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RESUMO 

 

Estudos e testes sobre miscibilidade e interação entre fluidos são de extrema importância 

e de grande interesse na indústria do petróleo. Nos últimos anos, se fez necessário técnicas de 

exploração e produção de petróleo que consiga explorar o máximo possível de maneira que 

tenha o menor custo. Com isso, métodos de recuperação avançada de petróleo através da injeção 

de CO2 estão sendo utilizadas com objetivo de aumentar a quantidade de petróleo recuperada 

de um determinado reservatório e de otimização do processo. Na literatura existem diversos 

métodos que têm como objetivo o estudo das interações entre os fluidos com o objetivo de 

atingir a miscibilidade e ter um conhecimento melhor sobre a pressão mínima de miscibilidade 

(PMM) para uma melhor recuperação de petróleo. Há abordagens experimentais, correlações 

numéricas, métodos analíticos e computacionais. Foram realizados e estudados o 

comportamento dos fluidos (variação das suas características) em faixas de temperaturas fixas 

e pressões e composições dos fluidos (de injeção e óleo) e analisados a variação da massa 

específica de forma experimental, através de equações de estados de Peng-Robinson e através 

de cálculos baseados na regra de mistura. Estudos e interpretações sobre diagramas ternários 

também foram feitos com o objetivo de analisar o comportamento da miscibilidade com as 

diferentes pressões. Foi observado que quanto maior a pressão, menor será a região de duas 

fases em um diagrama ternário. Testes de inchamento também foram utilizados para ter uma 

maior compreensão da interação entre os fluidos e a variação de volume destes. 

 

Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, miscibilidade, pressão mínima de 

miscibilidade, injeção de gás carbônico, injeção miscível e imiscível. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Studies and tests about miscibility and interaction between fluids are of extreme 

importance and of great interest in the oil industry. In the last few years, oil exploration and 

production techniques to extract the maximum amount of oil as possible with fewer costs have 

become necessary. Therefore, advanced oil recovery methods through the injection of CO2 are 

being used, aiming to increase the amount of oil recovered from a given reservoir and process 

optimization. In the literature, there are several methods that aim to study the interactions 

between fluids in order to achieve miscibility and to have a better knowledge about the 

minimum miscibility pressure (MMP) for a better oil recovery. There are: experimental 

approaches and numerical correlations, apart from analytical and computational methods. The 

behavior of the fluids (variation of their characteristics) in fixed temperature ranges and 

pressures, and the compositions of the fluids (injection and oil) were studied and analyzed. The 

specific mass variation was analyzed experimentally, using equations of Peng- Robinson and 

through calculations based on the mixing rule. Studies and interpretations on ternary diagrams 

were also done with the objective of analyzing the behavior of the miscibility with the different 

pressures. It was observed that the higher the pressure, the smaller the region would be in the 

two phases of the ternary diagram. Swelling tests were also used to gain a better understanding 

of the interaction between fluids and the volume variation of these fluids. 

 

Keywords: Enhanced oil recovery, miscibility, minimum miscibility pressure, injection 

of carbon dioxide, miscible injection gas and immiscible gas injection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há uma demanda cada vez maior de energia no mundo, decorrente, principalmente de 

um grande desenvolvimento industrial e crescimento populacional. Com isso, o melhor 

aproveitamento de recursos disponíveis se torna essencial na tentativa de suprir toda essa 

necessidade energética. 

Técnicas de recuperação melhorada de petróleo (IOR – Improved Oil Recovery), como 

a injeção de gás miscível ou imiscível visam aumentar o fator de recuperação de determinado 

reservatório ou campo. 

Nas últimas décadas foram realizados inúmeros estudos sobre os malefícios da emissão 

de gases na atmosfera que contribuem para a intensificação do efeito estufa.   Políticas foram 

adotadas com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes. Com isso, a injeção de CO2 

se torna um grande aliado de políticas de diminuição da emissão de gases poluentes na 

atmosfera, visto que o CO2 que é produzido junto com o óleo pode ser utilizado como gás de 

injeção em reservatório de petróleos com o objetivo de aumentar a recuperação de petróleo. 

Os gases produzidos nos campos de pré-sal têm uma elevada concentração de gás 

carbônico, tornando a injeção de CO2 um processo preferencial de recuperação. Para um projeto 

de injeção de gás ter sucesso técnico e econômico, é imprescindível determinar a  Pressão 

Mínima de Miscibilidade ( PMM ) em função da composição do gás de injeção, além de 

determinar as composições e propriedades físico-químicas do fluido de reservatório e do gás 

com gás de injeção. 

Este trabalho aborda conceitos e técnicas experimentais envolvidas na determinação da 

pressão mínima de miscibilidade. Dados experimentais compilados da literatura foram 

utilizados para avaliar a equação de estado de Peng-Robinson e outras metodologias de cálculo 

de propriedades relevantes no projeto e na avaliação de processos de injeção de gás em 

reservatórios.    
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Tanto aspectos econômicos como ambientais tornam a proposta de injeção de dióxido 

de carbono em reservatórios, extremamente atrativas, sendo uma prática que concilia um 

incremento na produção do petróleo com desenvolvimento sustentável.  O planejamento de 

experimentos de laboratório para determinar a miscibilidade de gases de injeção em fluidos de 

reservatório e a modelagem computacional destes experimentos em função da pressão, 

temperatura e composições do gás de do óleo são fundamentais no projeto e na avaliação da 

recuperação melhorada por injeção de gás miscível ou imiscível.  

 

1.2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever testes de laboratório necessários à 

obtenção de dados experimentais das condições de miscibilidade e da pressão mínima de 

miscibilidade entre o gás de injeção e o fluido de reservatório e a metodologia de cálculo 

necessária ao planejamento e avaliação desses testes. Os dados obtidos a partir destes testes são 

aqueles considerados relevantes na implantação de projetos de recuperação melhorada por 

injeção de gás. 
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2 REVISÃO BIBILIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica identificou metodologias de cálculo e testes de laboratório 

utilizados na determinação de dados relevantes nos projetos de recuperação melhorada de 

petróleo por injeção de gás. Esta etapa resultou em um conjunto de documentos que apresenta 

os fundamentos, metodologias de cálculo e o estado da arte das metodologias experimentais 

utilizadas para avaliar injeção de gás em reservatórios de petróleo. Foram identificados livros, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que consideramos de grande relevância para o 

desenvolvimento do projeto por apresentarem grande contribuição a fundamentação dos 

conceitos desse trabalho. 

Existem basicamente duas técnicas de recuperação melhorada de petróleo por injeção 

de gás: recuperação melhorada de petróleo por injeção de gás miscível e recuperação melhorada 

de petróleo por injeção de gás imiscível. 

A recuperação de óleo miscível é aplicada a pressões superiores a pressão mínima de 

miscibilidade que pode ser estimada a partir de testes experimentais, equações de estado ou 

correlações empíricas. Para alcançar uma maior recuperação de óleo, a pressão de fatura do 

reservatório deve ser superior à pressão mínima de miscibilidade. O deslocamento miscível 

pode ser obtido de duas formas: métodos miscíveis de primeiro contato e métodos miscíveis de 

múltiplos contatos (PERERA et al,2016). 

Para o melhor entendimento dos métodos de recuperação de hidrocarbonetos utilizando 

a técnica de injeção de gás, é necessário o conhecimento sobre determinados tópicos. Nesta 

seção serão apresentados conceitos pertinentes ao assunto. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA MISCIBILIDADE ENTRE GÁS 

DE INJEÇÃO E O FLUIDO DE RESERVATÓRIO 

 

O método de recuperação melhorada por injeção de gás miscível em reservatórios de 

petróleo resulta normalmente em aumento considerável do fator de recuperação. A 

miscibilidade entre o gás de injeção e o fluido de reservatório pode ser caracterizada e 

determinada pela pressão mínima de miscibilidade. Definir as condições ótimas do 

deslocamento miscível do fluido de reservatório (fluido deslocado) pelo gás de injeção (fluido 
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deslocante) é fundamental para alcançar uma elevada recuperação. Os gases de injeção 

normalmente utilizados são: metano, gás natural, nitrogênio. 

Ao usar um solvente miscível como agente de deslocamento, o óleo em um reservatório 

pode ser deslocado da rocha com um alto grau de eficiência (Clarck et al., 1958). Além disso, 

se o solvente miscível é CO2, a pressão mínima de miscibilidade necessária para obter um 

deslocamento miscível é usualmente menor do que a pressão necessária para deslocamento 

miscível com gás natural, metano ou hidrogênio (Stalkup, 1978). 

A obtenção de deslocamento miscível entre o fluido que se desloca (fluido de injeção) 

e o fluido deslocado (óleo de reservatório) tem o objetivo principal de alcançar a redução 

máxima na saturação do óleo residual. 

O grau de redução na saturação do óleo residual (óleo deixado no espaço poroso depois 

de ter entrado em contato com o gás injetado) é a diferença chave entre os processos de 

deslocamento miscível e imiscível. Nos deslocamentos miscíveis, a saturação residual de óleo 

é reduzida significativamente, o que leva a altas recuperações de óleo e economia de projeto 

favorável, enquanto uma grande saturação de óleo residual pode permanecer em deslocamentos 

imiscíveis, o que não resultará em economia. (Meyer 2007). 

 

2.2 ABORDAGENS NA CARACTERIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA 

MISCIBILIDADE DO GÁS DE INJEÇÃO NO FLUIDO DE RESERVATÓRIO  

 

Diferentes abordagens experimentais e não experimentais são relatadas na literatura 

para caracterizar e determinar a miscibilidade do óleo de reservatório com injeção de gás 

considerando a pressão mínima de miscibilidade. No entanto, o que determinará a seleção de 

uma determinada abordagem será a natureza do projeto de injeção de gás. Por exemplo, se um 

grande número de reservatórios necessita da determinação da miscibilidade do óleo com injeção 

de CO2, correlações empíricas são mais adequadas por fornecerem informações de forma 

rápida e de menor custo. Quando dados PVT (Pressão-Volume-Temperatura) de qualidade 

estão disponíveis com a possibilidade de desenvolver um modelo de equação de estado bem 

ajustado, o operador pode optar por uma abordagem computacional (numérica) ou analítica 

com a finalidade de determinar as estimativas iniciais da pressão mínima de miscibilidade do 

reservatório. Portanto, o fenômeno da miscibilidade do óleo do reservatório com o gás de 
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injeção pode ser caracterizado e avaliado experimentalmente ou aplicando uma abordagem não 

experimental empírica, analítica ou computacional.     

A principal razão técnica da necessidade de determinar a miscibilidade do gás de injeção 

no fluido de reservatório em termos de pressão mínima de miscibilidade e de caracterizar os 

mecanismos dominantes no processo de miscibilidade é que são fortemente dependentes da 

temperatura do reservatório, das composições dos fluidos (gás de injeção e óleo de 

reservatório), de propriedades PVT do fluido de reservatório e da pressão de injeção.     É 

necessário ainda considerar certas variáveis termodinâmicas (inchamento do óleo com gás de 

injeção, densidade dos fluidos, pressão de saturação etc.), influência de forças naturais (por ex., 

capilar e a gravitacional) e fatores operacionais (por ex., disponibilidade de gás de injeção e 

capacidade de compressão) que estão diretamente correlacionados com a obtenção de 

miscibilidade e a recuperação máxima de óleo. 

O quadro 1 relaciona as abordagens experimentais e o quadro 2 listam diferentes 

métodos não experimentais para determinar a pressão mínima de miscibilidade do gás de 

injeção no fluido de reservatório.  
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Quadro 1 - Abordagens experimentais publicadas na literatura para caracterizar e determinar 

a interação entre o gás de injeção e o fluido de reservatório em termos da PMM. 

 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Nome do método Fonte na literatura 

Slim-Tube (tubo fino) Yellig and Metcalfe (1980) 

Célula visual de alta pressão Hagen and Kossak (1986) 

Rápido aumento de pressão Czarnota et al. (2017a) 

Densidade do vapor do gás injetado versus pressão  Harmon and Grigg (1988) 

Experimentos de múltiplos contatos  Thomas et al. (1994) 

Método de bolhas ascendentes Christiansen and Haines (1987) 

Método da tensão interfacial (VIT) Rao (1997) 

Técnica da injeção de bolha única Srivastava and Huang (1998) 

Equilíbrio vapor-líquido – Teste da tensão 

interfacial 
Kechut et al. (1999) 

Teste do tubo fino micro Kechut et al. (1999) 

Microfluídico rápido baseado em fluorescência Nguyen et al. (2015) 

Método Slim-Tube (tubo fino) rápido Adel et al. (2016) 

Método de VIT baseado em elevação capilar  Hawthorne et al. (2016) 

Método de resposta sônica Czarnota et al. (2017) 

Rápido aumento de pressão Czarnota et al. (2017a) 

Fonte: Saini. (2018). 
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Quadro 2 - Abordagens não experimentais publicadas na literatura para caracterizar e 

determinar a interação entre o gás de injeção e o fluido de reservatório em termos da PMM. 

MÉTODOS NÃO EXPERIMENTAIS 

Nome do método Fonte na literatura 

EMPÍRICO  

Correlações empíricas 

Cronquist ((1977) in Mungan (1981)), Lee (1979), Yellig 

and Metcalfe (1980), Johnson and Pollin (1981), Orr and 

Jensen (1984), Alston et al. (1985), Glaso (1985), Emera 

and Sarma (2005), Yuan et al. (2005), Shokir (2007), 

Ghomian et al. (2008), Li et al. (2012),Ju et al. (2012), 

Chen et al. (2013), Alomair and Iqbal (2014), Alomair 

and Garrouch (2016), Zhang et al. (2015), Valluri et al. 

(2017), Mansour et al. (2017) 

ANALÍTICO  

Abordagem key-line e o método 

das características (MOC) 

Nouar and Flock (1988), Johns et al. (1993), Johns 

and Orr (1996), Wang and Orr (1997),Jessen et al. 

(1998), Yuan and Johns (2005), Ahmadi et al. 

(2011), Yuan et al. (2008) 

Modelos Mecânicos de Parachor  
Ayirala and Rao (2004), Ayirala and Rao (2006), 

Ashrafizadeh and Ghasrodashti (2011) 

COMPUTACIONAL OU ABORDAGEM NUMÉRICA 

Método da mistura em células 

Jaubert et al. (1998, 1998a), Zhao et al. 

(2006,2006a), Ahmadi and Johns (2011), Mogensen 

et al. (2009) 

1D Simulação 1D de Slim Tube  
Mogensen et al. (2009), Bui et al. (2010), Ju et al. 

(2012)Linear gradient theory (LGT) model Nobakht et al. 

(2008) 

Modelo de rede neural  Alomair and Garrouch (2016) 

Modelo de máquina de vetor de 

suporte de mínimos quadrados 

(LSSVM) 

 

Shokrollahi et al. (2013) 

Modelo Parachor Teklu et al. (2014)  

Modelo PC-SAFT EOS  Wang et al. (2016) 

Desaparecimento da interface Zhang et al. (2017) 

Simulação dinâmica molecular Yang et al. (2016) 

Fonte: Saini. (2018) 
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2.2.1 FATORES TÉCNICOS 

 

A principal razão técnica para determinar a pressão mínima de miscibilidade (PMM) é 

porque essa permite identificar o mecanismo predominante no processo de miscibilidade entre 

o gás de injeção e o fluido de reservatório. Para determinado reservatório, o fluxo de injeção de 

gás recomendado é influenciado pela PMM, pela temperatura do reservatório e por 

propriedades PVT como as massas específicas do gás de injeção, do fluido de reservatório e de 

misturas desses fluidos nas condições de injeção e pelo inchamento resultante da miscibilidade 

do gás no óleo. Portanto, esses valores precisam ser determinados para o sistema gás de injeção 

- fluido de reservatório. Também é necessário avaliar a influência de forças naturais (por ex., 

capilar e gravitacional) e fatores operacionais como disponibilidade de gás de injeção e 

capacidade de compressão com objetivo de alcançar a recuperação máxima de óleo. Essas 

forças e aspectos operacionais não são tratados nesse trabalho. 

O Quadro 3 apresenta critérios técnicos que devem ser atendidos no projeto. 

 

Quadro 3 – Critérios técnicos de projetos de injeção. 

Vazão de injeção 0,04 VP/ano    (VP – Volume Poroso do reservatório) 

Pressão de Operação 1,1 a 1,6 PMM    e    <  0,7 pressão de fratura do reservatório 

Duração do projeto > 25 anos 

Fonte: Saini. (2018). 

 

2.2.2 FATORES ECONÔMICOS 

 

Análises econômicas mostram que quanto menor for a pressão mínima de miscibilidade, 

menores serão os investimentos e os custos operacionais e de manutenção do projeto. O 

conhecimento prévio da pressão mínima de miscibilidade e da pressão de fratura da rocha 

reservatório permite ao operador definir os limites mínimo (PMM) e máximo (pressão de 

fratura). Uma menor pressão de injeção contribui para reduzir os custos operacionais e deve 

sempre ser considerada, especialmente em períodos de baixos preços de petróleo. As 

experiências de injeção em campos onshore mostram que a viabilidade econômica é boa se uma 

fonte de gás de injeção de baixo custo está disponível. (Gozalpouor et al. 2005). Nos campos 
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do pré-sal brasileiro, devido à alta concentração de CO2 no gás produzido, dispõe de grandes 

quantidades de gás de injeção. 
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2.3 MISCIBILIDADE  

 

Miscibilidade é a capacidade de duas ou mais substâncias formarem uma única fase 

quando misturadas. A miscibilidade entre dois ou mais fluidos depende de suas composições, 

da razão molar dos fluidos na mistura e das condições de pressão e temperatura a que está 

submetida a mistura.   

A miscibilidade entre dois líquidos pode ser explicada de acordo com a atração 

molecular entre partículas. Normalmente, líquidos com características polares se misturam mais 

facilmente com outros líquidos com características polares devido a atrações dipolo-dipolo ou 

ligações de hidrogênio.  Similarmente, líquidos não polares tem mais facilidade de se 

misturarem com líquidos não polares. Logo, líquidos polares em contato com solventes polares 

e líquidos apolares em contato com solventes apolares mostram um comportamento miscível 

quando submetidos a determinadas condições de temperatura e pressão. (Saini. 2018) 

 

2.3.1 MISCIBILIDADE ENTRE GÁS DE INJEÇÃO E FLUIDO DE 

RESERVATÓRIO 

 

Os gases de injeção normalmente utilizados na recuperação melhorada de petróleo são 

em geral apolares, enquanto os fluidos de reservatório, por serem misturas complexas 

multicomponentes, podem apresentar características diversas em relação a polaridade como 

apolar, pouco polar, polar ou muito polar. 

O deslocamento miscível do fluido de reservatório pelo gás de injeção ocorre na 

temperatura de reservatório e acima de uma determinada pressão. Dependendo da natureza do 

contato, a miscibilidade pode ocorrer no primeiro contato entre o gás de injeção e o fluido de 

reservatório ou após múltiplos contatos entre o gás e o líquido. A pressão mínima necessária 

para ocorrer a miscibilidade é denominada Pressão Mínima de Miscibilidade (PMM). A PMM 

é definida para o primeiro contato ou para múltiplos contatos, sendo o valor da pressão no 

primeiro caso sempre maior que o do segundo. 
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2.4 DIAGRAMA TERNÁRIO 

 

Diagrama de fase ternário pode ser usado para visualizar o comportamento de fase de 

sistemas constituídos de três componentes, ou pseudocomponentes. No diagrama ternário, até 

três variáveis podem ser representadas em um gráfico bidimensional sendo cada ponto uma 

combinação diferente dos três componentes. O comportamento de fase é plotado a pressão e 

temperatura fixas, as composições, nesse trabalho, são representadas em fração molar ou 

percentagem molar. 

Um diagrama ternário para três pseudocomponentes, i.e., componentes hipotéticos 

Leves, Pesados Intermediários é mostrado na Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama ternário representando 3 pseudocomponente – Leves, Pesados e 

Intermediários 

 

Fonte: Kantzas et al. (2017) 
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Qualquer ponto no interior do diagrama representa uma combinação de composição dos 

três pseudocomponentes, por exemplo, o ponto M representa uma mistura contendo 50 % de 

Leves, 30 % de pesados e 20 % de Intermediários. Os vértices representam os 

pseudocomponentes “puros” e os lados do triângulo entre dois vértices as composições binárias. 

Nesse trabalho as composições são representadas no diagrama ternário em fração molar ou 

percentagem molar. 

Os pontos M1 e M2 representam duas diferentes misturas. Qualquer mistura de M1 e M2 

terá composição M12 ao longo da linha M1M2. O ponto representando a composição da mistura 

final M12 é determinado pela regra da alavanca, nesta regra a composição da mistura resultante 

é calculada a partir da média ponderada da composição pela quantidade adicionada de cada 

mistura original.  

 

𝑀1

𝑀2
=

𝑀12𝑀2 

𝑀1𝑀12
                                                                                                  (1) 

 

O comportamento de fase no diagrama ternário é plotado para pressão e temperatura 

fixas, se os três pseudocomponentes forem miscíveis à temperatura e pressão especificadas 

nenhuma região bifásica (líquido-vapor) aparece no diagrama.  Portanto, quando uma mistura 

for completamente miscível o diagrama não apresenta região de imiscibilidade. 

 

2.5 REPRESENTAÇÃO DA MISCIBILIDADE EM DIAGRAMAS TERNÁRIOS 

 

Nos estudos de miscibilidade visando a recuperação melhorada de petróleo por injeção 

de gás miscível, os diagramas ternários podem ser usados para representar as composições do 

gás de injeção e do fluido de reservatório e o comportamento de fase de suas misturas. A 

vantagem de utilizar diagrama ternário para descrever composições é que os mecanismos de 

miscibilidade podem ser mais facilmente representados e visualizados. A recuperação 

melhorada de petróleo por injeção de gás miscível pode ser avaliada representando o gás de 

injeção, o fluido de reservatório e suas misturas por 3 pseudocomponentes em um diagrama 

ternários (Stalkup 1984). Nesta representação, os componentes presentes no gás de injeção e 

no fluido de reservatório são distribuídos em 3 pseudocomponentes: Leves,  Pesados e 
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Intermediários. O pseudocomponente do tipo leves agrupa os componentes CH4, N2, CO2, H2S 

e outros gases; o Pesados a fração C7+ e o Intermediários os hidrocarbonetos entre C2 e C6.  

A Figura 2 mostra um diagrama ternário para misturas dos pseudocomponentes Leves, 

Pesados e Intermediários. 

 

Figura 2 – Diagrama ternário para o sistema Leves, Pesados e Intermediários 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

Os diagramas ternários de miscibilidade representam o equilíbrio de fases de 3 

componentes,ou pseudocomponentes, à temperatura e pressão especificadas. Os vértices do 

diagrama representam os diferentes pseudocomponentes “puros”. Os lados do triângulo 

representam composição de misturas binárias dos pseudocomponentes localizados nos 

respectivos vértices. A região entre as curvas dos pontos de bolha e orvalho representam as 

composições de misturas gás de injeção e fluido de reservatório que formam 2 fases, líquida e 

vapor. A tangente ao ponto crítico (plait point) é tie line crítica. A tie line crítica é utilizada 

como referencial para definir a imiscibilidade e os diferentes processos de miscibilidade. 
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A Figura 3 ilustra qualitativamente o efeito da pressão na área da região de duas fases, 

i.e., imiscibilidade. A região de imiscibilidade diminui com o aumento da pressão, portanto, a 

miscibilidade é mais facilmente alcançada a altas pressões. Em uma menor pressão, a uma 

determinada temperatura, em que a miscibilidade entre o gás de injeção e o fluido de 

reservatório pode ser alcançada em múltiplos contatos é a chamada Pressão Mínima de 

Miscibilidade (PMM). A PMM é função da temperatura e das composições do gás de injeção e 

do fluido de reservatório. 

A imiscibilidade ocorre se ao representar as composições de gás de injeção e do fluido 

de reservatório no diagrama ternário, estas se localizarem acima e abaixo das curvas dos pontos 

de orvalho e bolha, respectivamente, e do mesmo lado da tie line crítica, conforme ilustrado na 

Figura 4. 
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Figura 3 – Efeito da pressão na região de imiscibilidade – a miscibilidade aumenta com 

pressão 

 

Fonte: Adaptado de  Pedersen (2014) 
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Figura 4 - Composições do fluido de reservatório e do gás de injeção formando um sistema 

imiscível na condição de temperatura e pressão do diagrama ternário. 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

 

2.6 MECANISMOS DE MISCIBILIDADE  

 

A miscibilidade pode ocorrer segundo os seguintes 4 mecanismos: 

• Miscibilidade no Primeiro Contato (MPC); 

• Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Vaporização (MMCV) ➔ 

Vaporização de Leves e Intermediários do Fluido de Reservatório; 

• Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Condensação (MMCC) ➔ 

Condensação de Intermediários no Gás de Injeção; 

• Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Vaporização e Condensação 

Combinados (MMCVC) ➔ Vaporização de Leves e Intermediários do Fluido de Reservatório 

e Condensação de Leves e Intermediários no Gás de Injeção. 
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Os subitens a seguir apresentam em detalhes os diferentes mecanismos de miscibilidade 

utilizando o diagrama ternário e esquemáticos sobre o que ocorre no reservatório quando o gás 

de injeção entra em contato com o óleo.  

 

2.6.1 MISCIBILIDADE NO PRIMEIRO CONTATO (MPC) 

 

A miscibilidade em primeiro contato (MPC) ocorre quando a linha que conecta a 

composição do gás de injeção ao do fluido de reservatório em um diagrama ternário não cruza 

a área de duas fases, região de imiscibilidade, conforme ilustrado na Figura 5.   

Na MPC as misturas de gás de injeção e fluido de reservatório são totalmente miscíveis 

e formam uma única fase, independente da razão de mistura. A Pressão Mínima de 

Miscibilidade de Primeiro Contato (PMMPC) é a menor pressão na qual ocorre a MPC.  

Figura 5 - Composições do fluido de reservatório e do gás de injeção formando um sistema 

miscível no primeiro contato na condição de temperatura e pressão do diagrama 

ternário. 

 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 
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2.6.2 MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS POR VAPORIZAÇÃO 

(MMCV)  

 

O processo de miscibilidade em múltiplos contatos pelo mecanismo de vaporização 

(MMCV) de frações leves e intermediárias do fluido de reservatório é ilustrado no diagrama 

ternário representado na Figura 6. Em relação à tie line crítica, a composição do gás de injeção 

se localiza acima da região bifásica, região de imiscibilidade, do envelope de fase e a 

composição do fluido de reservatório do lado oposto, abaixo da região de imiscibilidade. A 

linha que conecta as composições do gás de injeção e do fluido de reservatório no diagrama 

ternário interceptará a região bifásica.  

No processo MMCV quando o gás de injeção é misturado ao fluido de reservatório 

original duas fases são formadas, i.e., os componentes da mistura de composição M1 se 

distribuem entre a fase vapor, composição V1, e a fase líquida, composição L1. As composições 

das fases vapor e líquida em equilíbrio são os pontos V1 e L1 nas curvas dos pontos de orvalho 

e bolha, respectivamente, fronteiras entre a região bifásica e as regiões monofásicas no 

diagrama ternário. Os dois pontos são conectados por uma tie line, reta V1L1 , que intecepta a 

mistura M1.    
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Figura 6 – Diagrama Ternário - Miscibilidade em múltiplos contatos pelo mecanismo de 

vaporização de frações leves e intermediárias do fluido de reservatório 

.  

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

Como ilustrado na Figura 6, no processo MMCV uma mistura de gás de injeção e fluido 

de reservatório produz no primeiro contato uma mistura de composição M1 que se distribui 

entre as fases vapor e líquida com as composições V1 e L1, respectivamente. A seguir, o vapor 

V1 se mistura com fluido de reservatório original formando uma nova mistura bifásica de 

composição M2 que se distribui entre as fases vapor e líquida com as composições V2 e L2. 

Generalizando, no processo de miscibilidade em múltiplos contatos pelo mecanismo de 

vaporização de frações leves e intermediárias do fluido de reservatório uma fase gasosa de 

composição Vi , entra em contato com o fluido de reservatório original e forma uma nova fase 

gasosa, Vi+1, enriquecida com componentes leves e intermediários do fluido de reservatório.   

A miscibilidade da fase gasosa Vi+1 no fluido de reservatório é maior que a da Vi devido 

ao seu maior enriquecimento em frações leves e intermediárias. As etapas do processo se 

repetem até que, em algum momento, a composição da fase vapor se torna igual à composição 

do ponto crítico. A composição do ponto crítico é miscível com o fluido de reservatório original 

em qualquer proporção, isso significa que apenas uma fase se formará, não importando a 

proporção entre a mistura crítica e o fluido de reservatório original.   
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Quando ocorre a MMCV, o gás de injeção e o fluido de reservatório são considerados 

miscíveis como resultado do mecanismo de vaporização de frações do fluido de reservatório. 

O termo vaporização é usado porque a composição da fase gasosa é gradualmente enriquecida 

com componentes leves e intermediários presentes no fluido de reservatório original.    

No contexto do reservatório, o processo MMCV é ilustrado no esquemático da Figura 

7. O gás de injeção entra em contato com o fluido de reservatório no poço de injeção e extrai 

(stripping) componentes leves e intermediários. O gás de injeção, devido a sua maior 

mobilidade em relação ao fluido de reservatório, se desloca na rocha reservatório mais 

facilmente que o fluido de reservatório.  Por isso, o gás de injeção se distancia do poço injetor 

mais rapidamente que o fluido de reservatório com o qual entrou em contato, resultando em 

uma frente de gás de injeção gradativamente enriquecida em frações leves e intermediárias.  

Distante do poço injetor, o gás de injeção enriquecido entra em contato com fluido de 

reservatório fresco, retira mais componentes do óleo, e assim por diante até que, após múltiplos 

contatos e a certa distância do poço injetor, o gás enriquecido e o fluido de reservatório original 

se tornam completamente miscíveis.  

 

Figura 7 – Reservatório - Miscibilidade obtida através do mecanismo de vaporização de 

frações leves e intermediárias do fluido de reservatório.   

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 
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Figura 8 Miscibilidade de multiplos contatos por vaporização no contexto do reservatório 

 

Fonte: Adaptado de Saini (2018) 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS POR CONDENSAÇÃO 

(MMCC)  

 

O diagrama ternário representado na Figura 9 ilustra o princípio da miscibilidade em 

múltiplos contatos baseada no mecanismo de condensação de frações pesadas e intermediárias 

do gás de injeção.  
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Figura 9 - Diagrama Ternário - Miscibilidade em múltiplos contatos pelo mecanismo     de 

condensação de frações pesadas do gás de injeção 

 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 
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A composição do fluido de reservatório e do gás injeção se localizam em lados opostos 

em relação a tie line crítica. A composição do gás de injeção à direita da tie line e a composição 

do fluido de reservatório à esquerda, na região monofásica líquida.  A linha que conecta as 

composições do fluido de reservatório e do gás de injeção intercepta a bifásica. Quando 

determinada quantidade de fluido de reservatório é misturada com uma quantidade apropriada 

de gás de injeção, duas fases são formadas, uma líquida e outra fase vapor.  A fase líquida 

absorverá componentes leves e intermediários da fase gasosa e sua composição se aproxima da 

do ponto crítico. O fluido de reservatório à medida que absorve componentes do gás de injeção 

se aproxima da composição do ponto crítico e aumenta sua miscibilidade com o gás de injeção. 

Durante os N contatos com o gás de injeção fresco o fluido de reservatório absorve 

gradativamente componentes intermediários e pesados da fase gasosa, a composição da fase 

líquida se torna idêntica a do ponto crítico e a miscibilidade entre o gas de injeção e o fluido de 

reservatório é alcancada. A miscibilidade é alcançada porque a mistura crítica é miscível com 

o fluido de reservatório e com o gás de injeção, em qualquer proporção.   

O processo de condensação é ilustrado em um contexto de reservatório na Figura 10.  O 

gás de injeção entra em contato com o fluido de reservatório na vizinhanca do poço injetor e 

este absorve componentes de massa molar intermediária do gás.  A fração do gás de injeção 

não absorvida pelo fluido de reservatório é deslocada para longe do poço injetor injeção pelo 

gás de injeção fresco. Após N contatos entre o gás de injeção e o fluido de reservatório, a 

miscibilidade é alcançada na vizinhanca do poço injetor devido ao enriquecimento do fluido de 

reservatório em frações intermediárias do gás de injeção. 
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Figura 10 – Reservatório - Miscibilidade em múltiplos contatos pelo mecanismo de 

condensação de frações leves e intermediárias do gás de injeção 

 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

 

 

Figura 11 Miscibilidade de multiplos contatos por condensação no contexto do reservatório 

 

Fonte: Adaptado de Saini (2018) 
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2.6.4   MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS POR VAPORIZAÇÃO E 

CONDENSAÇÃO COMBINADAS (MMCVC)  

 

Segundo Zick (1986) e Stalkup (1987), o mecanismo para uma mistura 

multicomponente (n > 3) também pode ocorrer pelos mecanismos de vaporização e 

condensação combinados. Isso significa que a troca de componentes no contato entre gás de 

injeção e o fluido de reservatório é bidirecional, o fluido de reservatório absorve componentes 

do gás de injeção e o gás de injeção absorve componentes do fluido de reservatório.  Nos 

sistemas em que ocorrem simultaneamente os mecanismos de vaporização e condensação, a 

miscibilidade se desenvolve no reservatório em uma posição intermediária entre o poço injetor 

e a frente de gás de injeção-fluido de reservatório. A composição das fases líquida e vapor no 

processo de miscibilidade se tornam iguais no ponto crítico. No contexto do reservatório, a 

miscibilidade como resultado de um mecanismo combinado de vaporização / condensação é 

ilustrada na Figura 12. 

Em um diagrama ternário é possível representar o mecanismo por vaporização ou por 

condensação,  mas não os dois combinados que para a maioria dos sistemas de gás de injeção-

fluido de reservatório determina a Pressão Mínima de Miscibilidade.   
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Figura 12 – Reservatório - Miscibilidade em múltiplos contatos através dos 

mecanismos de vaporização e condensação combinados. 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

 

 

 

Figura 13 Mecanismo de miscibilidade de multiplos contatos por vaporização e 

condensação no contexto de reservatório 

 

Fonte: Adaptado de Saini (2018) 
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3 EXPERIMENTOS DE MISCIBILIDADE 

 

Podem ser utilizados três tipos de abordagens experimentais na indústria de petróleo 

para caracterizar e determinar a miscibilidade do óleo de reservatório pela injeção de gás 

considerando a pressão mínima de miscibilidade. Suas vantagens, desvantagens e limitações 

são relatadas na literatura e são usadas para determinar a miscibilidade do óleo com o gás de 

injeção, buscando descrever e quantificar a natureza, a magnitude e as interações entre os 

fluidos que ocorrem no interior dos poros da rocha à temperatura e pressão de reservatório. 

Os métodos experimentais buscam obter dados normalmente que contam com a 

abordagem de alcançar uma alta eficiência (~ 90%) de deslocamento, incluindo experimentos 

de escoamento, testes de tubo fino e teste de tubo micro-fino. Esses métodos experimentais se 

baseiam frequentemente na abordagem experimental de visualização do desaparecimento da 

interface para inferir a pressão mínima de miscibilidade, incluindo o método de bolhas 

ascendentes e técnica da tensão interfacial (VIT). Outros métodos experimentais como a célula 

visual de safira de alta pressão, técnica de injeção de bolha única também foram relatados na 

literatura para determinar e caracterizar a miscibilidade do óleo de reservatório pela injeção de 

CO2, no entanto, eles possuem um valor mais alto que o teste do tubo fino ou as técnicas de 

bolhas ascendentes e técnica de tensão interfacial. 

 

3.1 TESTE DE INCHAMENTO DO FLUIDO DE RESERVATÓRIO COM GÁS DE 

INJEÇÃO  

 

Esse teste consiste na adição de determinado gás a uma amostra de fluido de reservatório 

em proporções variáveis com o objetivo de analisar o comportamento da mistura em termos de 

pressão de saturação e volume.  O teste procura simular o comportamento do fluido de 

reservatório quando da injeção de gás no reservatório.  

O experimento de laboratório consiste de uma série de adições de gás a uma amostra de 

fluido de reservatório mantida à temperatura do reservatório. Após cada adição, a mistura é 

caracterizada em termos de percentagem molar de gás em relação ao número de moles da 

amostra de fluido de reservatório original. A série de adições de gás se inicia à pressão de 

saturação do fluido de reservatório original e é, em geral, finalizada quando o volume total de 

gás injetado atinge uma proporção de 80 % molar de gás em relação a amostra original. 
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Figura 14– Esquemático do Teste de Inchamento em Célula Visual PVT 

 

 

Fonte: Adaptado de Ahmed (2007) 

 

Quando o teste de inchamento é realizado utilizando uma Célula Visual PVT, a cada 

adição de gás a célula é pressurizada até que a mistura gás de injeção – fluido de reservatório 

forme uma única fase. A seguir, a célula é despressurizada gradativamente por expansão de 

volume até atingir a nova pressão de saturação. Neste momento determina-se o volume da 

mistura, o que possibilita calcular a razão de inchamento, definida como a relação entre este 

volume e o volume da amostra original, ambas à pressão de saturação. Durante uma série de 

adições de gás a amostra de fluido de reservatório, o ponto de saturação pode mudar de ponto 

de bolha para ponto de orvalho, sinalizando que o fluido atingiu o seu ponto crítico entre o 

último ponto de bolha e o primeiro ponto de orvalho. No ponto crítico duas fases idênticas estão 

em equilíbrio. A composição crítica e a pressão crítica são importantes parâmetros na avaliação 

do teste. 
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O teste de inchamento em uma Célula Visual PVT consiste das seguintes etapas: 

Transferir uma amostra de fluido de reservatório com composição global conhecida, Zi 

, para  a célula PVT Visual mantida a temperatura do reservatório.  

Etapa 1.  Variar o volume da célula para determinar a pressão de saturação e registrar o 

volume ocupado pela amostra de fluido de reservatório (Vsat,orig) à temperatura de 

reservatório e na pressão de saturação; 

Etapa 2.  Adicionar um volume pré-determinado de gás de injeção, normalmente 

equivalente de 10-20% molar da amostra de fluido de reservatório; 

Etapa 3.  Ajustar a pressão da mistura gás de injeção – fluido de reservatório é elevada, 

reduzindo o volume da célula, até que alcance a pressão de saturação da mistura, i.e., menor 

pressão em que apenas uma fase está presente na célula; registrar o volume de saturação e a 

pressão de saturação.  

Etapa 4.  A partir dos volumes de saturação da amostra original e da amostra com gás 

de injeção determinar o fator de inchamento, FI, razão entre o volume saturado do fluido de 

reservatório após a adição de gás de injeção, (Vsat), e o volume saturado da amostra original, 

(Vsat,orig) , ambas à temperatura de reservatório.   

FI =
𝑉𝑠𝑎𝑡

𝑉𝑠𝑎𝑡,𝑜𝑟𝑖𝑔
                                                                                               (2) 

Etapa 5.  Repetir as etapas 3 a 5 até que a percentagem molar do gás injetado na mistura 

atinja um valor predefinido, normalmente em torno de 80%.  

 

Os dados experimentais determinados nos testes de inchamento são essenciais para 

avaliar a capacidade do gás de injeção de se solubilizar no fluido do reservatório, promover o 

inchamento do fluido de reservatório, vaporizar frações de hidrocarbonetos do fluido de 

reservatório, condensar componentes do gás de injeção no fluido e formar múltiplas fases, 

especialmente quando o CO2 é o gás de injeção. Dados experimentais obtidos nos testes de 

inchamento são utilizados para sintonizar parâmetros equações de estado empregadas na 

modelagem composicional de reservatórios. 
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O Quadro 4 mostra os dados experimentais obtidos a partir de testes de inchamento do 

fluido de reservatório com o gás de injeção .  O Quadro 5 e o quadro 6 apresentam resultados 

experimentais do teste de inchamento e as composições do gás de injeção e do fluido de 

reservatório utilizados. O teste de inchamento foi realizado a 90ºC, a massa molar e a massa 

específica da fração C7+  do fluido de reservatório são  237 g/mol  e 0,878 g/cm3, 

respectivamente.  

Os dados experimentais apresentados por Pedersen et.al. foram obtidos por Memon et 

al (2012). 

Quadro 4 – Dados experimentais obtidos durante testes de inchamento 
 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

 

  

Parâmetro chave Descrição 

Percentagem Molar do Gás 

% molar gás 

Concentração (percentagem molar) de gás de injeção na 

mistura gás de injeção - fluido de reservatório   

Razão Molar Gás de Injeção / 

Fluido de Reservatório 

Moles de gás adicionado por moles de fluido de reservatório 

na amostra original 

Pressão de Saturação 

Psat 
Pressão de saturação após cada etapa de adição de gás 

Volume de Inchamento 

Vinchamento 
Volume da mistura após injeção de gás no ponto de saturação. 

Fator de Inchamento 
Razão entre o volume da mistura e o volume da amostra 

original de fluido de reservatório  

Massa Específica 

 

Massa específica,  após cada adição de gás, da mistura gás de 

injeção-fluido de reservatório no ponto de saturação. 

Ponto de Saturação 

Pbolha, Porvalho 

Pressão de saturação da mistura na temperatura de reservatório 

-ponto de bolha ou ponto de orvalho. 



31 

 

Quadro 5 – Dados experimentais obtidos durante testes de inchamento do sistema 

fluido de reservatório–gás de injeção 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

Quadro 6 – Composições do Fluido de Reservatório e do Gás de Injeção utilizados para obter  

os dados do Quadro 5 

Razão Molar  

Gás de Injeção/Fluido 

de Reservatório 

Pressão de Saturação 

 

Ponto de Saturação 

Pbolha, Porvalho 

Fator de 

Inchamento 

0 186.0 Ponto de bolha 1.00 

33.3 195.7 Ponto de bolha 1.03 

100 231.2 Ponto de bolha 1.32 

150 272.3 Ponto de orvalho 1.72 

233 327.5 Ponto de orvalho 2.05 

400 380.9 Ponto de orvalho 2.33 

Componente Fluido de reservatório 

(% molar) 

Gás de 

injeção 

(% molar) 

N2 0.39  

CO2 0.84 60.32 

C1 36.63 10.73 

C2 8.63 7.55 

C3 6.66 9.09 

iC4 1.21  

nC4 3.69 6.47 

iC5 1.55 0.03 

nC5 2.25 5.82 

C6 3.36  

C7 3.34  

C8 3.44  

C9 3.04  

C10 2.77  

C11 2.23  

C12 1.82  

C13 1.66  

C14 1.45  

C15 1.31  

C16 1.07  

C17 0.98  

C18 0.87  

C19 0.83  

C20+ 9.98  
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Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

Resultados laboratoriais típicos de um teste de inchamento, como aqueles do quadro 5, 

mostram um aumento gradual da pressão de saturação e do fator de inchamento com a adição 

do gás de injeção. 

 

3.2 TESTES DE MISCIBILIDADE 

 

A eficiência de deslocamento de óleo por gás depende muito da pressão, e o 

deslocamento miscível é obtido apenas a pressões maiores do que certo valor mínimo. Essa 

pressão mínima requerida para se obter o deslocamento miscível é a chamada de Pressão 

Mínima de Miscibilidade (PMM).  Vários fatores afetam o PMM como: 

o Temperatura do reservatório; 

o Pressão de injeção; 

o Composição do fluido de reservatório; 

o Composição do gás de injeção; 

o Características e propriedades do óleo; 

o Massa molar do fluido de reservatório; 

o Concentração de metano (C1) e nitrogênio (N2) no fluido de reservatório; 

o Concentração de componentes intermediários (C2-C6) na fase oleosa. 

 

A PMM aumenta à medida que a temperatura do reservatório aumenta e também é 

diretamente proporcional com o aumento da massa molar do fluido de reservatório e 

concentração maiores de C1 e N2. No entanto, a PMM diminui com o aumento da concentração 

de intermediários na fase oleosa.   

Existem diversas correlações empíricas na literatura relacionando a PMM às 

propriedades físicas do óleo e do gás.   Essas correlações são rápidas e fáceis de serem usadas 

e requerem, em geral, apenas alguns parâmetros de entrada. São muito úteis quando as 

caracterizações detalhadas dos fluidos não estão disponíveis. Uma desvantagem das correlações 

é que usam regressões a partir de dados experimentais obtidos em laboratório utilizando 

diferentes tipos de óleo.  
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Algumas correlações requerem como dados de entrada a temperatura do reservatório e 

o grau API do óleo. Outras correlações mais precisas requerem a temperatura do reservatório e 

a concentração total de intermediários C2-C6.  A maioria das correlações não consideram a 

influência do teor de metano do fluido de reservatório na PMM. Rutledge (2017) apresenta uma 

análise comparativa das principais correlações para cálculo da pressão mínima de miscibilidade 

(PMM).  A PMM também pode ser estimada a partir de equações de estado. 

 Experimentos de contato não medem diretamente PMM ou Enriquecimento Mínimo de 

Miscibilidade (EMM), seus resultados são usados para avaliar e calibrar modelos 

termodinâmicos de comportamento de fase de simuladores composicionais de reservatórios. 

Experimentos de contato com fluido de reservatório e gás de injeção podem ser realizados em 

Células Visual PVT.    

Os experimentos de contato permitem identificar e avaliar a imiscibilidade e os 

mecanismos de miscibilidade.   

1. Imiscibilidade e Miscibilidade no Primeiro Contato (MPC); 

2. Miscibilidade em Múltiplos Contatos; 

2.1. Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Vaporização (MMCV); 

2.2. Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Condensação (MMCC); 

2.3. Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Vaporização e Condensação Combinados 

(MMCVC). 

 

A seguir são apresentadas metodologias experimentais para avaliar a imiscibilidade e os 

mecanismos de miscibilidade. 

 

3.2.1  IMISCIBILIDADE E MISCIBILIDADE NO PRIMEIRO CONTATO (MPC) 

  

No experimento para avaliar a imiscibilidade ou a miscibilidade no primeiro contato 

uma quantidade conhecida de gás de injeção é adicionada à Célula Visual PVT de alta pressão 

contendo determinada quantidade de fluido de reservatório à temperatura de reservatório. Após 

a mistura atingir o equilíbrio, à temperatura e pressão especificadas, verifica-se se a existência 

de duas fases, imiscibilidade, ou a presença de uma única fase homogênea, miscibilidade no 

primeiro contato. Os esquemáticos da Figura 15 ilustram a imiscibilidade e a miscibilidade no 

primeiro contato, i.e, miscibilidade após um único contato.   
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Figura 15 -  Experimento de contato único 

(a) Imiscibilidade           (b) Miscibilidade no Primeiro Contato 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 

 

Quando a mistura gás de injeção – fluido de reservatório for imiscível, as composições 

das fases líquida e vapor representam os extremos de uma tie line. Caso o teste seja repetido 

para diferentes quantidades de gás de injeção, mantendo temperatura e pressão constantes, o 

experimento de contato único permite construir a região de imiscibilidade em um diagrama 

ternário.  

Testes de contato único também são úteis para construir diagramas pressão-composição, 

pois a pressão pode ser facilmente alterada variando o volume da célula, mantendo a 

composição global fixa.   

Um único contato não simula o contato contínuo entre o gás de injeção e o fluido de 

reservatório durante o deslocamento no reservatório. Os testes de equilíbrio em Célula Visual 

PVT que se aproximam do contato contínuo entre solvente e fluido de reservatório são 

experimentos de múltiplos contatos à temperatura e pressão de reservatório. 
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3.2.2 MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS (MMC)  

 

A miscibilidade do gás de injeção com o fluido de reservatório pode ocorrer pelos 

seguintes mecanismos: 

1. Vaporização de componentes leves e intermediários do fluido de reservatório e 

consequente aumento da massa molar da fase gasosa;  

2. Condensação de componentes leves e intermediários presente no gás de injeção e 

consequente redução da massa molar do fluido de reservatório; 

3. Combinação destes dois mecanismos.    

 

Nos três casos, inicialmente, da mesma forma que nos testes de imiscibilidade e 

miscibilidade no primeiro contato, quantidades conhecidas de fluido de reservatório e gás de 

injeção são adicionadas à Célula Visual PVT de alta pressão. Após atingir o equilíbrio, à pressão 

e temperatura especificadas, uma das fases é removida da célula e, então nova amostra do fluido 

original ou de gás de injeção é adicionada. 

 

3.2.3 MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS POR VAPORIZAÇÃO 

(MMCV)  

A adição de fluido de reservatório fresco à célula simula o processo de contato a jusante 

(à frente) a uma zona de mistura gás de injeção - fluido de reservatório em um processo de 

miscibilidade em múltiplos contatos. Nesse processo, componentes das frações leves 

intermediária do fluido de reservatório vaporizam enriquecendo o gás de injeção em 

hidrocarbonetos leves e intermediários. Este enriquecimento aumenta a similaridade entre as 

fases gasosa e líquida até se tornarem completamente miscíveis. Este mecanismo, chamado 

Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Vaporização está representado no esquemático da 

Figura 166.   
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3.2.4 MISCIBILIDADE EM MÚLTIPLOS CONTATOS POR CONDENSAÇÃO 

(MMCC)  

A adição de fluido de gás de injeção fresco à célula simula o processo de contato de gás 

fresco com fluido de reservatório contendo frações do gás de injeção dissolvidas em um 

processo de miscibilidade em múltiplos contatos. Neste processo, componentes do gás de 

injeção condensam no fluido de reservatório aumentando gradativamente a similaridade entre 

as fases gasosa e líquida até se tornarem completamente miscíveis.   

A fase inferior da célula é misturada com solvente fresco, o mesmo que acontece no 

contato a montante da zona de mistura de gás de injeção – fluido de reservatório em um 

deslocamento de miscibilidade de múltiplos contatos por condensação. A fase superior, gasosa, 

é repetidamente removida da célula adjacente ao óleo fresco em outra célula. Todos os contatos 

são realizados à temperatura e pressão fixas. Neste processo, ocorrem múltiplos contatos entre 

o gás de injeção fresco e a fase líquida constituída do fluido de reservatório com frações gasosas 

dissolvidas. 

Este mecanismo, chamado Miscibilidade em Múltiplos Contatos por Condensação está 

representado no esquemático da Figura 17.   
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Figura 16  –  Miscibilidade em múltiplos contatos por VAPORIZAÇÃO de frações leves e 

intermediárias do fluido de reservatório e consequente enriquecimento da fase gasosa. 

  

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 
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Figura 17  –  Miscibilidade em múltiplos contatos por CONDENSAÇÃO de frações leves do 

gás de injeção no fluido de reservatório e consequente redução da massa específica do óleo 

 

Fonte: Adaptado de Pedersen (2014) 
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3.3 MÉTODO AUMENTO RÁPIDO DE PRESSÃO (ARP) 

 

Desenvolvido por Czarnota et al. (2017a), o método ARP para determinar a pressão 

mínima de miscibilidade (PMM) consiste em obter dados experimentais de pressão em função 

da redução de volume ( Volume = [Volume]inicial – [Volume]atual) do sistema fluido de 

reservatório – gás de injeção.  O esquemático e a fotografia do sistema experimental com os 

principais equipamentos da são mostrados na Figura 18 e na Figura 19, respectivamente.    

 

 

Figura 18  –  Esquemático da aparelhagem experimental do Método de Aumento Rápido de 

Pressão 

 

 

Fonte: Czarnota et al. (2017a) 
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Figura 19  –  Foto ilustrativa da aparelhagem experimental do método de aumento rápido de 

pressão 

 

Fonte: Czarnota et al. (2017a) 

1. Cilindros de alta pressão com pistão flutuante 

2. Bomba volumétrica de alta pressão 

3. Tampas dos cilindros (caps) 

5. Válvulas 

 

 

Figura 20  – Curvas geradas a partir dos dados experimentais de Pressão x ΔVolume 

Fonte: Czarnota et al. (2017a) 
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O princípio fundamental do método do aumento rápido de pressão é avaliar a alteração 

da derivada d(Pressão) / d(ΔVolume), i.e., inclinação da tangente a curva de pressão (Pressão) 

em função da redução de volume (ΔVolume). Esta avaliação é realizada construindo uma curva 

do valor da tangente à curva de pressão em função da redução de volume.  A Figura 20 mostra 

as curvas a serem obtidas a partir dos dados experimentais de Pressão x ΔVolume no método 

ARP. 

A partir da curva de Pressão versus ΔVolume, primeiro gráfico da  

 

Figura 20, verifica-se que após a mistura do gás de injeção com o fluido de reservatório 

à temperatura de reservatório e pressão inicial constante, ocorre a redução gradativa de volume 

devido ao processo de solubilização do gás no líquido, ponto a  ponto b. Quando a redução 

de volume cessa à pressão constante significa que o sistema atingiu o equilíbrio, o que não 

necessariamente indica a existência de uma única fase ou de miscibilidade. A seguir a pressão 

do sistema é aumentada gradativamente injetando fluido hidráulico, o volume de fluido 

hidráulico injetado é igual a redução do volume da mistura gás de injeção - fluido hidráulico.  

O aumento de pressão com a redução de volume deve apresentar comportamento similar ao 

apresentado trecho b  c do primeiro gráfico da Figura 20.   

Ocorre pequena variação de pressão e redução significativa de volume entre os trechos 

a  b  c. O trecho c  d apresenta uma grande variação de pressão pequena redução de 

volume.  

À medida que as fases se tornam mais solúveis (atingindo a miscibilidade), um aumento 

acentuado na pressão pode ser observado por uma pequena redução no volume trecho c  d no 

primeiro gráfico da Figura 20. Este gráfico apresenta uma brusca alteração na inclinação da 

linha tangente traçada no ponto de inflexão que representa a razão crítica da variação de pressão 

com redução de volume, uma pequena redução de volume resulta em um aumento significativo 

da pressão. O ponto de inflexão é o ponto de miscibilidade entre as duas fases, i.e., a pressão 

mínima de miscibilidade. 
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O procedimento experimental do Método de Aumento Rápido de Pressão consiste nas 

seguintes etapas: 

Etapa 1. Transferir amostras de fluido de reservatório e de gás de injeção para 2 (dois) 

diferentes cilindros, ilustrados na Figura 21; 

Figura 21 – Cilindros com pistões flutuantes contendo amostras de gás de injeção e fluido de 

reservatório. 

     

Gás de injeção   Fluido de reservatório 

Fonte: Adaptado de Czarnota et al. (2017a) 

 

 

Etapa 2.  Conforme ilustrado na Figura 188, conectar os dois cilindros entre si e com a 

linha de fluido hidráulico de uma bomba volumétrica de alta pressão, a seguir, acondicioná-los 

em um forno com controle de temperatura, mantendo as válvulas inferiores abertas e a superior 

fechada;  

Etapa 3. Aumentar a pressão dos cilindros contendo as amostras de gás de injeção e 

fluido de reservatório simultaneamente bombeando fluido hidráulico lentamente, vazão 

constante menor que 5 ml/min;  

Etapa 4. Após aumentar e equalizar a pressão dos cilindros, transferir um volume 

conhecido de amostra de fluido de reservatório para o cilindro contendo a amostra de gás de 

injeção, para isso, abrir a válvula superior conectando os cilindros, fechar a válvula de 

alimentação de fluido hidráulico para o cilindro de gás de injeção e bombear fluido hidráulico 
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para o cilindro contendo a amostra de fluido de reservatório, ver esquemáticos da Figura 22 e 

da Figura 23;  

Figura 22 – Esquema de transferência de fluido de reservatório para  o cilindro de 

gás de injeção. 

 

Fonte: Adaptado de Czarnota et al. (2017a). 

 

Figura 23 – Cilindro de gás de injeção após a adição de fluido de reservatório 

 

Fonte: Adaptado de Czarnota et al. (2017a). 

 

Etapa 5. Após a transferência de fluido do cilindro de fluido de reservatório para o 

cilindro de gás de injeção, inverter a posição das válvulas, fechar a válvula superior conectando 

os cilindros, fechar a válvula na alimentação de fluido hidráulico para o cilindro de fluido de 
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reservatório e abrir a válvula de alimentação de fluido de reservatório para o cilindro condendo 

a mistura gás de injeção - fluido de reservatório; 

Etapa 6. Bombear fluido hidráulico lentamente, vazão constante menor que 5 ml/min, 

para o cilindro contendo a mistura gás de injeção – fluido de reservatório, esquemático da 

Figura 24, e registrar o volume de fluido hidráulico adicionado e a pressão do cilindro; 

 

Figura 24 – Cilindro de gás de injeção após a adição de fluido de reservatório. 

 

Fonte: Adaptado de Czarnota et al. (2017a). 

 

  

Etapa 7.  Utilizando os dados obtidos na etapa anterior construir os gráficos Figura 20 e 

para estimar a pressão mínima de miscibilidade.  

Conforme declarado por Czarnota et al.(2017a), esse método gera resultados rápidos e 

satisfatório, mas precisa ser melhor testado e avaliado quanto a sua confiabilidade na 

determinação da pressão mínima de miscibilidade para múltiplos sistemas gás de injeção – 

fluido de reservatório.  
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3.4 MÉTODO TESTE SLIM-TUBE 

 

A figura 25 apresenta o esquemático do Sistema Slim-Tube (Tubo-Fino), o principal 

método experimental de laboratório utilizado industrialmente para determinar a pressão mínima 

de miscibilidade visando a recuperação melhorada de petróleo a partir de testes de laboratório.  

 

Figura 25 Esquemático do Sistema Slim-Tube 

 

Fonte: Adaptado de Ahmed (2007). 

 

O deslocamento do óleo no Slim-Tube é realizado de quatro a seis vezes, aumentando 

gradativamente a pressão de injeção. O teste realizado a determinada pressão é finalizado após 

a injeção de gás de 1,2 volumes poroso (VP) do Slim-Tube. O fator de recuperação, i.e., fração 

volumétrica do óleo recuperada, a cada pressão de teste é plotado em função do volume de gás 

injetado, conforme mostrado na Figura 26.   

Após concluir uma série de testes a diferentes pressões plota-se o fator de recuperação 

final, i.e., após a injeção de 1,2 VP, em função da pressão, conforme ilustrado na Figura 27. O 
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fator de recuperação final aumenta com a pressão de teste até se tornar assintótica, 

eventualmente uma linha reta horizontal a partir de determinada pressão, está definida como a 

pressão mínima de miscibilidade (PMM). O fator de recuperação aumenta com a pressão de 

teste, mas a recuperação adicional acima da PMM é, em geral, pequena e não justifica os 

aumentos de investimento e custos operacionais. 

A queda de pressão através do Slim-Tube é pequena quando comparada a pressão de 

operação do sistema, por isso, a pressão de deslocamento pode ser considerada constante. 

Produção, massa específica e composição do efluente são medidas em função do volume 

injetado. As condições de miscibilidade são determinadas a partir dos fatores de recuperação 

de óleo a diversos níveis de pressão, ou de enriquecimento do gás de injeção.   A recuperação 

final aumenta com a pressão e este efeito é acentuado abaixo da PMM. Quando o incremento 

de pressão ocorre para pressões acima da PMM o efeito no fator de recuperação final é mínimo. 

Embora os testes com Sistema Slim-Tube não simulem exatamente o que ocorre no 

reservatório, fornecem dados experimentais de qualidade que possibilitam realizar uma análise 

crítica do processo de injeção e sintonizar modelos termodinâmicos, equações de estado, 

utilizadas na modelagem e simulação do processo de injeção de gás miscível no reservatório. 

A pressões abaixo da PMM o deslocamento é classificado como imiscível. Testes Slim-Tube 

não são indicativos de recuperação final, eficiência de varredura macroscópica, comprimento 

da zona de transição etc., a serem alcançados no reservatório real. 

O deslocamento real no reservatório é influenciado por vários outros fatores como 

dispersão, gravidade e fingering, causado pela heterogeneidade do meio poroso e pela diferença 

de viscosidade entre o fluido de reservatório e o gás de injeção.    

No deslocamento no Slim-Tube o escoamento e a dispersão são unidimensionais.  Nessa 

condição, a pressão mínima de miscibilidade, o enriquecimento mínimo de miscibilidade e a 

recuperação final de óleo do processo dependem do comportamento termodinâmico das fases. 

O escoamento é basicamente horizontal e o efeito da gravidade é desprezível. A temperatura é 

mantida constante pela câmara de aquecimento. 
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Figura 26 – Fator de recuperação em função do volume injetado a diferentes pressões  

(P1 < P2 <  P3 <). 

 

 

Fonte: Ahmed. (2007) 

 

 

Figura 27– Fator de recuperação final em função da pressão 

 

 

Fonte: Ahmed. (2007) 

 

O procedimento experimental do Método Slim-tube consiste nas seguintes etapas: 
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Etapa 1. Saturar o Slim-Tube com amostra de óleo de fluido de reservatório; 

Etapa 2. Ajustar a temperatura da câmara de aquecimento do Slim Tube para a 

temperatura de reservatório; 

Etapa 3. Ajustar a pressão para uma pressão maior que a pressão do ponto de bolha na 

temperatura de reservatório; 

Etapa 4. Injetar o gás mantendo a pressão constante, a pressão é regulada pela válvula 

de contrapressão, BPR (Back Pressure Regulator). 

 

3.4.1 CORRELAÇÕES DA PRESSÃO MÍNIMA DE MISCIBILIDADE 

O comprimento da seção do Slim-Tube em que ocorre o deslocamento imiscível, Lim, é 

independente do comprimento total do tubo. A recuperação final aproxima-se da recuperação 

miscível aumentando o comprimento do Slim Tube. O aumento do comprimento estabiliza o 

deslocamento e este efeito estabilizador é independente da vazão. Portanto, quando o 

comprimento do sistema é suficientemente longo, a taxa de injeção não é crítica, embora uma 

taxa de injeção moderadamente alta seja preferível para obter uma melhor diferenciação entre 

os deslocamentos imiscível e miscível em múltiplos contatos. A recuperação total no 

experimento com sistema Slim-Tube pode ser estimada a partir de dados de recuperação 

imiscível e miscível múltiplos contatos pela equação apresentada a seguir. 

                                                                          (3) 

                                                                                                             (4) 

                                                                                            (5) 

Onde: 

Rt  - Recuperação total 

Rim  - Recuperação na seção do Slim-Tube onde ocorre o deslocamento imiscível 

Rm   - Recuperação na seção do Slim-Tube onde ocorre o deslocamento miscível 

Lt    - Comprimento total do Slim-Tube 

Lim  - Comprimento da seção do Slim-Tube onde o deslocamento é imiscível 

Lm   - Comprimento da seção do Slim-Tube onde o deslocamento é miscível 

A   - Área da seção transversal do tubo do Slim-Tube 

φ   - Porosidade do Slim-Tube  
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Com exceção de alguns critérios, não há padrões de projeto e de procedimento 

operacional padrão para determinar a PMM e o EMM com Slim-Tube.  Testes de miscibilidade 

com Sistema Slim-Tube são demorados. Cada deslocamento sob pressão específica demanda 

cerca de dois dias para limpeza e saturação do Slim-Tube com fluido de reservatório e um dia 

para realizar o experimento. A determinação da PMM, ou do EMM, para um sistema de óleo-

gás de injeção demanda aproximadamente 15 dias, tempo estimado para realizar os 

experimentos a cinco diferentes pressões. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção serão discutidos, abordados e comparados dados obtidos através de métodos 

experimentais e métodos obtidos através de métodos não experimentais.  

No Quadro 8 são apresentados dados de massa específica de diversas misturas dióxido 

de carbono (CO2) e heptano (C7) à temperatura de 50 oC e pressões na faixa de 146 a 9864 psia.  

As composições das misturas são mostradas no quadro 7. 

 

Quadro 7 – Composições das misturas C7 – CO2 

X – Fração molar de CO2 na mistura C7 – CO2 

C7 puro Misturas CO2  puro 

0 0.2053 0.3989 0.6037 0.8001 1 

Fonte: Própria (2018) 

No quadro 8, os dados experimentais de massa específica foram obtidos na literatura e 

são comparados com os valores calculados a partir da equação de estado de Peng-Robinson, 

utilizando o software UNISIM, e da regra de mistura abaixo.  

Todos os dados experimentais, da variação da massa específica em função da variação 

da pressão e variação da composição da mistura foram retirados da literatura. (SANCHEZ-

VICENTE et al., 2018, P. 629-642). 

𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑞 =
1

𝑋𝐶7

(
𝜌𝐶7

𝑀𝑀𝐶7
)
+

𝑋𝐶𝑂2

(
𝜌𝐶𝑂2

𝑀𝑀𝐶𝑂2
)

∗ 𝑀𝑀𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎                                                            (6) 

 

𝑀𝑀𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑋𝐶7. 𝑀𝑀𝐶7 + 𝑋𝐶𝑂2. 𝑀𝑀𝐶𝑂2                                                          (7) 

       

Mistura              - Massa específica da mistura 

XC7 - Fração molar de heptano na mistura 

XCO2 - Fração molar de gás carbônico na mistura 

ρC7 - Massa específica de heptano puro 

ρCO2 - Massa específica de gás carbônico puro  

MMC7 - Massa molar de heptano (100 g/mol) 

MMCO2 - Massa molar de gás carbônico (44 g/mol) 

MMMistura    - Massa molar de mistura 
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Generalizando para qualquer mistura: 

𝑀𝑀𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 = ∑ 𝑋𝑖 . 𝑀𝑀𝑖
𝑁
𝑖=1                                                                                                     (8) 

 

i - Componente i  

N - Número de componentes na mistura 

 

No quadro 9 são apresentados dados de massa específica de diversas misturas dióxido 

de carbono (CO2) e heptano (C7) à temperatura de 75 oC e na mesma faixa de pressão, 146 a 

9864 psia.Dados experimentais da literatura são comparados com os valores calculados a partir 

da equação de estado de Peng-Robinson e da regra de mistura.    

Similar aos dois quadros anteriores, o quadro 10  apresenta dados de massa específica 

para  misturas dióxido de carbono (CO2) e heptano (C7) à temperatura de 100 oC. 

Os dados experimentais e calculados dos quadros foram representados graficamente 

para melhor avaliação.  



52 

 

Quadro 8 - Dados experimentais, equação de estado e regra de mistura para 50°C 

  T  - temperatura ( oC ) P  - pressão (psia) X  - fração molar de CO2 na mistura CO2 – C7   -  massa específica da mistura CO2 – C7 ( g/cm3) 

[Exp]   -  Dado experimental de massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P ( g/cm3) 

[EOS-PR]   -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P com a equação de Peng-Robinson 

[Calc]  -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P  com a    𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =
1

𝑋𝐶7

(
𝜌𝐶7

𝑀𝑀𝐶7)
+

𝑋𝐶𝑂2

(
𝜌𝐶𝑂2

𝑀𝑀𝐶𝑂2)

∗ 𝑀𝑀𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Fonte: Própria (2018) 

T=50 
o
C

P (psia)
X=0.0000 

[Exp]
X=0.0000 

[EOS-PR]

X=0.0000 

[Calc]

X=0.2053 

[Exp]
X=0.2053 

[EOS-PR]

X=0.2053 

[Calc]
X=0.3989 

[Exp]

X=0.3989 

[EOS-PR]

X=0.3989 

[Calc]

X=0.6037 

[Exp]

X=0.6037 

[EOS-PR]

X=0.6037 

[Calc]

X=0.8001 

[Exp]

X=0.8001 

[EOS-PR]

X=0.8001 

[Calc]
X=1.0000 

[Exp]

X=1.0000 

[EOS-PR]

X=1.0000 

[Calc]

146 0.659 0.657 0.329 0.093 0.046 0.027 0.017

725 0.664 0.662 0.664 0.693 0.619 0.723 0.572 0.753 0.517 0.246 0.457 0.389 0.107 0.389

1452 0.669 0.667 0.669 0.681 0.700 0.672 0.694 0.732 0.676 0.709 0.762 0.681 0.715 0.759 0.689 0.701 0.374 0.701

2177 0.674 0.673 0.674 0.687 0.706 0.683 0.702 0.740 0.696 0.722 0.775 0.714 0.744 0.790 0.740 0.784 0.654 0.784

2902 0.678 0.677 0.678 0.692 0.712 0.691 0.709 0.748 0.708 0.733 0.786 0.733 0.764 0.813 0.770 0.834 0.761 0.834

3627 0.683 0.682 0.683 0.697 0.718 0.698 0.716 0.755 0.717 0.743 0.796 0.747 0.781 0.832 0.791 0.870 0.829 0.870

4354 0.687 0.686 0.687 0.702 0.723 0.704 0.722 0.761 0.725 0.751 0.805 0.759 0.795 0.848 0.808 0.899 0.878 0.899

5078 0.690 0.691 0.690 0.707 0.728 0.709 0.728 0.767 0.732 0.759 0.813 0.768 0.808 0.862 0.822 0.923 0.918 0.923

5802 0.694 0.694 0.694 0.711 0.732 0.713 0.733 0.773 0.738 0.766 0.821 0.777 0.819 0.875 0.835 0.944 0.951 0.944

6528 0.698 0.698 0.698 0.715 0.737 0.718 0.738 0.778 0.744 0.773 0.828 0.784 0.830 0.886 0.846 0.962 0.980 0.962

7253 0.701 0.702 0.701 0.719 0.741 0.722 0.743 0.783 0.749 0.779 0.834 0.791 0.839 0.896 0.856 0.978 1.004 0.978

7979 0.704 0.705 0.704 0.723 0.745 0.726 0.747 0.788 0.754 0.785 0.841 0.797 0.848 0.905 0.865 0.993 1.027 0.993

8702 0.708 0.709 0.708 0.727 0.749 0.730 0.752 0.792 0.758 0.791 0.846 0.803 0.856 0.914 0.873 1.006 1.046 1.006

9429 0.711 0.712 0.730 0.753 0.756 0.797 0.796 0.852 0.863 0.922 1.064

9864 0.712 0.714 0.732 0.755 0.758 0.799 0.799 0.855 0.926 1.074

 (g/cm
3
) (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)
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Quadro 9 - Dados experimentais, equação de estado e regra de mistura para 75°C 

  T    - temperatura ( oC ) P    - pressão (psia) X    - fração molar de CO2 na mistura CO2 – C7     -  massa específica da mistura CO2 – C7 ( g/cm3) 

[Exp]   -  Dado experimental de massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P ( g/cm3) 

[EOS-PR]   -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P com a equação de Peng-Robinson 

[Calc]  -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P  com a    𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =
1

𝑋𝐶7

(
𝜌𝐶7

𝑀𝑀𝐶7)
+

𝑋𝐶𝑂2

(
𝜌𝐶𝑂2

𝑀𝑀𝐶𝑂2)

∗ 𝑀𝑀𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Fonte: Própria (2018) 

T=75 °C

P (psia)
X=0.0000 

[Exp]
X=0.0000 

[EOS-PR]

X=0.0000 

[Calc]

X=0.2053 

[Exp]
X=0.2053 

[EOS-PR]

X=0.2053 

[Calc]
X=0.3989 

[Exp]

X=0.3989 

[EOS-PR]

X=0.3989 

[Calc]

X=0.6037 

[Exp]

X=0.6037 

[EOS-PR]

X=0.6037 

[Calc]

X=0.8001 

[Exp]

X=0.8001 

[EOS-PR]

X=0.8001 

[Calc]
X=1.0000 

[Exp]

X=1.0000 

[EOS-PR]

X=1.0000 

[Calc]

146 0.637 0.635 0.166 0.070 0.038 0.024 0.016

725 0.642 0.640 0.642 0.663 0.546 0.578 0.462 0.263 0.379 0.151 0.306 0.236 0.092 0.236

1452 0.648 0.647 0.648 0.657 0.672 0.624 0.664 0.692 0.596 0.664 0.699 0.561 0.000 0.487 0.519 0.466 0.236 0.466

2177 0.654 0.653 0.654 0.664 0.680 0.651 0.674 0.703 0.648 0.682 0.713 0.643 0.671 0.632 0.637 0.627 0.438 0.627

2902 0.660 0.659 0.660 0.671 0.687 0.665 0.683 0.713 0.671 0.696 0.731 0.680 0.703 0.691 0.692 0.712 0.591 0.712

3627 0.664 0.664 0.664 0.677 0.693 0.674 0.691 0.721 0.685 0.709 0.746 0.702 0.728 0.730 0.726 0.767 0.687 0.767

4354 0.669 0.669 0.669 0.682 0.699 0.681 0.698 0.729 0.696 0.719 0.759 0.718 0.746 0.743 0.751 0.807 0.756 0.807

5078 0.674 0.673 0.674 0.688 0.705 0.687 0.705 0.737 0.705 0.729 0.771 0.732 0.763 0.766 0.771 0.839 0.808 0.839

5802 0.678 0.678 0.678 0.692 0.711 0.693 0.711 0.744 0.713 0.737 0.781 0.743 0.777 0.785 0.787 0.866 0.851 0.866

6528 0.682 0.682 0.682 0.697 0.716 0.698 0.717 0.750 0.720 0.745 0.790 0.752 0.790 0.801 0.801 0.889 0.887 0.889

7253 0.685 0.686 0.685 0.702 0.720 0.703 0.722 0.756 0.726 0.753 0.799 0.761 0.801 0.816 0.813 0.910 0.918 0.910

7979 0.689 0.690 0.689 0.706 0.725 0.708 0.727 0.762 0.732 0.759 0.806 0.768 0.811 0.829 0.824 0.928 0.945 0.928

8702 0.692 0.694 0.692 0.710 0.729 0.712 0.732 0.767 0.737 0.766 0.814 0.775 0.820 0.841 0.834 0.943 0.970 0.943

9429 0.696 0.697 0.714 0.733 0.737 0.772 0.772 0.820 0.829 0.852 0.991

9864 0.698 0.699 0.716 0.736 0.739 0.775 0.775 0.824 0.834 0.858 1.003

 (g/cm
3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)
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Quadro 10 - Dados experimentais, equação de estado e regra de mistura para 100°C 

  T  - temperatura ( oC ) P  - pressão (psia) X    - fração molar de CO2 na mistura CO2 – C7     -  massa específica da mistura CO2 – C7 ( g/cm3) 

[Exp]   -  Dado experimental de massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P ( g/cm3) 

[EOS-PR]   -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P com a equação de Peng-Robinson 

[Calc]  -  Resultado do cálculo da massa específica da mistura CO2 – C7 a T e P  com a    𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =
1

𝑋𝐶7

(
𝜌𝐶7

𝑀𝑀𝐶7)
+

𝑋𝐶𝑂2

(
𝜌𝐶𝑂2

𝑀𝑀𝐶𝑂2)

∗ 𝑀𝑀𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Fonte: Própria (2018) 

T=100 °C

P (psia)
X=0.0000 

[Exp]
X=0.0000 

[EOS-PR]

X=0.0000 

[Calc]

X=0.2053 

[Exp]
X=0.2053 

[EOS-PR]

X=0.2053 

[Calc]
X=0.3989 

[Exp]

X=0.3989 

[EOS-PR]

X=0.3989 

[Calc]

X=0.6037 

[Exp]

X=0.6037 

[EOS-PR]

X=0.6037 

[Calc]

X=0.8001 

[Exp]

X=0.8001 

[EOS-PR]

X=0.8001 

[Calc]
X=1.0000 

[Exp]

X=1.0000 

[EOS-PR]

X=1.0000 

[Calc]

146 0.001 0.611 0.158 0.063 0.034 0.021 0.015

725 0.620 0.618 0.620 0.631 0.503 0.646 0.410 0.260 0.324 0.138 0.253 0.190 0.082 0.190

1452 0.628 0.626 0.628 0.632 0.638 0.576 0.632 0.646 0.523 0.610 0.633 0.463 0.000 0.406 0.401 0.333 0.191 0.333

2177 0.634 0.633 0.634 0.641 0.648 0.615 0.645 0.650 0.592 0.638 0.633 0.563 0.584 0.587 0.528 0.482 0.326 0.482

2902 0.641 0.639 0.641 0.649 0.657 0.635 0.656 0.665 0.628 0.658 0.633 0.619 0.638 0.642 0.607 0.589 0.458 0.589

3627 0.646 0.645 0.646 0.656 0.666 0.648 0.666 0.679 0.650 0.674 0.662 0.653 0.672 0.680 0.656 0.662 0.562 0.662

4354 0.652 0.651 0.652 0.662 0.673 0.658 0.674 0.690 0.665 0.687 0.689 0.676 0.696 0.711 0.691 0.715 0.641 0.715

5078 0.657 0.656 0.657 0.668 0.680 0.666 0.682 0.700 0.677 0.698 0.710 0.693 0.717 0.735 0.717 0.756 0.704 0.756

5802 0.661 0.661 0.661 0.674 0.686 0.672 0.689 0.709 0.687 0.708 0.726 0.708 0.734 0.756 0.738 0.790 0.754 0.790

6528 0.666 0.666 0.666 0.679 0.692 0.679 0.695 0.717 0.695 0.718 0.741 0.719 0.750 0.775 0.755 0.818 0.797 0.818

7253 0.670 0.670 0.670 0.684 0.698 0.684 0.701 0.725 0.702 0.726 0.753 0.730 0.763 0.791 0.771 0.843 0.834 0.843

7979 0.674 0.674 0.674 0.689 0.703 0.689 0.707 0.732 0.709 0.734 0.764 0.739 0.775 0.805 0.784 0.864 0.866 0.864

8702 0.678 0.678 0.678 0.693 0.708 0.694 0.713 0.738 0.715 0.741 0.773 0.748 0.786 0.818 0.796 0.884 0.894 0.884

9429 0.681 0.682 0.697 0.713 0.718 0.744 0.748 0.782 0.796 0.830 0.919

9864 0.683 0.684 0.700 0.715 0.721 0.748 0.752 0.787 0.802 0.837 0.933

 (g/cm
3
) (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)  (g/cm

3
)
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A Figura 288 representa graficamente os dados experimentais e os valores calculados 

pela regra de mistura nas diferentes pressões à 50 oC. No gráfico, os dados experimentais estão 

representados pelos pontos e os valores calculados a partir da regra de mistura utilizando as 

massas específicas dos componentes puros pela curvas contínua. A concentração de dióxido de 

carbono ( CO2 )  na mistura varia de zero, heptano puro, linha e pontos na cor lilás, a unidade, 

CO2 puro, linha e pontos na cor vermelha. As diferentes curvas correspondem as concentrações 

de dióxido de carbono nas misturas. A faixa de pressão dos dados experimentais de massa 

específica é de 146 a 9864 psia. Nessas condições, massa específica se encontram na faixa de 

0,65 a 1 g/cm3. 

 

Figura 28 -  Massa específica x Pressão à temperatura de 50 °C – dados experimentais e 

valores calculados a partir da regra de mistura 

 

Fonte: Própria (2018) 
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A figura 29 representa graficamente os dados experimentais e os valores calculados pela 

regra de mistura a diferentes pressões à 75 oC. A faixa de pressão dos dados experimentais de 

massa específica é de 146 a  9864 psia. Nessas condições, massa específica se encontram na 

faixa de 0,63 a 0,95 g/cm3. 

 

 

Figura 29 -   Massa específica x Pressão à temperatura de 75 °C – dados experimentais e 

valores calculados a partir da regra de mistura. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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A Figura 30 representa graficamente os dados experimentais e os valores calculados 

pela regra de mistura a diferentes pressões à 100 oC. A faixa de pressão dos dados experimentais 

de massa específica é de 146 a  9864 psia. Nessas condições, massa específica se encontram na 

faixa de 0,62 a 0,88 g/cm3. 

 

Figura 30 - Massa específica x Pressão à temperatura de 100 °C – dados experimentais e 

valores calculados a partir da regra de mistura. 

 

Fonte: Própria (2018). 

  

 Está representado no gráfico 3 os dados experimentais e calculados através da regra de 

mistura para uma variação na concentração de CO2 de 0 a 1 para uma temperatura constante 

de 100°C. A faixa da variação da massa específica foi ainda menor com o aumento de 75°C 

para 100°C, variando de aproximadamente 0,62 até 0,88 g/cm3.  
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A figura 31, figura 32 e a figura 33 representam graficamente os dados experimentais e 

os valores calculados pela equação de estado de Peng-Robinson nas diferentes pressões à 50 

oC, 75 oC e 100 oC, respectivamente. No gráfico, os dados experimentais estão representados 

pelos pontos e as curvas com os valores calculados pela equação de Peng-Robinson.    

A predição da massa específica com a equação de Peng-Robinson (PR) apresenta  bons 

resultados para o n-heptano puro em toda a faixa de pressão e temperatura, o mesmo não ocorre 

em relação ao CO2 puro. Peng-Robinson subestima os valores de massa específica do CO2 puro 

a a pressões abaixo de 5000 psia para temperaturas na faixa de 50 a 100 oC. Para misturas de 

n-heptano e CO2 Peng-Robinson subestima os valores de massa específica em toda a faixa de 

pressão nas temperaturas avaliadas. Os desvios entre os valores experimentais e calculados 

aumentam com a fração molar de CO2 até o valor da ordem de 0,5 mol/mol de CO2. Acima 

dessa concentração de CO2 os desvios entre os dados experimentais e calculados com a equação 

de PR diminuem. As massas específicas dos componentes puros e misturas diminuem com a 

temperatura. 
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Figura 31 -  Massa específica x Pressão (dados experimentais e EOS- Peng-Robinson) - 50°C 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 32 -  Massa específica x Pressão (dados experimentais e EOS- Peng-Robinson) – 75 

°C 

 

Fonte: Própria (2018) 
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Figura 33 -  Massa específica x Pressão (dados experimentais e EOS- Peng-Robinson)- 100°C 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

 

 Com o auxílio do software Winprop, foi possível calcular valores de pressão de 

saturação e fator de inchamento e compara-los com dados que foram obtidos de forma 

experimental. 

No quadro 11 pode ser observado os resultados obtidos através de cálculos e valores 

obtidos de forma experimental. Onde (Psat)Exp representa a pressão de saturação que foi obtida 

de forma experimental e (Psat)Calc significa a pressão de saturação que foi calculada.  
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Quadro 11 Resultados do teste de inchamento feito no winprop em comparação com 

experimental 

Item % (moles de gás 

de injeção/ moles 

inicial de óleo) 

 (Psat)Exp 

psia 

Ponto de 

saturação 

(Exp.) 

(Psat)Calc. 

psia 

Ponto de 

saturação 

(Calc.) 

Inchamento 
(Exp.) 

Inchamento 
 (Calc.) 

1 0 2698 Bolha 2688 Bolha 1.00 1.00 

2 33.3 2838 Bolha 2851 Bolha 1.03 1.15 

3 100 3353 Bolha 3104 Bolha 1.32 1.46 

4 150 3949 Orvalho 3250 Bolha 1.72 1.69 

5 233 4750 Orvalho 3418 Bolha 2.05 2.08 

6 400 5525 Orvalho 3540 Orvalho 2.33 2.89 

Fonte: Pedersen (2014) adaptado com dados calculados 

 

Pode-se notar que de acordo com os dados experimentais, a transição do ponto de 

saturação de ponto de bolha para ponto de orvalho ocorreu do item 3 para o 4 (entre 3353 e 

3949 psia), enquanto que conforme os dados obtidos pelos cálculos essa transição ocorreu do 

item 4 para o item 5 (entre 3418 e 3540 psia). 
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Figura 34 Diagrama ternário feito com auxílio HYSYS 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Fonte: Própria (2018). 

 

 As duas figuras acima representam a ilustração do diagrama ternário. O diagrama 

ternário mostra a disposição em três vértices formando um triângulo da composição de três 

elementos distintos ou três conjuntos de pseudocomponentes. Geralmente, O vértice superior 

representa a concentração dos componentes mais leves, o vértice inferior esquerdo representa 

a composição dos componentes mais pesados e o vértice inferior direito simboliza a composição 

dos componentes intermediários. A composição do fluido de reservatório e do fluido de injeção 

está representada em percentagem abaixo: 

Figura 35 Diagrama ternário utilizando WINPROP 
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Quadro 12 Composição do fluido de reservatório e do gás de injeção 

Componentes Fluido de reservatório (%) Gás de injeção (%) 

Metano 50 85 

n-Butano 0 15 

Decano 50 0 

Fonte: Própria (2018). 

A figura 34 ilustra os dados retirados do software Aspen HYSYS e plotados em um 

gráfico com auxílio do Microsoft Excel. A linha vermelha representa os dados das 

concentrações da mistura para a fase de vapor e a linha azul representa os dados das 

concentrações da mistura para a fase líquida. 

 A figura 35 exemplifica os dados obtidos e plotados através do software Winprop. A 

curva vermelha reflete os dados das concentrações da mistura para a fase de vapor e a curva 

azul retrata os dados das concentrações da mistura para a fase líquida, assim como no HYSYS. 

Figura 36- Diagrama ternário para 2500 psia 

 

Fonte: Própria (2018). 



66 

 

Figura 37- Diagrama ternário para 3000 psia 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 38 Diagrama ternário para 3500 psia 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 39 Diagrama ternário para 4000 psia 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

 

 As figuras 33, 34, 35 e 36 representam o diagrama ternário para a mesma concentração 

do quadro 12 com um aumento gradual de pressão entre elas. É possível notar o comportamento 

da região de duas fases com o aumento da pressão de 2500 psia até 4000 psia. Na figura 33, é 

representado o diagrama ternário para uma pressão de 2500 psia e pode ser observada uma 

grande região de duas fases. Com o aumento da pressão, essa região de duas fases é diminuída 

atingindo a miscibilidade de múltiplos contatos em uma pressão de 3375 psia. O 

comportamento condizente com a ausência do envelope de duas fases representaria a 

miscibilidade de primeiro contato e foi atingido a uma pressão de 4625 psia. A definição de 

miscibilidade de primeiro contato seria que para qualquer proporção de mistura entre o fluido 

de reservatório e o gás de injeção em uma determinada pressão (>=4625psia) o deslocamento 

seria miscível. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi identificado no desenvolvimento desse trabalho vários métodos que tinham o 

objetivo de avaliar e analisar a interação entre fluidos e caracterização quanto miscíveis ou 

imiscíveis. Métodos experimentais, analíticos e numéricos contribuem de maneira muito 

expressiva para a determinação da pressão mínima de miscibilidade. 

A determinação e estudos sobre a pressão mínima de miscibilidade é de extrema 

importância no desenvolvimento do projeto de recuperação melhorada de petróleo. A partir da 

determinação dessa pressão mínima de miscibilidade pode ser avaliado o sistema quanto a 

miscíveis de primeiro contato, miscíveis em múltiplos contatos e imiscíveis.  

A regra de mistura que foi utilizada para cálculos da variação da massa específica em 

função da variação de pressão em uma temperatura fixa e com faixas variáveis de concentração 

entre heptano puro e CO2 puro se mostrou fiel aos resultados obtidos experimentalmente para 

componentes puros e teve um bom resultado também para misturas com uma pequena margem 

de erro. 

Os resultados obtidos através de equações de estado de Peng-Robinson foram 

satisfatórios, no entanto, se fez necessário uma melhor sintonização dos parâmetros tendo como 

objetivo o aprimoramento dos resultados de massa específica. 

Com base em todos os estudos desenvolvidos, é recomendado três principais 

experimentos de miscibilidade utilizando três diferentes equipamentos:  

• Célula visual PVT; 

• Aumento rápido de pressão; 

• Slim-tube. 

Por fim, os objetivos traçados durante o desenvolvimento desse trabalho tiveram êxitos. 

Foi comprovado a importância de determinação da pressão mínima de miscibilidade no estudo 

de miscibilidade e suas variações de acordo com as propriedades. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Desenvolver um simulador de célula a célula com o objetivo de fornecer uma visão 

detalhada do comportamento de uma mistura através do contato de vários estágios entre o gás 

e o óleo. 

 Essa simulação tem como princípio uma série de células de volumes iguais que são 

colocadas em fila. Cada célula é preenchida com óleo de reservatório na temperatura do 

reservatório e uma pressão fixa acima da pressão de saturação.  

 Após toda a preparação, uma quantidade conhecida de gás é injetada na célula 1. Como 

o gás de injeção e o fluido da célula se misturam, o volume de gás mais líquido será maior que 

o volume da célula inicial, então, esse volume em excesso é transferido para a célula 2 baseado 

em três critérios como mostrado nas figuras abaixo:  

 

Figura 40 Representação do critério de óleo estagnado 

 

Fonte: Própria (2018) 

• Óleo estagnado: Todo o gás formado na célula 1 é transferido para a célula seguinte, 

enquanto todo o óleo permanece na célula 1; 
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Figura 41 Representação do critério de excesso em movimento 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

• Excesso em movimento: Todo o gás formado na célula 1 é transferido para a célula seguinte. 

No entanto, se o volume da fase de óleo restante exceder o volume da célula original, o 

excesso do volume de óleo também será transferido para a célula seguinte; 

 

Figura 42 Representação do critério da mobilidade de fases 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

• Critério da mobilidade da fase: Como o volume da célula é constante durante todo o cálculo, 

todo o volume em excesso será transferido para a fase seguinte e serão movidos de acordo 

com suas mobilidades relativas de fase. 
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• Volume de gás movido =
Vexcesso

1+Mo/g
                                                                                    (9) 

• Volume de óleo movido =
Vexcesso∗Mo/g

1+Mo/g
                                                                          (10) 

Onde: Vexcesso é o excesso de volume da célula e Mo/g é a mobilidade relativa entre o gás e 

o óleo que é definida como: 

 

• Mo/g =
kro∗ηg

krg∗ηo
                                                                                                                   (11) 

Onde kro e krg são as permeabilidades da fase de óleo e gás relativas, respectivamente e 

ηg e ηo são a viscosidade do gás e do óleo respectivamente. 

 Logo, o volume da célula 1 é transferido para a célula 2 e um cálculo de flash é realizado 

na mistura total. Continuando o processo, o excesso de volume da célula 2 é transferido para a 

célula 3 e assim por diante. O fluido de excesso de volume da última célula é mostrado em 

condições padrão. Quando um cálculo é concluído, é injetado novamente na célula 1 e o cálculo 

célula a célula é continuado até que o volume de gás injetado seja 1,2 vezes o volume de todas 

as células. 
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