

pela Equação 2.9. 

 

𝑋2 = 𝑤1𝑋𝑤𝑒𝑙𝑙
2 + 𝑤2𝑋𝑠𝑒𝑖𝑠

2 + 𝑤3𝑋𝑔𝑒𝑜𝑙
2 + 𝑤4𝑋𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒

2                         (2.9) 

 

onde X²well quantifica a incompatibilidade entre os dados de poço observados e os 

modelados, X²seis quantifica a incompatibilidade entre os dados sísmicos observados 

e modelados; X²geol quantifica a diferença entre os valores esperados dos parâmetros 

do ajuste de histórico e o valores modelados; X²shape quantifica a incompatibilidade 

entre o conjunto de dados observados e modelados; e w os fatores de ponderação. 

Nesse caso a equação considera a incompatibilidade dos dados de poços, dados 

sísmicos, do parâmetro do ajuste do histórico, e de formato, respectivamente entre os 

valores modelados e observados. A função objetiva pode ser acrescida com a inclusão 

de mais informações, obtendo assim, um melhor ajuste do histórico. 

 

Algoritmo de Otimização 

 

Um algoritmo de otimização é usado para encontrar a solução ideal, isto é, a 

solução que tem o menor desajuste. A seleção do tipo de otimizador depende da 

quantidade de parâmetros e do tempo de execução do modelo de simulação. Existem 

os otimizadores globais, capazes de encontrar um ótimo global, mas geralmente 

necessitam de um grande número de chamadas de função. Uma alternativa são os 

otimizadores locais, que demandam menos chamadas de função. 

Um método muito usado por cientistas é a Steepest Descente Technique 

(FLETCHER, 1987), devido à sua simplicidade. Este método, que usa integrais no 

plano complexo, é uma extensão do Método de Laplace, que utiliza integrais reais, 
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para aproximar uma integral. Apesar da robustez, à medida em que se aproxima da 

solução, o desempenho do método tende a diminuir. 

 

Critério de Parada 

 

A definição de um critério de parada correto é algo complexo e específico para 

cada conjunto de dados, e está relacionada à quantidade, qualidade, tipo de dados 

avaliados e tipo de otimizador usado.  

O objetivo do critério de parada é garantir que os modelos são apropriados 

aos dados disponíveis. Por fim, abaixo de um determinado valor, os modelos são ditos 

ser ajustados historicamente. 

 

2.3.4 Quantificação de Incertezas 

 

Um modelo de reservatório permite analisar o comportamento observado do 

reservatório e, sobretudo, prever o comportamento futuro do mesmo. Escolha dos 

melhores locais para perfuração, cenário ótimo de produção e outros podem ser 

executados a partir do modelo. No entanto, durante a vida do campo, este é 

continuamente ajustado para responder precisamente ao comportamento observado. 

A previsão de produção de um poço tem uma incerteza atrelada à ela, e a 

quantificação dessa incerteza é extremamente importante para um gerenciamento 

eficaz do reservatório, apesar de ser frequentemente subestimada. A técnica de 

Markov Chain Monte Carlo permite um teste estatisticamente correto para tal 

quantificação (HEGSTAD; OMRE, 1977).  

Qualidade do condicionamento dos dados, algoritmo de simulação do fluxo de 

fluido, upscaling, parametrização e a função de desajuste são alguns fatores 

geradores de incertezas. É importante ressaltar que nem todos os parâmetros 

conseguem ser testados, devido ao alto custo associado com alto número de 

simulações. 

Diante das incertezas associadas, uma análise de riscos é mais uma 

ferramenta para garantir o sucesso de exploração de um reservatório de 

hidrocarbonetos. Behrenbruch, Azinger e Foley (1989) sugerem que a análise de risco 

é aplicável em todas as áreas de exploração e de produção. Costa (2003) observou 
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que a complexidade dos processos de análise de risco se deve a um alto investimento, 

a um grande número de variáveis incertas e à uma forte dependência dos resultados 

com a definição da estratégia de produção.  

MADEIRA (2005) realizaram uma comparação entre algumas técnicas 

utilizadas para acelerar e simplificar a análise de risco, dentre elas a simulação de 

Monte Carlo, árvore de derivação, delineamento experimental com o desenvolvimento 

de modelos rápidos associados com SRM e também algumas combinações destas 

mesmas técnicas. O estudo demonstrou que é possível reduzir significativamente o 

número de simulações utilizando modelos estatísticos e que algumas simplificações 

podem alterar o processo de decisão. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, 

(LIGEIRO, 2006), usou o método de árvore de derivação para a quantificação do risco 

em reservatórios naturais de gás por meio de algumas simplificações, a fim de reduzir 

o esforço computacional e acelerar o processo de análise de risco, fazendo-se 

necessário alterações na função objetiva. 

Fiévet et al. (2015) observaram que as metodologias existentes tendiam a 

subestimar o óleo restantes das reservas. A partir desse pressuposto foi desenvolvido 

uma nova técnica baseada na simulação de Monte-Carlo para prever a produção de 

petróleo bruto de um campo petrolífero. Eles conseguiram obter uma melhor descrição 

da futura produção de petróleo. 

 

2.4 Métodos de Recuperação 

 

Antigamente, a classificação destes métodos era baseado na cronologia da 

aplicação da técnica. Após a fase de recuperação primária, eram chamados os 

métodos de recuperação secundária e em seguida, os métodos de recuperação 

terciária. Atualmente, qualquer método que tem o papel de fornecer energia 

suplementar para a produção do campo, é denominado método de recuperação 

secundária, classificados em convencionais e especiais (ROSA et al., 2006). 

Enquanto que a recuperação que resulta da energia natural do reservatório, originada 

dos fluidos contidos em seu interior é chamada de recuperação primária (THOMAS, 

2001). A Figura 7 apresenta um esquema de classificação dos métodos. 
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Figura 7 - Fluxograma da classificação dos mecanismos de recuperação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

2.4.1 Métodos de Recuperação Primária 

 

Na recuperação primária, a energia natural do reservatório, também chamada 

de energia primária, é a responsável pela produção do mesmo, podendo ser auxiliada 

por mecanismos de elevação da produção, como bomba ou gas lift. 

 

Influxo de Água 

 

À medida que o campo vai sendo produzido há uma tendência de redução da 

pressão e expansão da água, o que causa diminuição do volume poroso do aquífero. 

Por isso, a água excedente ao volume do aquífero segue em direção aos locais antes 

ocupados pelo óleo. Tal deslocamento da água também desloca o óleo rumo aos 

poços produtores com pressão suficiente para escoamento (ROSA et al., 2006). Esse 

mecanismo é esquematiza na Figura 8. 
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Figura 8 - Produção por mecanismo de influxo de água 

 

 Fonte: Magalhães (2007)  

 

Para que todo esse mecanismo ocorra é fundamental que o aquífera esteja 

em contato com o fluido da formação e que o aquífero e o reservatório de petróleo 

estejam interligados. É um dos métodos que possuem maior eficiência de 

recuperação, possuindo valores entre 30 e 40%, e, em alguns casos, podendo ter até 

75% de fluido recuperado. Esse benefício é justiçado pela manutenção de altas 

pressões por muito tempo (THOMAS, 2001). 

 

Gás em Solução 

 

O volume de fluido produzido por este mecanismo corresponde ao aumento 

do volume de fluido acompanhado pelo gás em solução que expande o óleo. Ao passo 

em que o reservatório vai produzindo, a tendência de queda da pressão ocasiona a 

expansão dos fluidos ali contidos. Além disso, devido à compressibilidade efetiva da 

rocha, o volume poroso tende a diminuir com a diminuição de pressão. Desta maneira, 
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Thomas (2001) afirma que durante a vida produtiva de um campo além dos poros 

diminuírem, há também expansão de fluidos. 

Thomas (2001) indica ainda que o fator de recuperação deste mecanismo é 

no máximo 20%. 

 

Figura 9 - RGO versus pressão do reservatório 

 

Fonte: THOMAS (2001) 

 

Na Figura 9 é exibido o comportamento do gás dissolvido no óleo (RGO) em 

função da pressão do reservatório. Inicialmente, percebe-se que a queda de pressão 

causa uma grande liberação de gás em solução, aumentando a RGO. Só que abaixo 

de um determinado valor de pressão implica em redução da produção do gás e 

consequente queda da RGO (ROSA et al., 2006).  

 

Capa de Gás 

 

É quando o gás livre se acumula no topo do meio poroso, por ser menos denso 

que o óleo, formando assim a chamada capa de gás (Figura 10). 

Segundo Thomas (2001), o fator de recuperação do mecanismo com capa de 

gás está entre 20 e 30% do óleo contido no reservatório. Esse valor é diretamente 

influenciado pelo tamanho da capa de gás, visto que quanto maior seu volume, maior 

será a pressão exercida. 
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Figura 10 - Produção por mecanismo com capa de gás 

 

Fonte: Magalhães (2007) 

 

Mecanismo Combinado 

 

Este mecanismo, como o nome já diz, é a combinação dos diferentes 

mecanismos de recuperação descritos anteriormente. Pela Figura 11, é possível ver 

o mecanismo de influxo de água agindo combinado com o mecanismo com capa de 

gás. 
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Figura 11 - Mecanismo combinado de produção 

 

Fonte: Thomas (2001) 

 

Segregação Gravitacional 

 

Neste método de produção a gravidade promove a separação dos diferentes 

tipos de fluidos de acordo com as suas densidades, melhorando assim a eficiência 

dos demais métodos (THOMAS, 2001).  

 

2.4.2 Recuperação Secundária 

 

Os métodos Recuperação Secundária, tem como finalidade compensar a 

perda de energia natural do reservatório e assim, evitar o declínio da produção. O 

momento de implementar tais métodos na vida produtiva de um campo é uma questão 

de gerenciamento, que depende, por exemplo, de aspectos financeiros e técnicos. 

Geralmente, ocorre bem antes da perda total da capacidade de produção natural do 

campo.  

Na indústria petrolífera existem uma variedade de ferramentas que 

desempenham este papel. São divididos em dois grupos principais. O primeiro é os 

métodos de recuperação convencionais, baseado na injeção de água ou gás. Já os 

métodos de recuperação especiais, utilizados quando os métodos convencionais não 

possuem eficiência necessária, e são subdivididos em métodos térmicos, químicos e 

miscíveis (THOMAS, 2001). 
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2.4.3 Incentivos à Recuperação Secundária 

 

Conforme Rosa et al. (2006) existem vários fatores que podem estimular a 

aplicação destes métodos de recuperação, tais como: 

 

a) Preço do Petróleo 

 

O alto valor do preço do barril de petróleo é um incentivo à adoção dessa 

ferramenta, uma vez que o alto custo desses métodos é compensado pelo valor de 

venda do petróleo recuperado. 

 

b) Custo de Exploração 

 

Reservatórios situados em uma menor profundidade e um local de melhor 

acessibilidade implicam em operações de menor risco e diminuição dos custos de 

exploração. Quando os custos de exploração crescem, os projetos de recuperação 

secundária são beneficiados. 

 

c) Custo de Desenvolvimento 

 

Quando se um campo com formações mais profundas ou menos acessível, é 

necessário maiores investimentos, o que pode indicar a aplicação de recursos em 

recuperação secundária como uma alternativa mais econômica.   

 

d) Custo de Produção 

 

O tratamento dos fluidos de injeção é um dos motivos do alto custo dos 

métodos de recuperação secundária. Mas o custo de elevação do petróleo em poços 

muito profundos, por exemplo, são altos também. A aplicação dos métodos faz os 

poços produtores ampliarem o seu período de surgência, o que diminui drasticamente 

o custo de elevação. Nesse cenário, os projetos de recuperação secundária podem 

ser viáveis. 
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e) Avanços Tecnológicos 

 

A evolução dos métodos de recuperação secundária e, consequentemente, 

sua eficácia, fez aumentar a viabilidade econômica desse tipo de projetos. Projetos 

anteriormente considerados antieconômicos passaram a ser executados. Uma 

ilustração desse caso, é o crescimento das atividades petrolíferas no estado de 

Califórnia, EUA, na década de 1960, está diretamente ligado ao desenvolvimento dos 

métodos térmicos de recuperação secundária. 

 

2.4.4 Métodos Convencionais de Recuperação Secundária  

 

A injeção de água ou gás imiscível tem como objetivo suplementar a perda de 

energia dos reservatórios com energia secundária em poços selecionados. São 

muitas vezes chamadas de operações de manutenção de pressão (ROSA et al., 

2006). Deve-se buscar a menor produção possível do fluido injetado, isto é, ele deve 

permanecer no interior do reservatório. 

“A eficiência da recuperação primária é geralmente baixa. A depender do 

mecanismo de produção, das características do reservatório e das propriedades dos 

fluidos acumulados, tal eficiência pode ser nula. A eficiência de projetos de 

recuperação secundária bem-sucedidos pode ser superior a 60%, embora o valor 

mais frequente seja de 30 a 50%, para os métodos convencionais” (ROSA et al., 

2006). 

Segundo Rutledge (2017), existem condições que dificultam a eficácia deste 

método, impedindo o fluxo de fluido, tais como elevada viscosidade do óleo e as 

tensões interfaciais entre o fluido injetado e o fluido do reservatório. 

As Figuras 12 e 13 ilustram o processo de recuperação secundária de 

hidrocarbonetos por injeção de água e gás respectivamente. 
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Figura 12 - Esquema da recuperação de petróleo por injeção de água 

 

Fonte: Almeida (2004) 

 

A água para ser injetada deve passar por um tratamento, em que consiste 

adequar as propriedades dela às características do campo e fluidos contidos. Uma 

propriedade que sempre deve ser monitorada é a salinidade da água de injeção. 

 

Figura 13 - Esquema da recuperação de petróleo por injeção de gás 

 

Fonte: Almeida (2004) 
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2.4.4.1 Eficiência do Varrido  

 

É uma valor numérico que representa o quanto os métodos de recuperação 

utilizados converteram-se em produção de fluidos. O seu valor é calculado levando 

em conta três outras eficiências (THOMAS, 2001):  

 

 Eficiência do Varrido Vertical 

 Eficiência do Varrido Horizontal  

 Eficiência de Deslocamento 

 

A Eficiência do Varrido Vertical (Ew) é a relação entre a área vertical invadida 

pela água injetada e a área vertical total da seção transversal, o que implica que a 

eficiência do varrido vertical varia conforme a seção vertical considerada (ROSA et al., 

2006). A Figura 14 representa uma seção transversal plana que inclui poços de injeção 

e de produção. Sendo k (permeabilidade das camadas), X (comprimento horizontal da 

área invadida pela água), h (altura da camada) e L (comprimento total da seção e 

considerando k1 > k2 > k3. 

 

Figura 14 - Seção transversal de um reservatório com injeção de água 

 

Fonte: Rosa et al. (2006) 
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A eficiência do Varrido Horizontal (EA) é definida como a relação entre a área 

invadida pelo fluido injetado e área total do meio poroso (equação 2.10). Esta 

eficiência depende da geometria de injeção, do volume de fluido injetado e da razão 

entre a mobilidade do fluido injetado e a mobilidade do fluido deslocado (ROSA et al., 

2006). 

 

𝐸𝐴 =
𝐴𝑖𝑛𝑣

𝐴𝑡
                                                         (2.10) 

onde Ainv   é a área invadida pelo fluido e At  é a área total. 

 

Existe também a Eficiência Volumétrica (Ev), de maior importância e mais 

utilizada na engenharia de reservatórios é o produto entre as eficiências do varrido 

horizontal e vertical, mostrado na equação 2.11. 

 

𝐸𝑣 = 𝐸𝐴𝐸𝑤                                                      (2.11) 

 

Mas como a Eficiência Volumétrica não consegue medir a capacidade do 

fluido injetado se deslocar para fora dos poros das rochas, faz-se necessário 

quantificar tal valor. A Eficiência de Deslocamento expressa, em porcentagem, o 

volume de óleo que existia no interior dos poros em uma dada região do reservatório 

que foi expelido pelo fluido de injeção. A Eficiência de Deslocamento varia com o 

volume de fluido injetado e as tensões interfaciais entre o fluido de injeção, a rocha e 

os fluidos do reservatório. O valor baixo dessa eficiência indica que o fluido do 

reservatório não está sendo conduzido devidamente para fora da área invadida 

(THOMAS, 2001). 

É necessário que todas as eficiências mencionadas anteriormente sejam 

satisfatórias a fim de obter um volume alto de óleo recuperado. Caso contrário, uma 

Eficiência de Varrido baixa implica que o fluido de injeção encontrou caminhos 

preferenciais, chegando aos poços produtores mais rapidamente e sem conduzir 

volumes expressivos de fluidos do reservatórios (THOMAS, 2001). 

Quando os métodos de recuperação secundária convencionais não estão 

mais conseguindo surtir o efeito desejado, isto é, recuperar um determinado volume 

de fluido, é tempo de passar para a próxima etapa. Ou seja, analisa-se a viabilidade 
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econômica de implementar a recuperação secundária especial, que possui um custo 

mais elevado por exigirem materiais especiais (THOMAS, 2001). 

 

2.4.5 Métodos Especiais de Recuperação Secundária  

 

Os métodos de recuperação especiais são basicamente divididos em 3 

grupos: 

 

2.4.5.1 Métodos Térmicos 

 

São indicados para reservatórios com fluidos com alta viscosidade. Estes 

tipos de fluidos tem dificuldade de se deslocarem em meios porosos. Sendo assim, 

faz-se necessários meios que diminuam tal viscosidade e, como ela é reduzida 

quando sofre aumentos de temperatura, métodos que aumentem a temperatura do 

fluido do reservatório e por consequência diminuem a viscosidade, são considerados 

métodos térmicos de recuperação. 

“Injeções em poços e procedimentos experimentais em laboratórios PVT 

demonstram que o efeito do calor sobre a viscosidade ocorre basicamente no início 

do aquecimento e quanto mais baixo o grau API maior é o efeito sobre a viscosidade. 

Ou seja, óleos pesados são mais favoráveis a este procedimento do que óleos leves” 

(RUTLEDGE, 2017). 

Os métodos térmicos sofrem variações nas classificações conforme a forma 

de aquecimento do fluido de injeção. Eles são classificados em: injeção de fluidos 

aquecidos e combustão in-situ. A injeção de fluidos aquecidos baseia-se na injeção 

de água, vapor (Injeção de Vapor) ou líquida superaquecida (Injeção de Água 

Quente), como meio de fornecer calor para o reservatório. Já a combustão in-situ é 

caracterizada pela injeção de ar aquecido, gerando calor pela oxidação do óleo. O 

calor gerado eleva a temperatura do reservatório até o ponto de ignição, gerando 

assim combustão, o que acarreta diminuição da viscosidade e aumento da 

recuperação do óleo. Uma ilustração do processo de combustão in-situ é mostrado na 

Figura 15. 
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Figura 15 - Combustão In-Situ 

 

Fonte: Cepac (2008) 

 

2.4.5.2 Métodos Químicos 

 

É implementado quando se deseja um interação química entre o fluido 

injetado e o fluido do reservatório. São considerados métodos químicos, por exemplo, 

injeção de polímeros, injeção de solução de tensoativos e injeção de solução alcalina. 

O objetivo de injetar polímeros juntamente com a água de injeção é reduzir 

a razão de mobilidade entre a água e o óleo e aumentar a eficiência do varrido (ROSA 

et al., 2006), fazendo com que fluido de reservatório e fluido injetado se desloquem 

juntos nos poros. Isso porque a presença de polímeros faz a viscosidade da água 

aumentar e a permeabilidade da rocha diminuir, o que atrasa o tempo de 

breakthrough, isto é, aumenta o tempo gasto do fluido injetado chegar ao poço 

produtor. 

As soluções de tensoativos tem como finalidade diminuir as tensões 

interfaciais entre água e óleo. Desta maneira, a injeção de soluções de tensoativos 

resulta em um aumento da eficiência de deslocamento. 



39 
 

 
  

Outra alternativa de injeção de produtos químicos para melhoria da produção, 

é a injeção de solução alcalina. Geralmente, usa-se soda cáustica que provoca 

reações com ácidos orgânicos encontrados nos fluidos do reservatório e, por fim, 

essas reações possibilitam a geração de substância tensoativa. 

 

2.4.5.3 Métodos Miscíveis 

 

São métodos caracterizados pela inexistência de interface entre a mistura de 

fluidos. Assim, em condições de pressão e temperatura do reservatório, o fluido 

deslocante necessita ser miscível com o fluido deslocado, o requer também 

similaridade química entre os mesmos. Como resultado disso, tem-se uma diminuição 

nas forças capilares e interfaciais que impedem o deslocamento do óleo. São 

exemplos deste tipo de método: injeção de dióxido de carbono (CO2), injeção de 

nitrogênio (N2), e injeção de gás natural. 

 

Injeção Miscível de CO2 

 

É um dos métodos mais utilizados na recuperação de petróleo devido à 

diversos benefícios, como por exemplo, a boa interação entre o CO2 e a formação 

rochosa, as temperaturas dos reservatório estão geralmente acima da crítica do CO2 

(31°C) facilitando a miscibilidade, essa substância fica imune à segregação 

gravitacional já que possui densidade maior do que a do ar em condições 

supercríticas, e também possui uma viscosidade maior quando comparado a outros 

gases (LAKE, 1989). Por isso, é considerado um dos melhores fluidos de injeção. 

A temperatura tem forte impacto sobre a viscosidade. Quando se fala na 

viscosidade do CO2, as temperaturas encontradas em reservatórios de 

hidrocarbonetos acarreta valores que ficam entre a viscosidade da água de formação 

e a viscosidade do gás natural. Senso assim, uma maior eficiência de deslocamento 

é obtida quando água de formação está presente. 

Três requisitos estão diretamente atrelados ao sucesso deste método: 

 Óleo com grau API superior a 25 

 Ter um intervalo de pressão de 1500 e 6000 psi 

 Evitar o fraturamento rochoso  
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O mecanismo de ação do CO2 é similar ao processo de injeção de gás seco 

a alta pressão. A região miscível entre o CO2 e o óleo é formada pela transferência 

dos componentes do fluido do reservatório para o CO2. Isto é explicado pelo fato deste 

composto se dissolver bem em contato com o óleo, o que resulta no inchamento e 

vaporizações das frações de hidrocarbonetos, facilitando o deslocamento. No entanto, 

este tipo de injeção não recupera todo o óleo durante a formação da zona miscível, 

resultando em um resíduo de 5% no espaço poroso, constituídos de compostos 

pesados do petróleo como asfaltenos (ROSA et al., 2006). 

Verma (2015) descreve técnicas de injeção do CO2 miscível:  

 

 Injeção de CO2 puro: deve-se fechar os poços injetores e produtores após 

a injeção, a fim de aumentar a pressão no interior do reservatório e consequentemente 

facilitar a miscibilidade; 

 Injeção Contínua de CO2: baseada no fluxo contínuo de CO2 como 

mostrado na Figura 16. A injeção acontece de maneira sincronizada com o fluxo 

do poço produto; 

 

Figura 16 - Injeção Contínua de CO2 

 

Fonte: Flores (2004) 
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 Injeção de CO2 e água: pode ocorrer de forma alternada ou simultânea. A 

primeira forma faz com que tenha geração de slugs de CO2 e água, enquanto a 

segunda tem-se o gás dissolvido na água. Quando injeta-se CO2 alternado com água, 

método conhecido como WAG-CO2, faz isso até que se tenha de 15 a 20% do volume 

poroso de CO2 acumulado. A partir daí, injeta-se somente água fazendo com que ao 

avançar no meio poroso, causando o aprisionamento do CO2 na forma de saturação 

residual que preenche os poros que antes eram ocupados pelo óleo residual (ROSA 

et al., 2006). A Figura 17 representa um esquema de injeção de CO2 e água; 

 

Figura 17 - Esquema de injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Netl (2010) 

 

 Injeção de CO2 com GLP: baseado na injeção simultânea de CO2 e Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP) visando aumentar a miscibilidade entre os fluidos do 

reservatório e CO2; 

 Injeção de Gases de Combustão: a introdução de gases de combustão no 

reservatório faz com que haja combustão e geração in-situ de CO2. 
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Apesar do método de injeção de CO2 ser um dos mais eficientes, existem 

algumas considerações relacionados à sua aplicação (ROSA et al., 2006):  

 Alteração expressiva da composição do óleo já que ocorre vaporizações 

das suas frações quando em contato com o CO2; 

 Inchamento do óleo, aumentando seu volume em até 20%; 

 Em rochas carbonáticas, a presença de CO2 pode gerar ácido carbônico. 

Este ácido pode aumentar a permeabilidade da rocha. 

 

Injeção de Gás Seco a Alta Pressão 

 

Tal método é a injeção de um gás pobre a uma pressão suficientemente alta 

a fim de estimular uma vaporização retrógrada do óleo e a geração de uma zona 

miscível, rico em compostos intermediários, como visto na Figura 18. A principal 

característica deste processo é que os componentes intermediários saem do óleo para 

o gás (ROSA et al., 2006). 

 

Figura 18 - Esquema de Injeção de Gás Seco a Alta Pressão 

 

Fonte: Rosa et al. (2006) 

  

Este tipo de método de recuperação de petróleo é indicado, segundo Lyons 

(2010), para arenitos e carbonatos minimamente fraturados, reservatórios com 

profundidade superior a 5000 ft, viscosidade abaixo dos 10 cp, saturação do óleo 

maior que 30% e grau API superior a 24. 
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Injeção de Banco de GLP 

 

Gases Liquefeitos de Petróleo (GLP) são miscíveis ao óleo e possibilita, 

assim, o deslocamento do fluido de produção. Esse procedimento baseia-se na 

injeção de um banco de GLP que irá conduzir o banco de óleo em direção aos poços 

produtores (Figura 19). Posteriormente, o banco de GLP é deslocado por um gás seco. 

Este tipo de método de recuperação de petróleo é indicado, segundo Lyons 

(2010), para arenitos e carbonatos minimamente fraturados, reservatórios com 

profundidade superior a 2000 ft, viscosidade abaixo dos 10 cp, saturação do óleo 

maior que 30% e grau API superior a 35. 

Existe uma derivação desse processo chamado WAG (Water Alternating Gas) 

no qual os bancos de água e gás são injetados alternadamente, visando abaixar a 

mobilidade do gás. O WAG tem como qualidade o aumento da eficiência de varrido. 

(ROSA et al., 2006).  

 

Figura 19 - Esquema da Injeção de Banco de GLP 

 

Fonte: ROSA et al. (2006) 

 

Injeção de Gás Enriquecido 

 

Também chamado de mecanismo de gás condensado, é um processo muito 

similar ao da injeção de banco de GLP, visando também, proporcionar um 

deslocamento miscível do óleo do reservatório. A grande diferença entre os dois 
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processos é que neste o banco de gás não é prontamente miscível com óleo, como 

acontece no outro. 

A injeção de gás enriquecido é indicada para ser aplicada em reservatórios 

que tenham óleos com grau API acima de 30 e viscosidade entre 5 e 10 cp. Contudo, 

um dos problemas causados por esse método é a segregação gravitacional. 

 

Injeção de N2 

 

O nitrogênio (N2) possui um custo bem menor quando comparado ao custo 

dos gases de hidrocarbonetos, o que faz ele ser bem atrativo, além de outras 

características. Ele tem baixa compressibilidade, isto significa que quando injetado no 

reservatório, preencherá um espaço bem maior se comparado por exemplo ao CO2 

ou metano (CH4) (LYONS, 1996). 

A injeção de gás enriquecido é indicada para ser aplicada em reservatórios 

com profundidade maior que 4500 ft e que tenham óleos com grau API superior a 24 

e viscosidade abaixo de 10 cp. 

A desvantagem do método é que o N2 tem um fator de recuperação bem 

menor do que o CO2 justificado pela baixa viscosidade e baixa solubilidade ao óleo, o 

que acarreta a necessidade de alta pressão para ter miscibilidade. 

 

2.5 Pesquisas atuais sobre Simulação de reservatórios 

 

Existem muitos estudos acerca da simulação computacional de reservatório, 

só que com focos e objetivos variados. Quando se trata de simulações baseadas em 

métodos de recuperação há bibliografias que abordam o assunto.  

Naveira (2007) analisou a quantidade de óleo recuperado com três diferentes 

métodos de recuperação: injeção de água, polímero, e uma substância miscível, 

aplicados desde o início da vida produtiva do campo. Para identificar o método com 

maior fator de recuperação e melhor varredura dentro de limites econômicos 

considerados aceitáveis pela indústria do petróleo, a autora implementou um 

programa em Fortran 90 que possibilitou simular os diferentes cenários. Como 

conclusão do estudo, Naveira (2007) afirma que no início da produção a recuperação 

com polímero é mais indicada, justificado pelo aumento da viscosidade do fluido 
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injetado e aumento da mobilidade. Só que mais tarde, devidas às interfaces entre o 

óleo e a água, o ajuste não é mais suficiente. Nesta etapa, é mais indicada a 

recuperação através da injeção de fluidos miscíveis. 

Mello (2011) desenvolveu um estudo sobre a composição do CO2 presente 

nos reservatórios do Pré-Sal brasileiro. Esse gás nas condições do Pré-Sal 

ultrapassam 10% em quantidade do total de fluidos presentes e possuem grande 

desvio do comportamento dos gases ideias. Ele através de modelos de 

comportamento de fluidos propôs identificar fatores peculiares ao gás desses 

reservatórios a fim de proporcionar uma simulação composicional confiável, que utiliza 

o CO2 como método de recuperação em reservatórios semelhantes aos do Pré-Sal. 

Aires (2013) realizou um trabalho baseado na injeção contínua de vapor como 

método térmico de recuperação de óleos pesado no nordeste brasileiro, fazendo uso 

do simulador STARS da CMG e sob diferentes valores de vazões de injeção. Como 

conclusão do estudo, a autora verificou que a maior vazão de vapor aplicada foi a 

mais eficiente na recuperação do óleo em questão. Ainda é sugerido como trabalhos 

futuros o uso do método de injeção cíclica de vapor antes da injeção contínua de 

vapor. 

Rocha (2014) analisou o comportamento de um reservatório com 

características similares aos do nordeste do Brasil a partir da injeção de oxigênio sob 

diferentes parâmetros como volume de injeção e completação do poço injetor. A 

autora fez uso do STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator) também do grupo CMG. No entanto, ela utiliza apenas um tipo de malha 

de produção, o que impede de verificar, por exemplo, de verificar a convergência de 

resultados. Inclusive Rocha (2014) recomenda fazer o mesmo estudo usando outros 

tipos de configuração de malha. 

Lins JR (2018) simula através do GEM também do pacote CMG e da criação 

de uma metodologia com base nos Algoritmos Genéricos, o WAG-CO2 como método 

de recuperação. O objetivo da criação dessa nova metodologia era otimizar os ciclos 

de injeção de gás e água e assim recuperar ainda mais óleo. Por fim, o autor alcança 

o objetivo e tendo como conclusão um acréscimo de 11,08% em relação ao caso base 

utilizado. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta definições relacionadas à modelagem do 

reservatório estudado. Isto é, os dados de entrada para o programa computacional, 

que envolvem desde características geológicas, passando pelas propriedades físico-

químicas até os diferentes métodos de recuperação. 

Serão feitas variações nestes dados de entrada com o intuito de se medir o 

impacto dos diversos métodos e propriedades na produção acumulada de óleo e gás. 

 

3.1 Ferramenta Computacional 

 

Foi usado para executar as simulações desejadas o simulador comercial GEM 

(Compositional & Unconventional Simulator) da CMG (Computer Modelling Group) 

versão 2015.1. Este simulador de reservatório, segundo a CMG, trabalha com 

equações de estado e é líder mundial em modelagem composicional, química e de 

reservatórios não convencionais. 

O simulador em questão aproxima equações diferenciais parciais por meio do 

método de diferenças finitas. O reservatório é dividido em blocos de simulação, ou 

malhas, em que as equações diferenciais representa o processo físico são então 

descritas em função das variáveis em cada bloco de simulação (AIRES, 2013). São 

dados de entrada no simulador em questão: as propriedades da rocha reservatório, a 

configuração da malha, as propriedades dos fluidos tanto de injeção quanto de 

produção, os dados dos poços, e especialmente neste simulador a composição 

química dos fluidos de produção. 

O GEM permite obter uma simulação precisa de processos de recuperação 

miscíveis ou imiscíveis com o objetivo de otimizar o fator de recuperação de jazidas 

de petróleo e gás. Além disso, ele modela com alta precisão os efeitos causados pela 

injeção de CO2 na formação rochosa a longo prazo, além de incluir os processos de 

subsidência, compactação e dilatação provocados pelos métodos avançados de 

recuperação. Diante destas informações fornecidas pela CMG, é claro à adequação 

da referida ferramenta computacional ao projeto aqui trabalhado. 
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3.2 Propriedades do Reservatório 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram levadas em contas 

características do modelo do reservatório UNISIM-I-D proposto por Avansi e Shiozer 

(2015). A partir dele foram feitas diversas modificações a fim de se adequar ao objetivo 

inicial. 

O modelo UNISIM-I-D foi baseado em dados estruturais e petrofísicos do 

reservatório de Namorado localizado na Bacia de Campos, litoral norte fluminense. 

Os dados são provenientes, por exemplo, da perfilagem de poços, ou seja, da análise 

dos perfis sísmicos Raios Gama (GR), Densidade (RHOB), Neutrônico (NPHI), Sônico 

(DT) e Resistividade (ILD). Este campo de petróleo offshore possui profundidade entre 

2900 e 3400m e lâmina d’água de 166m, e representa um projeto com início de 

produção em 31/05/2018 (AVANSI; SCHIOZER, 2015). 

Uma das metodologias aplicadas para a execução do presente estudo 

consiste na distribuição de 05 poços pelo reservatório, sendo 03 deles poços 

produtores e outros 02 poços de injeção. A caracterização operacional dos poços 

produtores e injetores são feitas no item 3.6. Outra metodologia é a divisão da 

profundidade rochosa do campo em 20 camadas geológicas, o que permite uma 

representação mais fiel das propriedades e também das trajetórias dos poços 

perfurados. 

Temperatura e pressão são propriedades básicas na engenharia de 

reservatórios. O reservatório possui uma temperatura uniforme de 90 graus 

Celsius(°C) e uma pressão de 33374 quilo pascais (kPa). Assim como porosidade e 

permeabilidade são também de extrema importância, a Figura 20 mostra a distribuição 

da porosidade ao longo da formação rochosa. Por se tratar de um modelo 

heterogêneo, o que representa melhor a realidade, a permeabilidade que é função da 

porosidade varia no reservatório como ilustra a Figura 21. 
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Figura 20 – Modelo de distribuição da porosidade no (a) topo e na (b) base do reservatório 

  

Fonte: Avansi e Schiozer (2015) 

 

Figura 21 – Estimativa da distribuição da permeabilidade no (a) topo e na (b) base do reservatório 

 

Fonte: Avansi e Schiozer (2015) 

 

3.2.1 Permeabilidade Relativa 

 

A Figura 22 apresenta o gráfico com dados da permeabilidade relativa do 

modelo. Nesta ilustração observa-se as curvas de permeabilidades relativas à água 

(krw) e ao óleo (krow) no sistema água-óleo. 
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Figura 22 – Gráfico das permeabilidades relativas da água e do óleo versus saturação da água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.3 Configuração da Malha 

 

O modelo discretizado é composto por 03 malhas distintas de média a alta 

resolução definindo um grid bock de 100 x 100 x 8 m nas direções i, j, k 

respectivamente. Inicialmente, foi usado uma malha de 93960 células, sendo 

suficiente para caracterizar satisfatoriamente as heterogeneidades do campo de 

namorado, como por exemplo porosidade e permeabilidade, sem exigir demasiado 

esforço computacional. 

Posterior às simulações com as configurações descritas, refinou-se a malha. 

Com isso, o modelo passou a ter 167032 células, o que demandou maior poder 

computacional para a simulação. Um aspecto muito importante quando refina-se uma 

malha é também fazer o mesmo processo para os poços, a fim de obter uma 

caracterização equivalente em todo o reservatório.  

Por fim, foi feito mais um refinamento da malha, resultando em um modelo 

discretizado com 204054 células, o que demandou maior ainda esforço computacional 
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e tempo para executar o simulador. As Figuras 23, 24 e 25 apresenta os modelos 3D 

do reservatório de Namorado e suas respectivas malhas aqui retratadas. 

 

Figura 23 - Modelo do Reservatório com os 5 poços e 93960 células 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no modelo exibido pelo Builder 
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Figura 24 - Modelo do Reservatório com os 5 poços e 167032 células 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no modelo exibido pelo Builder 

 

Figura 25 - Modelo do Reservatório com os 5 poços e 204054 células 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no modelo exibido pelo Builder 
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3.4 Propriedades dos Fluidos de Reservatório 

 

Serão usados 03 modelos de óleo neste estudo, descritos nas seções 3.4.1 a 

3.4.3, a fim de comparar a quantidade de petróleo recuperado conforme a composição 

química do mesmo. Tais modelos foram criados a partir de análises PVT 

disponibilizadas pelo Laboratório de Termodinâmica Aplicada (LATCA) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os fluidos possuem grau API que os 

classificam de maneira distinta conforme foi mostrado na Tabela 1 do capítulo 2.  

A Tabela 2 descreve a caracterização do fluido contido no reservatório. Nela 

consta a quantidade de óleo originalmente presente, um dado importante para o 

cálculo do percentual de óleo recuperado pelos diferentes métodos de recuperação. 

 

Tabela 2 - Características do Fluido do Reservatório 

Característica Unidade Valor 

Fração Mássica de H2O % 53,66 

Fração Mássica de Óleo % 46,34 

Fração Molar de H2O % 87,54 

Fração Molar de Óleo % 12,46 

Óleo Originalmente Presente 

(OIIP) 
Mm³ 1,30246x10² 

Gás Originalmete Presente 

(dissolvido) 
Mm3 1,68x104 

H2O Originalmete Presente Mm3 1,42x102 

Razão Gás-Óleo m³/m3 1,29x102 

Fonte: elaborada pelo autor com dados de Avansi e Schiozer (2015) 

 

Não é considerada a existência de fase gasosa e todos os gases estão 

dissolvidos completamente no petróleo. 
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3.4.1 Óleo Leve 

 

O óleo leve usado como fluido de reservatório na simulação possui um grau 

API de 42,5. Este tipo de óleo não é facilmente encontrado nos reservatórios 

brasileiros, mas é importante verificar o seu comportamento frente aos parâmetros 

testados. Os dados de entrada no simulador referentes ao óleo leve são descritos na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Composição química do óleo leve usado na simulação 

API 42,5 

Frações Fração Molar 

N2 - C1 0,3004 

CO2 - C2 0,0724 

C3 0,1048 

IC4 - NC4 0,084 

IC5 - C6 0,0382 

C7 - C9 0,0596 

C10 - C16 0,16 

C17 - C24 0,12305 

C25+ 0,0575536 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por se tratar de um óleo com grau API alto é de se esperar uma menor 

quantidade de componentes pesados. Isso de fato ocorreu como visto na tabela 3, 

uma diminuição significativa do C25+ caracterizando um óleo menos viscoso, 0467 

cp. 
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3.4.2 Óleo Médio 

 

Este óleo possui um grau API de 32,5 e se refere à amostras do Campo de 

Marlim, na Bacia de Campos. Os dados de entrada no simulador referentes ao óleo 

médio são descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição química do óleo médio usado na simulação 

API 32,5 

Frações Fração Molar 

N2 - C1 0,5533 

CO2 - C2 0,0361 

C3 0,0206 

IC4 - NC4 0,0137 

IC5 - C6 0,0161 

C7 - C9 0,0578 

C10 - C16 0,1454 

C17 - C24 0,0403 

C25+ 0,1167 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da Tabela 4 percebe-se uma diminuição da fração mais pesada 

(C25+) e aumento das frações mais leves quando comparado com a composição do 

óleo pesado descrito na Tabela 5. Por isso, tem-se um óleo classificado como médio 

que tem uma viscosidade intermediária de 0,764 cp na temperatura do reservatório 

(90 °C).  

 

 

 



55 
 

 
  

3.4.3 Óleo Pesado 

 

Possui um grau API de 21 classificando-se como um óleo pesado. A análise 

foi feita com óleo morto da Bacia de Santos. Na Tabela 5 são apresentados os dados 

de entrada do simulador referentes ao óleo pesado. 

 

Tabela 5 – Composição química do óleo pesado usado na simulação 

API 21 

Frações Fração Molar 

N2 - C1 0 

CO2 - C2 0,00106 

C3 0,01802 

IC4 - NC4 0,03323 

IC5 - C6 0,13644 

C7 - C9 0,13954 

C10 - C16 0,12517 

C17 - C24 0,0407 

C25+ 0,50584 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base na Tabela 5 é de se notar uma maior fração do C25+, o mais 

pesado, implicando em um óleo mais pesado e viscoso. 

 

3.4.4 Água de Formação 

 

Além dos hidrocarbonetos, encontra-se no reservatório a chamada água de 

formação. Na simulação de reservatórios deve-se especificar as propriedades dessa 

água, que são descritas na Tabela 6 para uma temperatura de 90°C (temperatura do 

reservatório). 
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Tabela 6 – Propriedades da água de formação 

Compressibilidade (1/kPa) 4,0E-07 

Densidade (kg/m³) 1020 

Viscosidade (cp) 0,32 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.5 Métodos de Recuperação Empregados 

 

Foram simulados neste estudo 03 diferentes métodos de recuperação 

secundária: 

 Injeção contínua de CO2 

 WAG (Water Alternating Gas) – CO2 ou injeção de CO2 e água 

 Injeção contínua de água 

 

Tem-se, então, dois métodos injetando um único tipo de fluido cada, injeção 

contínua de CO2 e injeção contínua de água, que operam com gás CO2 e água 

respectivamente. O outro método, WAG-CO2, trabalha com a mistura desses fluidos. 

As especificações da água de injeção são as mesmas exibidas na Tabela 5, visto que 

a água injetada é a mesma que foi produzida pelo reservatório, tratando-se de uma 

reinjeção. Em relação ao gás CO2, e com a temperatura do reservatório de 90 °C, faz 

com que sua injeção seja feita na condição de fluido supercrítico (LAKE, 1989). Neste 

estado, o CO2 se comporta como líquido em relação a densidade e como gás em 

relação a viscosidade (AMARNATH, 1999). A utilização deste gás como método 

miscível é melhor porque sua viscosidade é cerca de duas vezes e meia maior que a 

dos demais gases utilizados para este fim. 

 

3.6 Condições Operacionais 

 

É necessário que se tenha os dados de operação para inserir no simulador, 

como por exemplo, volume de fluido injetado para recuperação de óleo assim como a 

quantidade de água produzida juntamente com o petróleo. Esses dados são em sua 

totalidade relacionados aos poços, tanto aos de produção e injeção. Os locais onde 

foram perfurados os 05 poços existentes no modelo é mostrado pela tabela 7. As 



57 
 

 
  

coordenadas geográficas são referentes à camada 01 do modelo, ou seja, à camada 

superficial 

 

Tabela 7 – Localização das perfurações dos poços na camada superficial 

Poço X Y  Z 

Injetor 01 23 29 3 

Injetor 02 39 30 1 

Produtor 01 29 21 1 

Produtor 02 23 36 2 

Produtor 03 51 22 8 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os fluidos são injetados por 02 poços existentes no reservatório para este fim. 

O processo tem limites de operação, e são apresentados na Tabela 8, sendo que o 

fluido injetado varia de acordo com o método de recuperação empregado.  

 

Tabela 8 – limites operacionais dos poços injetores 

Propriedade Valor Unidade 

Vazão máxima de injeção de água (STW) 4000 m3/dia 

Vazão máxima de injeção de gás (STG) 1000000 m3/dia 

Pressão de fundo de poço máxima (BHP) 40000 kPa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Já o foco da indústria do petróleo que é a produção dos hidrocarbonetos 

contidos no reservatório será feita através de 03 poços distribuídos ao longo do 

campo. As restrições operacionais dos poços produtores podem ser visualizadas na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 – limites operacionais dos poços produtores 

Propriedade Valor Unidade 

Produção de líquido máxima 3000 m3/dia 

Pressão mínima de fundo de poço) 21100 kPa 

Fração volumétrica de água (water cut) 

máxima 
0,95  

Razão gás-óleo (RGO) máxima  500 m3/m3 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No entanto, uma propriedade mostrada na Tabela 9 merece atenção especial, 

a fração volumétrica de água (Water Cut) máxima. Segundo Rosa (2006) é a 

proporção de água produzida em comparação com a quantidade total de líquidos 

produzidos. Para os métodos WAG – CO2 e Injeção contínua de CO2, o valor máximo 

fixado de 0,95 foi relativamente alto, como indicou a Tabela 9, mas dificilmente 

chegará a este valor, visto que estas duas ferramentas não estimula tanto a produção 

de água e assim não há potencial para chegar à frações tão elevadas de água no 

petróleo.  

Porém, quando injeta-se água no reservatório, o potencial de ter um Water 

Cut elevado é gigante, uma vez que a água injetada também vai ser produzida 

juntamente com o petróleo e a água de formação. Por isso, para efeitos de 

comparação entre os métodos empregados, o Water Cut para o método injeção 

contínua de água teve seu valor máximo permitido reduzido e igualado ao Water Cut 

encontrado quando o reservatório é produzido pelo método WAG – CO2. Dessa 

maneira, precisa-se do resultado das simulações do método mencionado para cada 

poço produtor e assim indicar esse valor no simulador para as rodadas envolvendo o 

método injeção contínua de água. 

Quando se tem a produção do campo auxiliado pelos métodos de injeção de 

gás, no caso o CO2, a tendência é ter Water Cut extremamente baixos para os poços 

produtores. Sendo assim, é mais viável tornar o valor do método de injeção alternada 

de CO2 e água como referência para o método de injeção contínua de água. 
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3.7 Descrição do Estudo 

 

A partir de 03 tipos de óleo e 03 métodos recuperação, tem-se 09 diferentes 

cenários. Assim é possível conhecer o comportamento dos diferentes óleos do 

reservatórios, descritos na Seção 3.4, de acordo com os métodos utilizados. O 

objetivo das simulações é prever a quantidade acumulada de óleo, iniciando em 31 

de Maio de 2013 até 31 de dezembro de 2035.  

É de extrema importância ressaltar que a injeção de fluidos no reservatório 

iniciou-se juntamente com o início da produção, ao invés de esperar a depleção do 

reservatório. Uma prática que atualmente vem sendo adotada pela indústria. 

Inicialmente foram feitas as simulações envolvendo os 09 cenários para a 

malha de 93960 células. Posterior aos resultados, foi feito um refinamento da malha 

com o intuito de verificar a convergência dos resultados e simulados o óleo leve e o 

pesado para os diferentes métodos de recuperação utilizados. Foi realizado ainda, 

mais um refinamento da malha e executadas as simulações. Os referidos 

refinamentos foram relatados no item 3.3. 

 

Tabela 10 – Cenários simulados e suas caracterizações 

Cenário  Método de Recuperação Óleo Produzido 

1 WAG-CO2 leve 

2 WAG-CO2 médio  

3 WAG-CO2 pesado 

4 Injeção contínua de CO2 leve  

5 Injeção contínua de CO2 médio  

6 Injeção contínua de CO2 pesado 

7 Injeção contínua de água leve  

8 Injeção contínua de água médio  

9 Injeção contínua de água pesado 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Feitas todas as simulações, os erros relativos puderam ser calculados a partir 

dos dados de produção acumulada de óleo das simulações dos diferentes graus de 

refinamento da malha. Principalmente, foi analisado o método de recuperação mais 

adequado de acordo com o tipo de óleo contido no reservatório. Também foi realizada 

uma sucinta abordagem econômica acerca da aplicação dos referidos métodos.  
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos com o 

trabalho computacional, ou seja, os dados de saída do simulador utilizado. São eles 

as curvas de produção acumulada de óleo assim como as quantidades de óleo e gás 

produzidas por cada um dos três poços produtores. Além disso, a fim de verificar a 

consistência desses resultados foi feito um trabalho de convergência que possibilitou 

calcular o erro relativo das simulações de acordo com a malha aplicada. 

 

4.1 Estudo de Convergência dos Resultados 

 

O trabalho de verificação da convergência dos resultados foi realizado para 

os óleos com as densidades extremas, ou seja, com menor e maior grau API. A análise 

é baseada nos resultados de produção acumulada de óleo (Mm³) para os diferentes 

refinamentos de malha trabalhados.  

Para concluir a possível convergência dos resultados é preciso ao menos três 

configurações de malha. Iniciou-se a simulação com a malha de menos células, em 

seguida colheu-se os dados de saída dos 03 métodos de recuperação combinados 

com os 02 tipos de óleo, um total de 06 cenários. Tais resultados são exibidos na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Produção acumulada de óleo em milhões de m³ obtida com a malha de 93960 células 

Fluido 
injetado 

Tipo de óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

CO2 + água leve 1,694 2,455 7,879 12,029 

CO2 + água pesado 3,718 5,69 12,22 21,628 

Gás leve 0,936 1,662 3,506 6,104 

Gás pesado 3,235 5,797 8,666 17,699 

Água leve 0,857 1,651 5,335 7,843 

Água pesado 1,893 2,878 7,264 12,035 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Ainda não é possível concluir nada a respeito da confiança dos resultados. 

Por isso, foi feito um refinamento na malha. Os dados de saída estão expostos na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Produção acumulada de óleo em milhões de m³ obtida com a malha de 167032 células 

Fluido 
injetado 

Tipo de óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

CO2 + água leve 1,718 2,498 7,912 12,128 

CO2 + água pesado 3,457 5,594 12,823 21,873 

Gás leve 1,217 1,862 3,678 6,756 

Gás pesado 3,004 5,239 8,462 16,705 

Água leve 0,731 1,594 5,321 7,646 

Água pesado 1,739 2,813 7,318 11,869 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Agora com dados de duas malhas diferentes, é possível calcular o erro da 

malha de 93960 em relação a de 167032 células. O esperado são erros relativos muito 

pequenos já que as propriedades do reservatório e dos fluidos são as mesmas. A 

Tabela 13 mostra os erros relativos de cada poço produtor. Os erros são feitos por 

poço porque esta variável demora mais a convergir que a produção total, dando mais 

credibilidade ao estudo de convergência. 
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Tabela 13 – Erros relativos em % da produção de óleo da malha de 93960 em relação à de 167032 

células 

Fluido injetado Tipo de óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 

CO2 + água leve 1,36 1,72 0,42 

CO2 + água pesado 7,55 1,72 4,70 

Gás leve 23,08 10,73 4,68 

Gás pesado 7,69 10,66 2,41 

Água leve 17,28 3,61 0,25 

Água pesado 8,88 2,32 0,74 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Apesar da esperança de erros pequenos, não foi bem isso que foi encontrado. 

Na Tabela 13, temos erros na ordem de até 20%. Sendo assim, é necessário refinar 

mais a malha e comparar os resultados obtidos com a simulação para observar se os 

erros diminuirão.  

 

Tabela 14 – Produção acumulada de óleo em milhões de m³ obtida com a malha de 204054 células 

Fluido 
injetado 

Tipo de óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

CO2 + água leve 1,838 2,540 7,895 12,273 

CO2 + água pesado 3,709 5,638 12,814 22,161 

Gás leve 1,256 1,861 3,680 6,797 

Gás pesado 3,057 5,079 8,271 16,407 

Água leve 0,815 1,587 5,327 7,729 

Água pesado 1,904 2,806 7,321 12,030 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Com os dados exibidos na Tabela 14, é possível calcular os erros da malha 

de 167032 em relação a de 204054 células. O esperado são erros relativos menores 

do que os apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 15 – Erros relativos em % da produção de óleo da malha de 167032 em relação à de 204054 

células 

Fluido injetado Tipo de óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 

CO2 + água leve 6,53 1,63 0,21 

CO2 + água pesado 6,80 0,78 0,07 

Gás leve 3,11 0,01 0,06 

Gás pesado 1,73 3,15 2,31 

Água leve 10,30 0,43 0,11 

Água pesado 8,68 0,24 0,04 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Comparando as Tabelas 13 e 15, nota-se uma redução expressiva dos erros 

relativos, erros pequenos na ordem de 3% ou menos (14 casos em 18), apesar de ter 

erros na ordem de até 10% (4 casos em 18). O ideal seria refinar mais a malha com o 

objetivo de diminuir ainda mais estes erros. No entanto, há inviabilidade 

computacional para aumentar continuamente a malha. 

Pose-se afirmar que houve, então, uma convergência dos resultados. Dessa 

maneira, as conclusões devem ser baseadas na malha mais rigorosa, ou seja, na 

malha de 204054 células. Como ela foi a malha de referência, deve-se simular o óleo 

médio usando esta configuração de malha. 

 

4.2 Produção de Acordo com o Método de Recuperação 

  

Baseado no trabalho de convergência e nos erros relativos descritos, todos 

os resultados apresentados neste item refere-se à malha de 204054 células. 
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4.2.1 Injeção de CO2 e Água (WAG–CO2) 

 

As quantidades de óleo produzidas por poço produtor e o total em milhões de 

m3 são mostrado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Produção dos 3 tipos de óleo em milhões de m³ por poço injeção de CO2 e água 

Tipo de Óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

Recuperação 

em relação à 

OIIP (%) 

Óleo leve 1,838 2,540 7,895 12,273 9,42 

Óleo médio 2,701 4,341 8,300 15,341 11,78 

Óleo pesado 3,709 5,638 12,814 22,161 17,01 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os gráficos de produção acumulada por tipo de óleo também foram gerados: 

 

Figura 26 – Produção acumulada de óleo leve por injeção de CO2 e água 

  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 27 – Produção acumulada de óleo médio por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 28 – Produção acumulada de óleo pesado por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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A partir da análise da Tabela 16 e das Figuras 26, 27 e 28 nota-se que o 

presente método de recuperação é mais eficiente quando o reservatório contém óleo 

pesado. 

O volume de gás produzido é um dado que tem influência no gerenciamento 

de reservatórios. A Tabela 17 apresenta os números referentes à produção 

acumulada de gás por poço produtor em milhões de m3. 

 

Tabela 17 – Produção de gás em milhões de m³ de acordo com o óleo contido no reservatório 

Tipo de Óleo 
do 

Reservatório 
Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 

Volume de 
Gás Total 

Leve 306,562 544,869 1613,51 2464,941 

Médio 770,472 1304,157 2007,815 4082,444 

Pesado 467,301 872,648 1737,713 3077,663 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 29 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo leve por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 30 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo médio por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 31 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo pesado por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Analisando as Figuras 29, 30 e 31 e a Tabela 17 percebe-se que o método de 

recuperação WAG-CO2 favorece mais a produção do gás atrelado ao óleo 

intermediário. 

Outra variável que deve ser monitorada durante a produção do reservatório é 

a quantidade de água que chega à superfície juntamente com o óleo, ou seja, o Water 

Cut. Como é injetado água junto com gás no reservatório é de esperar valores 

expressivos. A variação do Water Cut de acordo com a classificação do óleo produzido 

é apresentado nas Figuras 32, 33 e 34. 

 

Figura 32 – Water Cut quando o reservatório produz óleo leve por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 33 – Water Cut quando o reservatório produz óleo médio por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 34 – Water Cut quando o reservatório produz óleo pesado por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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De fato obteve-se valores expressivos de Water Cut, especialmente para o 

óleo pesado com valores que chegaram a 0,5. Isto significa que no final da vida útil do 

poço, o volume de fluido produzido era água e 50% óleo. Esta propriedade adquire os 

maiores valores quando o poço está terminando sua operação, já que está produzindo 

menos óleo em relação à abertura dos poços. A Figura 35 mostra esse 

comportamento, para o óleo pesado e que se estende para todas as classificações, 

em que a taxa de óleo produzido por dia vai decrescendo com o tempo.   

 

Figura 35 – Taxa de óleo pesado em m³/dia produzido por injeção de CO2 e água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

4.2.2 Injeção Contínua de CO2 

 

O referido método mostrou-se eficiente na recuperação dos fluidos do 

reservatório. As quantidades de óleo produzidas por poço produtor e o total em 

milhões de m3 de acordo com a classificação do óleo são mostrados na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Produção dos 3 tipos de óleo em milhões de m³ por poço injeção de CO2 

Tipo de Óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

Recuperação 

em relação à 

OIIP (%) 

Óleo leve 1,256 1,861 3,680 6,797 5,22 

Óleo médio 1,220 2,014 3,857 7,091 5,44 

Óleo pesado 3,057 5,079 8,271 16,407 12,60 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As Figuras 36, 37 e 38 exibem gráficos com o comportamento da produção 

de óleo no campo de Namorado sob as condições estabelecidas para simulação. 

 

Figura 36 – Produção acumulada de óleo leve por injeção de CO2

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 37 – Produção acumulada de óleo médio por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 38 – Produção acumulada de óleo pesado por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph  
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Como a injeção de CO2 é um método miscível, e que atua diminuindo a 

viscosidade do fluido, é de se esperar que óleos mais densos sejam favorecidos. 

Observando a Tabela 18 e as Figuras 36, 37 e 38 constata-se a maior produção de 

óleo pesado em detrimento dos demais. 

 Em relação ao gás produzido juntamente com os óleos simulados, a Tabela 

19 apresenta os números referentes à produção. E as Figuras 39, 40, e 41 mostram 

o comportamento da produção por poço de acordo com a classificação dos óleos. 

 

Tabela 19 – Produção de gás em milhões de m³ de acordo com o óleo contido no reservatório 

Tipo de Óleo 
do 

Reservatório 
Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 

Volume de 
Gás Total 

Leve 233,932 589,703 467,106 1290,741 

Médio 394,395 698,369 978,201 2070,966 

Pesado 772,028 1171,452 1389,029 3332,509 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 39 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo leve por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 40 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo médio por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 41 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo pesado por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Baseado nos dados das Figuras 39, 40 e 41 e da Tabela 19 é possível afirmar 

que o comportamento do gás produzido acompanha o do óleo, ou seja, a injeção 

contínua de CO2 faz o reservatório contendo óleo pesado produzir maior volume de 

gás. 

No que diz respeito ao Water Cut, a expectativa é de valores bem pequenos 

quando comparados aos encontrados na produção pelo método WAG-CO2. Isto 

porque a presente ferramenta de recuperação de petróleo não injeta água. O Water 

Cut aqui representa apenas a água de formação que é produzida junto com o óleo.  

 

Figura 42 – Water Cut quando o reservatório produz óleo leve por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 



77 
 

 
  

Figura 43 – Water Cut quando o reservatório produz óleo médio por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 44 – Water Cut quando o reservatório produz óleo pesado por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Como era esperado, os valores indicados pelas curvas das Figuras 42, 43 e 

45 são pequenos e expressam a pouca quantidade de água produzida juntamente 

com o óleo. Mesmo no final da vida útil do poço, o Water Cut alcançou no máximo 

0,09, quando o poço produtor 3 produz óleo leve. 

Ainda sobre a fração de água produzida com o óleo, pode-se supor que o 

poço produtor 2 está mais próximo a um aquífero, já que ele possui valores de Water 

Cut maior, mesmo não sendo o que produz maior volume de fluido. 

Como o óleo pesado é o mais favorecido pela injeção de continua de CO2 será 

descrido a taxa de produção diária dele no gráfico da Figura 45. Comportamento 

similar é visto nos outros dois tipos de óleo. 

 

Figura 45 – Taxa de óleo pesado em m³/dia produzido por injeção de CO2 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Percebe-se que a máxima produção diária fixada no simulador de 3000 m³/dia 

faz o reservatório de óleo pesado produzir aproximadamente até 08 anos (2013-2021). 
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4.2.3 Injeção Contínua de Água 

 

A Tabela 20 indica os volumes de óleo produzidos pela injeção contínua de 

água no reservatório. As Figuras 46, 47 e 48 ilustram o comportamento da produção. 

 

Tabela 20 – Produção dos 3 tipos de óleo em milhões de m³ por poço injeção de água 

Tipo de Óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Total 

Recuperação 

em relação à 

OIIP (%) 

Óleo leve 0,815 1,587 5,327 7,729 5,93 

Óleo médio 1,639 2,563 5,976 10,178 7,81 

Óleo pesado 1,904 2,806 7,321 12,030 9,24 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 46 – Produção acumulada de óleo leve por injeção de água

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 47 – Produção acumulada de óleo médio por injeção de água

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 48 – Produção acumulada de óleo pesado por injeção de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Apesar da injeção contínua de água também favorecer mais a produção de 

um reservatório contendo óleo pesado, este método foi o que mais produziu óleo leve 

e intermediário se comparado com a injeção contínua de CO2.  

Os dados de saída referentes ao gás produzido no campo são apresentados 

na Tabela 21 e nos gráficos das Figuras 49, 50, e 51. 

 

Tabela 21 – Produção de gás em milhões de m³ de acordo com o óleo contido no reservatório 

Tipo de Óleo Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 
Volume de Gás 

Total 

Leve 74,868 145,818 489,509 710,195 

Médio 204,370 319,574 745,239 1269,182 

Pesado 0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 49 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo leve por injeção de água

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 50 – Volume acumulado de gás produzido junto com o óleo médio por injeção de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Não é apresentada a figura com as curvas que descrevem o volume de gás 

produzido juntamente com o óleo pesado por ação do método de injeção contínua de 

água porque o volume total de gás quando há este tipo de óleo é zero para todos os 

poços produtores do reservatório, como mostrou a Tabela 21.  

Este dado de saída é um indicativo da veracidade da simulação, já que o óleo 

pesado submetido para análise era um óleo morto, caracterizado pela ausência de 

gás dissolvido, e como descreveu a Tabela 5 não há presença expressiva de frações 

leves, como o C1 que está ausente na amostra submetida à cromatografia, o C2 e o 

C3 que possuem pouca expressão na composição.  

Os três compostos citados são os principais responsáveis pela presença de 

gás naturalmente dissolvidos no petróleo. Tanto o óleo leve quanto o médio têm em 

sua composição química uma quantidade bem mais expressiva destes compostos 

leves, e por isso foi produzido gás juntamente com estes óleos como indicou a Tabela 

21.   
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Então se o reservatório fosse preenchido com fluido similar à amostra 

trabalhada de óleo pesado e produzisse sob ação da injeção de água, não haveria 

produção de gás, já que o fluido do reservatório não possui e nem é injetado. 

Como mencionado no capítulo 3, para fins de comparação entre os métodos 

de recuperação aplicados, a máxima produção de água produzida juntamente com o 

óleo foi limitada aos mesmos valores obtidos quando injeta-se água e CO2. Isso porque 

o presente método tenderá a produzir grande quantidade de água, principalmente pela 

produção do fluido injetado.   

 

Figura 51 – Water Cut quando o reservatório produz óleo leve por injeção de água 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Figura 52 – Water Cut quando o reservatório produz óleo médio por injeção de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 

 

Figura 53 – Water Cut quando o reservatório produz óleo pesado por injeção de água 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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Como foi constatado nas Figuras 51 a 53, os valores de Water Cut são 

aproximadamente os mesmos encontrados quando foi injetado água e gás, exibidos 

nas Figuras 32 a 34, o que era esperado diante da condição imposta. O diferencial 

entre as curvas dos referidos métodos é o ano em que ocorre o máximo dos valores, 

no caso da injeção contínua de água acontece antes.  

Como já foi dito, o pico do Water Cut ocorre no final da produção dos poços, o 

que significa que a injeção de água fez os poços operarem durante menos tempo 

quando comparado com a injeção de água e gás. Para efeitos de comparação é 

apresentada a Figura 54 com a taxa de produção diária para o óleo pesado. Percebe-

se taxas menores se comparadas com as taxas dos outros dois métodos empregados, 

e mesmo assim, a operação é encerrada antes. O que aponta que este método é o 

menos eficiente para recuperação de óleos com baixo grau API. 

 

Figura 54 - Taxa de óleo pesado em m³/dia produzido por injeção de água

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results Graph 
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4.3 Concentração de Óleo no Reservatório 

 

Os 03 poços existentes no reservatório não possuem a função de drenar todo 

o óleo contido, considerando a dimensão do reservatório é necessário muito mais 

poços para alcançar este objetivo. Porém, a área ao redor dos poços produtores foi 

produzida em quase sua capacidade total.  

A Figura 55 descreve a concentração antes do início da produção. A Figura 

56 mostra a concentração de óleo leve ao final da vida produtiva dos 03 poços 

produtores por ação do método WAG-CO2. A Figura 57 refere-se ao óleo médio e ao 

método de injeção contínua de CO2 e a Figura 58 ao óleo pesado por ação da injeção 

continua de água. 

O escoamento de fluidos é observado comparando a Figura 55 com as 

Figuras 56, 57 e 58. Nelas a região vermelha representa áreas com maior quantidade 

de óleo, e a Figura 56 mostra o entorno dos poços bem avermelhados. Isso não é 

visto nas Figuras 56 a 58, o que confirma a drenagem feita com êxito pelos poços 

produtores. Pelas mesmas figuras, o reservatório ainda tem muito potencial de 

produção, necessitando de novas perfurações de poços em outras regiões, como por 

exemplo, a parte avermelhada do reservatório.  

 

Figura 55 - Concentração inicial por unidade de área de óleo médio

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results 3D 
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Figura 56 - Concentração de óleo leve ao final da vida produtiva dos 03 poços produtores em 2022 

por injeção de CO2 e água 

  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results 3D 

 

Figura 57 - Concentração de óleo médio ao final da vida produtiva dos 03 poços produtores em 2018 

por injeção de CO2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results 3D 
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Figura 58 - Concentração de óleo pesado ao final da vida produtiva dos 03 poços produtores em 

2019 por injeção de CO2 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados exibidos pelo Results 3D 

 

4.4 Comparação entre os Cenários 

 

O gráfico exibido na figura 59 é uma síntese de todos os resultados 

apresentados referentes ao óleo, o fluido de reservatório com maior valor econômico 

e que, portanto, é o mais poderoso em tomada de decisões. É uma ilustração de todos 

os 09 cenários apontados no capítulo 3.7 e seus respectivos valores de produção 

acumulada de óleo em m³. 

Foi também indicado na Figura 59 a classificação do óleo produzido em cada 

cenário, o que auxilia nas conclusões do estudo que serão apresentadas no capitulo 

5. Isso porque facilitará indicar a sequência dos métodos simulados mais adequados 

para um determinado tipo de óleo. 
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Figura 59 – Comparação entre os cenários simulados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, foi feito um estudo do comportamento de óleos com diferentes 

densidades frente aos métodos de recuperação empregados e, dessa maneira, foi 

possível identificar o método mais adequado de acordo com o óleo contido no 

reservatório. Tal identificação facilita a tomada de decisões e melhora a eficiência do 

gerenciamento de reservatórios. 

Para a execução deste estudo, foi usado um simulador computacional de 

reservatórios que a partir dos dados de entrada, envolvendo um modelo de 

reservatório com características similares as do Campo de Namorado, na Bacia de 

Campos; 09 cenários com 03 métodos de recuperação secundários e 03 composições 

químicas diferentes de óleos submetidos à análise PVT em laboratório; e uma 

configuração de malha que representasse com fidelidade às propriedades dos fluidos 

e das rochas; permitiram colher os dados de saída após as diversas rodadas de 

simulações. 

Feita a análise dos resultados, concluiu-se que, (1) água combinado com gás 

(WAG-CO2) é o melhor método de recuperação independente do API do óleo; (2) os 

métodos de recuperação são mais eficientes para óleos pesados; (3) entre a injeção 

pura de água ou gás, a água é mais eficiente para óleos mais leves enquanto o óleo 

mais denso é mais favorecido pela injeção de gás. Sendo assim, dependendo da 

disponibilidade financeira do projeto é mais indicado usar o WAG-CO2. Mas caso haja 

restrições econômicas é melhor usar métodos mais baratos, a injeção de água para 

óleos leves a médio e a injeção de CO2 para óleos pesados. 

 

Recomendações 

 

Como as simulações foram baseadas em um modelo geológico relativamente 

complexo pela sua heterogeneidade e também a necessidade de um número grande 

de simulações, um grande esforço computacional foi requisitado. A partir desta 

constatação, recomenda-se o desenvolvimento de modelos de proxy, uma vez que 

podem reduzir o tempo computacional de processos altamente complexos com 

razoável precisão. 
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