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RESUMO 

A injeção de polímero é um dos principais métodos de recuperação melhorada para aumentar o 

fator de recuperação e antecipar a produção de óleo no campo. Esse método possui muitas 

incertezas em seus dados de entrada, e portanto, é necessário saber como cada um influencia a 

produção acumulada de petróleo. O presente trabalho visa analisar como algumas propriedades 

da solução polimérica e da rocha afetam a recuperação final do hidrocarboneto. Para tal, é usado 

o software CMOST, da CMG, que identifica por meio da análise de sensibilidade, como cada 

parâmetro atua no fator de recuperação e na pressão do reservatório. Concluiu-se que a 

propriedade da rocha, tal como a permeabilidade, teve maior domínio no resultado final, e é um 

dos que realmente possui mais incertezas inerentes. Ademais, comparou-se o método do 

polímero com outros sem injeção de fluidos especiais, e por fim, melhorou-se o processo em 

geral, para adquirir o resultado ótimo. 
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ABSTRACT 

 

Polymer injection is one of the main Enhanced Oil Recovery methods to increase 

recovery factor and anticipate oilfield production. This method has many uncertainties in the 

input data, and then, it is necessary to know how each one influence the cumulative oil 

production. The current project aims to analyze how some polymer solution and rock properties 

affect hydrocarbon oil recovery. For this, it is used the software CMOST, of CMG, which 

identifies by sensitivity analysis, how each parameter acts in the recovery factor and reservoir 

pressure. It was concluded rock properties, such as permeability, have major dominance in the 

final results, and they have greater uncertainties involved. Furthermore, it was compared the 

polymer method with other methods without special fluids injections, and finally, it was 

improved the process to acquire an optimum result. 

 

Keywords: Polymer Injection, Permeability, Sensitivity Analysis  
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1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

1.1 INTRODUÇÃO 

O petróleo tem sido a principal matriz energética do mundo nas últimas décadas, 

desde que desbancou o carvão no final da Segunda Guerra Mundial. E a importância dessa 

fonte de energia se tornou crucial para várias nações, pois é a matéria-prima não apenas 

de combustíveis, mas também de boa parte de materiais de uso comum, como plásticos, 

pneus e outros. E assim, a quantidade de reservas de petróleo que cada país possui se 

tornou questão estratégica e de grandes discussões. 

Porém, não adianta apenas dispor de grandes acumulações, é necessário saber 

explotá-las de modo adequado. Quando existia a “regra de captura”, em que cada produtor 

tentava extrair o máximo de óleo possível antes de seu vizinho, verificou-se que os 

reservatórios se esgotavam rapidamente. Então, as agências reguladoras numa tentativa 

de garantir a conservação da energia dos reservatórios e adquirir o máximo fator de 

recuperação possível para eles, acabou com esse regime de explotação. 

Nesse âmbito de tentar adquirir a maior produção possível, as companhias 

operadoras buscaram métodos mais eficientes e econômicos de manter o balanço 

adequado na subsuperfície. A injeção de água foi um dos primeiros mecanismos de 

recuperação secundária implementados com esse objetivo; no entanto, seu uso foi sendo 

restrito devido às diferentes características dos fluidos e condições de reservatórios, o que 

tornou obrigatório a procura por novos métodos mais aplicáveis à esses diversos casos. 

Dentre esses métodos, foi experimentada a injeção de polímeros em reservatórios 

de óleo pesado, onde se verificou o seu bom desempenho e sua aplicabilidade. Desde 

então, outras funções foram atribuídas ao polímero, dentre as quais estão a antecipação 

de produção e a redução do corte de água. 

1.2 RELEVÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO 

Dentre os métodos de recuperação melhorada existentes, a injeção de polímero é 

um dos poucos que pode fornecer o que muitas empresas desejam: antecipação de 

produção, e assim, antecipação dos lucros (ROSA, et al., 2006). Esse composto químico 

consegue varrer melhor o óleo do reservatório, o que significa que o petróleo que seria 

produzido bem mais tarde por outros mecanismos, consegue chegar à superfície mais 

rápido (ROSA, et al., 2006). 
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Um estudo levantado pela Oil & Gas Authority (OGA),do Reino Unido, em que 

apresenta as perspectivas e estratégias de produção de hidrocarbonetos na região, o órgão 

afirma que a injeção de polímero é o que apresenta a maior oportunidade de sucesso em 

médio prazo na região, e que um número considerável de campos de óleo pesado podem 

ter sua recuperação aumentada por esse método de injeção (OGA, 2016). 

A OGA também afirmou que de possíveis 20 milhões de barris (MMbbl) 

explotáveis na região, cerca de 2,1 milhões provados podem vir pela injeção de polímero 

independente, sendo esse valor possível de alcançar até seis milhões, aumentando-se os 

riscos. Por fim, o órgão afirma que vai apoiar a implementação dessa técnica em várias 

concessões do Reino Unido, e colaborar nos maiores empecilhos, que são o custo, colabo-

ração entre empresas e sustentabilidade para padronização da indústria (OGA, 2016).    

  No Brasil, a Petrobras já utilizou essa técnica em vários campos terrestres e estuda 

o seu uso em campos marítimos em parceria com universidades (Revista Petro & 

Química, 2006). Enquanto isso, a Statoil, operadora do campo de Peregrino (2º óleo mais 

pesado produzido no Brasil), está pesquisando a aplicabilidade dessa técnica em sua 

principal concessão em parceria com grandes universidades (Revista Petro & Química, 

2016). Isso demonstra como esse método tem crescido em todo canto do planeta e que 

exercerá papel fundamental na segurança energética nacional, providenciando maiores 

fatores de recuperação para campos. 

1.3 OBJETIVO 

O principal objetivo desse projeto será o estudo da influência da permeabilidade 

na injeção de polímero, frente a outras características do próprio agente químico, tais 

como concentração e viscosidade. Sabe-se que o polímero age diretamente na 

permeabilidade ao reduzí-la, e portanto, afeta diretamente a produção de óleo com o 

tempo. Com isso, o parâmetro de entrada principal é a permeabilidade da formação e a 

função-objetivo principal será a produção acumulada de óleo (Np). 

O campo de estudo possui óleo pesado (<22°API) e, então, é um caso ideal para 

aplicação do polímero. Assim, como objetivos secundários serão apresentadas 

comparações com métodos de recuperação mais simples, e se mostrará a superioridade 

do método melhorado. Além disso, será proposto um modo de otimizar o processo, na 

escolha das características ótimas do componente químico injetado. 
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O trabalho utiliza os conceitos do modelo Black-Oil, adicionando o componente 

do polímero, presente no IMEX (Implicit Explicit Black Oil Simulator), da CMG 

(Computer Modelling Group). Ele considera o reservatório trifásico, e propõe métodos 

mais simples de simulação, o que corresponde à uma simulação mais rápida. É ideal para 

modelos sem grandes complexidades, como o proposto nesse projeto. 

1.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

Além do presente capítulo, os demais capítulos se dividem da seguinte maneira: 

O capítulo 2 apresenta a introdução à engenharia de reservatórios, com alguns 

conceitos básicos de geologia, seguida de definições fundamentais dos reservatórios, tais 

como propriedades das rochas e fluidos. O capítulo é finalizado com os principais 

métodos de recuperação primário, secundário e terciário. 

O capítulo 3 foca na injeção de polímeros, começando com sua origem e 

desenvolvimento inicial. Então trata dos principais polímeros disponíveis para o processo 

e os principais mecanismos em que o agente químico atua no reservatório. Depois 

comenta-se como a solução polimérica se comporta no reservatório e conclui-se 

indicando as pesquisas recentes dessa técnica no mundo acadêmico. 

O capítulo 4 contém as principais informações do simulador utilizado, do passo a 

passo do procedimento da simulação, desde a construção do modelo até a etapa de análise 

dos parâmetros. Ela também expõe a formulação matemática utilizada pelo software no 

modelo Black-Oil. 

O capítulo 5 exibe o caso-base utilizado e trata dos resultados da simulação. Em 

seguida, apresenta as variações propostas dos parâmetros e seus respectivos produtos. 

Compara-se a recuperação terciária com outras mais simples, e discutem-se acerca das 

causas de cada resultado e propõem-se soluções. Por fim, um processo de otimização é 

apresentado para que possa-se avaliar seu melhor desempenho possível. 

O capítulo 6 então conclui o trabalho, mostrando uma análise crítica de toda 

simulação e apresentando sugestões de melhorias para trabalhos futuros, baseados nos 

erros e percepções do presente projeto. 
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2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO 

2.1  INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS 

Um sistema petrolífero é composto de certos elementos essenciais, dentre os quais 

destacam-se as rochas geradora, reservatório e selante, além da trapa e sincronismo entre 

os eventos. A Figura 1 (SCHLUMBERGER, 2016) apresenta o modelo básico de um 

sistema petrolífero com seus elementos fundamentais. A rocha geradora, geralmente  

folhelho, é aquela em que o petróleo é formado a partir da matéria orgânica, sob condições 

apropriadas de temperatura e pressão. O fluido formado exerce pressão suficiente para 

microfraturar a rocha geradora e migrar em direção à rocha reservatório, onde é 

armazenado. A rocha selante precisa ser impermeável, como um folhelho, e junto com a 

trapa não permitem que o hidrocarboneto escape e assim acumule na formação. 

O reservatório constitui-se então no principal elemento de estudo de produção do 

hidrocarboneto, o qual envolve vários especialistas. Para ser um reservatório, a rocha 

necessita de duas propriedades, que são a porosidade e a permeabilidade, tratadas mais 

especificamente na seção 2.2. As rochas típicas com tais características são arenito e 

carbonatos, tais como calcarenitos e dolomitos, os quais constituem as maiores reservas 

de petróleo no mundo, principalmente no Oriente Médio (SCHLUMBERGER, 2016).  

Há cinco tipos de fluidos de reservatório: óleo normal (black oil), óleo volátil 

(volatile oil), gás retrógrado (retrograde gas), gás úmido (wet gas) e  gás seco (dry gas) 

(MCCAIN, 1990). O óleo normal possui densidade (°API < 40) e viscosidade medianas, 

enquanto o óleo volátil apresenta baixas densidade (°API ≥ 40) e viscosidade. Há ainda 

os óleos não-convencionais, tais como o óleo pesado (heavy oil), cuja densidade é alta 

(°API < 22) , o óleo extra-pesado (extra-heavy oil) e as areia betuminosas (tar sands), 

cuja densidades são maiores que o da água (°API < 10). 

A determinação das características da rocha reservatório e do fluido contido são 

de intrínseca importância para os engenheiros de reservatório e produção para definir os 

melhores métodos de explotação, como o uso de  Improved Oil Recovery (IOR), dentre 

os quais encontra-se o uso de estimulação de poços, poços multilaterais, elevação 

artificial e mecanismos de recuperação melhorada (Enhanced Oil Recovery – EOR). 
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Figura 1: Modelo de um sistema petrolífero 

 

Fonte: Glossário Schlumberger (adaptado) 

2.2  PROPRIEDADES DA ROCHA E DE FLUIDOS 

Como discutido na seção 2.1, as propriedades permo-porosas da rocha reservató-

rio são de suma importância para a correta avaliação das reservas e da melhor maneira de 

explotá-la. Nessa seção será tratado sobre a porosidade, permeabilidade, saturação dos 

fluidos, viscosidade, mobilidade e molhabilidade. 

2.2.1 Porosidade 

A porosidade é definida como sendo a relação entre o volume de vazios de uma 

rocha e o volume total da mesma, ou seja: 

Φ=
Vp

Vt
                                                        (1) 

onde Φ é a porosidade, Vp o volume de vazios e Vt o volume total. O volume de vazios é 

normalmente denominado volume poroso da rocha (ROSA, et al., 2006). Assim, pode-se 

afirmar que o volume poroso é a capacidade de estocagem de fluidos na rocha. 

Há alguns tipos de porosidade que é importante serem definidos, tais como 

(ROSA, et al., 2006): 

a) Porosidade absoluta: É a relação entre o volume total de vazios de uma 

rocha e o volume total da mesma. 

b) Porosidade efetiva: É a relação entre os espaços vazios interconectados de 

uma rocha e o volume total da mesma. 

c) Porosidade primária: É aquela que se desenvolveu durante a deposição do 

material sedimentar. 

d) Porosidade secundária: É aquela resultante de alguns processos geológicos 

subsequentes à conversão dos sedimentos em rochas. 
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Dentre as porosidades absoluta e efetiva, a efetiva é a mais importante, pois 

representa espaço ocupado por fluidos que podem ser deslocados do meio poroso. Para 

rochas pouco cimentadas, esses valores costumam ser próximos, por outro lado, para as 

altamente cimentadas, como calcários, apresentam valores bem diferentes para tais 

porosidades (ROSA, et al., 2006). Então, a diferença entre as duas são os poros isolados. 

A principal diferença entre porosidades primária e secundária, além da origem 

geológica, é sua localização na rocha matriz. Normalmente, a porosidade primária é a 

intergranular ou intercristalina, ou seja, no exterior dos grãos. A porosidade secundária é 

geralmente devido à fraturas ou cavidades formadas na dissolução de parte da rocha, no 

interior de seus grãos ou cristais (intracristalina), comuns em calcários. Assim, pode-se 

afirmar que até rochas que não sejam sedimentares podem ser rochas reservatórios, desde 

que apresentem porosidade secundária efetiva, como fraturas. A Figura 2 apresenta uma 

amostra de rocha com algumas porosidades (ROSA, et al., 2006). 

Figura 2: Seção Transversal de uma Amostra 

 
Fonte: Rosa et. al (2006) 

2.2.2 Permeabilidade 

Para que haja produção de petróleo, é necessário que o fluido armazenado nos 

poros flua para o poço. A permeabilidade de um meio poroso é uma medida de sua 

capacidade de se deixar atravessar por fluidos. Em outras palavras, a permeabilidade é 

uma medida de condutividade de fluidos de um material (ROSA, et al., 2006).  

A equação mais utilizada na indústria de petróleo para o estudo de fluxo de fluidos 

em meios porosos foi criada por Henry Darcy, em 1856, ao investigar o fluxo de água 

através de filtros de areia com a finalidade de purificá-la. Darcy, então, definiu os 
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resultados de sua experiência na equação 2, que posteriormente aprimorada por outros 

investigadores, constituiu a Lei de Darcy para um fluxo horizontal, conforme equação 3: 

vx=- (
k

μ
) (

dp

dx
)    (2)    

q=
kA∆p

μL
    (3) 

onde vx é a velocidade aparente na direção x, q é a vazão do fluido, μ é a viscosidade do 

fluido, Δp é diferencial de pressão, L é o comprimento do meio poroso, A é área da seção 

transversal e k é a permeabilidade do meio poroso. As unidades da Lei de Darcy são: vx 

(cm/s), q (cm³/s) A (cm²), μ (cp), Δp (atm), L (cm) e k (Darcy). Como Darcy (D) é uma 

permeabilidade muito alta, a unidade de campo costuma ser milidarcies (mD). 

Figura 3: Esquema de fluxo em um meio poroso 

 
Fonte: Rosa et. al (2006) 

Dentre as hipóteses da Lei de Darcy, o meio poroso é saturado apenas por um 

fluido. No entanto, em reservatórios de petróleo isso não é verdade, o que torna necessário 

a inserção de novos termos para estudo do comportamento de um sistema multifásico, 

tais como permeabilidade efetiva e permeabilidade relativa. 

No caso em que dois ou mais fluidos saturam o meio poroso, a capacidade de 

transmissão de um desses fluidos chama-se permeabilidade efetiva do meio poroso ao 

fluido considerado. O quociente entre a permeabilidade efetiva e a permeabilidade 

absoluta do meio é denominado permeabilidade relativa ao fluido. Por exemplo, em um 

meio poroso saturado com gás, óleo e água, as suas permeabilidades efetivas são 

denominadas, respectivamente kg, ko e kw,  enquanto as suas permeabilidades relativas 

são representadas pelos símbolos krg, kro e krw (ROSA, et al., 2006). 

Contudo, nota-se que a relação entre essas permeabilidades é como segue nas 

equações 4 e 5, pois a permeabilidade com mais de um fluido saturante é menor do que 

quando há apenas um fluido saturante: 

kg + ko + kw < k     (4)  

krg + kro + krw < 1    (5) 

2.2.3 Saturação 
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Os poros do reservatório são ocupados por fluidos, seja gás, óleo ou água. A 

proporção de cada um deles representa valores econômicos e métodos distintos de 

explotação, podendo torná-los técnico-economicamente viáveis ou não. A Figura 4 ilustra 

uma rocha porosa com a presença dos fluidos indicados. 

Figura 4:Rocha-reservatório contendo três fluidos: água, óleo e gás 

 
Fonte: Rosa et. al (2006) 

Define-se saturação de um determinado fluido em um meio poroso como sendo a 

fração ou a porcentagem do volume de poros ocupada pelo fluido (ROSA, et al., 2006). 

Assim: 

Sf=
Vf

Vp
                                            (6) 

onde Vf é o volume de fluido, Sf é saturação do fluido e Vp é volume poroso. 

Como discutido anteriormente, todo reservatório era inicialmente totalmente 

saturado por água, porém o óleo expulsa parte da água. A água remanescente é então 

chamada saturação de água conata (Swc). A saturação de óleo no ato da descoberta do 

reservatório é chamada de saturação inicial do óleo (Soi). Normalmente, os reservatórios 

são encontrados acima da pressão de saturação, portanto não há saturação de gás. 

Conforme a produção da jazida, a pressão declina abaixo da pressão de saturação 

e gás é formado. Além disso, óleo é produzido, reduzindo a saturação de óleo no reser-

vatório. A fração do volume poroso ocupado pelo óleo em qualquer local do reservató-

rio a qualquer tempo é definido como Saturação de Óleo Remanescente. Enquanto a fra-

ção do volume poroso ocupado pelo óleo no final do deslocamento, também chamado de 

óleo imóvel, é definido como Saturação de Óleo Residual (Sor), ou seja, o óleo deixa de 

fluir por meios convencionais  (SCHLUMBERGER, 2016). 
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Para um reservatório ser economicamente viável precisa ter normalmente uma 

saturação de óleo inicial maior que 50%, sendo valores desejáveis maiores que 70%, e 

uma saturação de óleo residual baixo, de no máximo 30%. Esses valores não indicam 

apenas a maximização da produção de hidrocarbonetos, mas também a redução da 

produção de água, pois reservatórios com altas saturações de água conata podem não ser 

tecnicamente viáveis por não ter capacidade de tratamento de água suficiente nas 

plataformas, por questões principalmente econômicas. 

2.2.4 Viscosidade 

Viscosidade é uma medida de resistência para fluir exercida por um fluido 

(MCCAIN, 1990). É definida como a razão entre tensão cisalhante e taxa de deformação 

e é dada pela equação (7): 

μ=
τ

γ́
    (7) 

onde μ é a viscosidade do fluido, τ é a tensão cisalhante e γ é a taxa de deformação. A 

unidade de viscosidade no CGS (Centímetro, Grama e Segundo) é Poise (P), no entanto, 

essa representa uma alta viscosidade, então na indústria é utilizado centipoise (cp), que é 

um centésimo de Poise. 

 Fluidos Newtonianos possuem viscosidade constante para qualquer taxa de 

deformação em constante temperatura e pressão. Muitos fluidos na indústria de petróleo 

são newtonianos, tais como água produzida, hidrocarbonetos leves, gases e glicerinas 

(SCHLUMBERGER, 2016). 

Quando a viscosidade não é constante para qualquer taxa de deformação, o fluido 

é chamado de Não Newtoniano e pode ser descrito ou como pseudo-plástico ‒ quando a 

viscosidade reduz ao aumentar a taxa de deformação ‒ ou como dilatante ‒ quando a 

viscosidade aumenta com o aumento da taxa de deformação. Dentre os exemplos de 

fluidos não-newtonianos na indústria, tem-se fluidos de perfuração, polímeros e óleos 

pesados (SCHLUMBERGER, 2016). A Figura 5 apresenta uma comparação entre os dois 

tipos de fluido. 
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Figura 5: Comparação de fluido newtoniano vs não-newtoniano 

 
Fonte: Santos (2013) 

2.2.5 Molhabilidade 

Molhabilidade é a preferência de um sólido ficar em contato com um líquido ou 

gás, e é função da tensão de adesão, que é considerada como a diferença entre a tensão 

interfacial entre o sólido e o fluido menos denso, e a tensão interfacial entre o sólido e o 

fluido mais denso (ROSA, et al., 2006). Rochas podem ser molhadas totalmente por água, 

óleo ou intermediariamente, em que algumas superfícies ou grãos são molhados por água 

e outros por óleo, ou então pode ser neutra, em que a superfície não é molhada fortemente 

nem pelo óleo nem pela água. A Figura 6 mostra os tipos de molhabilidade. 

Tanto água como óleo são preferenciais a molhar sólidos comparado com gás, 

exceto em carvão, enxofre e grafite, que são comumente molhados por gás. A 

molhabilidade afeta a natureza das saturações de fluidos e características de 

permeabilidade relativa num sistema rocha-fluido. A fase molhante impacta tanto a 

injeção como o influxo de água no reservatório, pois rochas molhadas por água deslocam 

mais óleo do que rochas molhadas por óleo (SCHLUMBERGER, 2016). 

A fase que molha a rocha pode ser definida através do ângulo de contato θ que 

varia de 0° a 180°. Quando esse ângulo é menor que 90° diz-se que o líquido mais denso 

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

denso molha preferencialmente o sólido. Na maioria dos casos de reservatórios de 

petróleo, a água é o líquido mais denso e óleo é o menos denso. 
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Figura 6: Exemplos de molhabilidade  

 
Fonte: Glossário Schlumberger (adaptado) 

2.2.6 Mobilidade 

A mobilidade de um fluido indica a máxima velocidade de um fluido escoando 

em um meio poroso multifásico, e é dado por: 

λi=
ki

μ
i

    (8) 

onde, a λi é a mobilidade do fluido, ki é a permeabilidade efetiva do fluido escoando, e μi 

é a viscosidade do fluido. Para um processo de deslocamento, um conceito útil é a razão 

de mobilidade (M) das fases deslocantes e deslocadas, dada pela equação: 

𝑀 =
𝜆𝐷

𝜆𝑑
    (9) 

onde, λD é a mobilidade do fluido que desloca e λd é mobilidade do fluido deslocado 

(GREEN, et al., 1998). 

 Essa razão é muito importante para processos de injeção. Quando M aumenta, a 

eficiência de varrido decresce, dado um valor constante de fluido injetado. Além disso, 

se M for maior que um (1), o processo de varrido pode ser instável provocando um viscous 

fingering, ou seja, o fluido injetado não empurra totalmente o óleo, pois cria canais 

preferenciais e chega aos poços de produção prematuramente, também conhecido como 

early breakthrough, conforme pode ser visto na Figura 7. Entretanto, quando M é menor 

que um (1), ocorre um deslocamento favorável, com uma frente de varrido uniforme. 

2.3 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO 

A recuperação de petróleo pode ser dividida em primária, secundária e terciária. 

Apesar dos nomes, o desenvolvimento do campo não precisa ser nessa ordem específica; 

por exemplo, um campo de óleo pesado normalmente é projetado com a recuperação 
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terciária desde o início da produção. Além disso, a recuperação terciária pode ser chamada 

de recuperação melhorada ou EOR. 

Uma maneira importante de verificar a eficiência de cada método é através da 

definição de fator de recuperação (FR): 

FR = Volume recuperável de óleo/ Volume de Óleo in Place (VOIP)  (10) 

 Figura 7: Relação entre Razão de Mobilidade e viscous fingering  

 
Fonte: Green et. al. (1998) (adaptado) 

2.3.1 Mecanismos de Recuperação Primária 

Recuperação primária é a quantidade de óleo que pode ser produzida pela energia 

natural do reservatório associado com os vários tipos de reservatório. Há cinco clássicas 

categorias de mecanismos de recuperação primária, que são: (i) influxo de água, (ii) gás 

em solução, (iii) expansão de fluidos, (iv) capa de gás e (v) segregação gravitacional 

(WILLHITE, 1986). 

2.3.1.1  Influxo de Água (Waterdrive) 
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Um reservatório com influxo de água possui uma conexão hidráulica entre o 

reservatório e uma rocha saturada com água chamada aquífero (WILLHITE, 1986). O 

aquífero é composto de água livre que move em direção ao reservatório conforme esse é 

depletado pela extração dos hidrocarbonetos, principalmente o gás em solução.  

O influxo de água pode ser dividido em fraco, moderado ou forte, e pode ser 

determinado através de dados de produção com balanço de material. Um influxo fraco 

não possui energia suficiente para manter a pressão, e portanto o reservatório necessita 

de injeção de água para manter sua energia. Um influxo moderado pode ter energia para 

manter a pressão do reservatório por vários anos, sendo necessário outros métodos 

quando o campo estiver maduro. Um influxo forte possui energia suficiente para manter 

a pressão do reservatório e equilibrar o balanço de materiais; frequentemente, é necessário 

a restrição de produção para evitar efeitos de cone, ou a produção antecipada de água. 

O aquífero pode estar totalmente ou apenas em parte abaixo do reservatório, e 

nesse caso é chamado de bottom waterdrive. Porém, é mais frequente que o aquífero 

esteja localizado nas extremidades do reservatório, e nesse caso é chamado de edge water-

drive. O influxo de água é o mecanismo primário de maior recuperação, podendo ter FR 

entre 70 e 80% (WILLHITE, 1986). A Figura 8 demonstra o influxo de água. 

Figura 8: Típico influxo de água pelas extremidades 

 
Fonte: Willhite (1986) (adaptado) 

2.3.1.2  Capa de Gás (Gas cap drive) 

Quando um reservatório encontra-se saturado, possui uma zona de gás natural 

comprimida acima da zona de óleo, conhecida como capa de gás. Conforme ocorre a 
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produção, a capa se expande, empurrando o óleo e equilibrando o balanço de materiais. 

Caso o reservatório esteja subsaturado, conforme o petróleo é produzido, há a formação 

de capa de gás secundária ou desenvolvida. A figura 9 ilustra esse mecanismo. 

Problemas frequentes relacionados a esse mecanismo são os efeitos de cone nos 

poços, provocando a produção indesejada de gás natural e perda de energia. Muitas vezes 

é necessária a complementação de energia com injeção de água ou reinjeção de gás na 

capa, a não ser que a capa de gás seja suficientemente grande para fornecer a energia 

necessária. Caso haja efeito de segregação gravitacional, a capa de gás pode ter eficiências 

de recuperação de até 80%, sendo superior a de influxo de água (PETROWIKI, 2016). 

Figura 9: Mecanismo de capa de gás 

 
Fonte: Willhite (1986) (adaptado) 

2.3.1.3  Gás em solução (Solution gas drive) 

Quando um reservatório encontra-se acima da pressão de saturação pode conter 

um grande volume de gás dissolvido no óleo. Conforme a pressão declina, gás sai da 

solução e empurra óleo do reservatório em direção aos poços produtores, conforme 

mostra a Figura 10 (WILLHITE, 1986). Esse mecanismo pode ter FR entre 10 e 30%. 

Esse mecanismo depende de vários fatores, tais como a densidade do óleo e 

geologia do reservatório. Um óleo pesado, por exemplo, contém pouco gás dissolvido que 

não é suficiente para suprir a energia necessária para manter a pressão e 
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consequentemente a produção do reservatório. Tais reservatórios são ótimos candidatos 

para mecanismos de recuperação secundária, como injeção de água. 

2.3.1.4 Segregação Gravitacional (Gravity Drainage) 

Um dos menos comuns mecanismos de recuperação primária, a segregação 

gravitacional é o efeito da força gravitacional em empurrar o óleo do reservatório ao poço 

produtor. Seu efeito é relevante em reservatórios espessos com alta permeabilidade 

vertical e/ou com altos ângulos de inclinação, podendo o FR alcançar 80% (WILLHITE, 

1986).  

Esse é um processo relativamente lento, pois o gás precisa migrar para parte 

superior da formação, antes ocupada pelo óleo. Como a migração de gás é mais rapida 

que a drenagem de óleo, a vazão de produção precisa ser controlada para que não se 

produza indesejavelmente gás natural. A Figura 11 ilustra o processo. 

Figura 10: Mecanismo de gás em solução  

 

Fonte: Willhite (1986) (adaptado) 
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Figura 11: Mecanismo de segregação gravitacional 

 
Fonte: Cole (1969) (adaptado) 

2.3.1.5  Expansão de líquido e rocha (Rock and liquid expansion) 

Também conhecido como mecanismo de compactação, ocorre quando o óleo não 

possui gás em solução suficiente para que ocorra o mecanismo de gás em solução; dessa 

forma, toda energia do reservatório se concentra na expansão dos fluidos presentes (óleo 

e água) com o declínio da pressão e na compactação da rocha. Os dois efeitos dão o 

mesmo resultado: redução da porosidade, contribuindo na expulsão do óleo. 

Normalmente, o FR em reservatórios com tal mecanismo, chega-se a 5%. No 

entanto, esse mecanismo pode ser um dos principais, caso a compressibilidade da rocha 

seja bastante alta, como no campo norueguês Ekofisk, onde a compactação da rocha 

causou uma subsidência de cerca de 5 metros (m). (Ekofisk Field: The First 20 Years, 

1991) A compressibilidade chegou a 100 microsips (μsip) e o mecanismo contou por 

cerca de 30% da energia total do reservatório (DAKE, 2001). A Figura 12 mostra o efei-

to da compactação nas rochas antes e depois do desenvolvimento do reservatório. 

Figura 12: Exemplo de como o efeito de compactação age 

 
Fonte: Glossário Schlumberger (adaptado) 
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2.3.1.6  Combinação 

Um reservatório é capaz de ter mais de um mecanismo operando com bastante 

energia ao mesmo tempo. Esses casos são chamados de mecanismos de combinação. 

Pode-se citar alguns dos exemplos anteriores, tal como a combinação da capa de gás com 

segregação gravitacional, que possui alto potencial de FR.  

Contudo, uma das melhores combinações é o influxo de água com capa de gás, 

que provoca um efeito “sanduíche”, empurrando o óleo em direção aos canhoneios pelos 

dois sentidos. Para se manter a pressão do reservatório estável e aumentar o FR pode-se 

injetar tanto gás como água nos reservatórios, com FR alcançando valores médios de 60 

a 70%. A Figura 13 ilustra esse típico efeito em reservatórios. 

Figura 13: Típico efeito “sanduíche em reservatórios com capa de gás e influxo de água 

          
Fonte: Willhite (1986) (adaptado) 

2.3.2 Mecanismos de Recuperação Secundária 

Os mecanismos de recuperação secundária se caracterizam pela injeção de fluidos 

que já estavam presentes no reservatório, ou seja, gás natural e água salgada. Seu principal 

objetivo é varrer o óleo em direção aos poços produtores e a manutenção da pressão no 

reservatório.  

Esse tipo de mecanismo pode ser aplicado desde o início caso o reservatório não 

possua energia suficiente, como em reservatórios com gás em solução ou compactação 

como principal mecanismo primário de recuperação, ou após certo tempo de produção, 

para evitar que a pressão reduza mais do que o desejado. Neste capítulo será tratado sobre 
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a injeção de água, e no próximo será tratado sobre injeção de gás natural juntamente com 

os gases miscíveis em óleo como método melhorado. 

2.3.2.1 Injeção de Água 

A injeção de água é o método de recuperação secundária mais comum no Brasil e 

no mundo. Nesse método, a água empurra o óleo remanescente no reservatório em direção 

aos poços produtores. Além disso, esse mecanismo objetiva a manutenção da pressão, e 

para ser bem-sucedido tem que ser iniciado antes que a pressão decline abaixo da pressão 

de bolha. Consta-se que reservatórios de black oil costumam ser encontra-dos acima da 

pressão de bolha. 

Caso a pressão decline abaixo da pressão de bolha, o gás dissolvido no gás começa 

a eclodir da solução, criando uma capa de gás secundário e assim perde boa parte da 

energia armazenada nesse reservatório. Assim, torna-se necessário um volume injetado 

de água maior porque parte será destinado a empurrar o gás ao invés do óleo.  

Nesse tópico serão tratados os principais aspectos da injeção de água, tais como 

os modelos de injeção, os requerimentos para a água de injeção e as propriedades que 

influenciam no sucesso desse projeto em um reservatório. 

2.3.2.1.1 Modelo de injeção de água 

O deslocamento de um fluido por outro é um processo transiente porque as 

saturações dos fluidos com o tempo. As saturações iniciais do óleo e água são uniformes, 

e a injeção de água causa o óleo remanescente ser deslocado. Água e óleo fluem 

simultaneamente na região atrás da mudança na saturação. Não há fluxo de água a frente 

dessa região porque a permeabilidade relativa da água é zero. Quando a água chega ao 

fim do reservatório, ela atinge o ponto de ruptura (breakthrough) (GREEN, et al., 1998). 

Depois desse ponto, a fração de água apenas aumenta deslocando o óleo remanescente, 

conforme Figura 14.  

Figura 14: Avanço da frente d’água no reservatório 

 
Fonte: Rosland (2013) (adaptado) 
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 A equação de avanço frontal da água mais conhecida e aceita é a Teoria de 

Buckley-Leverett, que afirma que num processo de deslocamento linear, cada saturação 

de água move através do meio poroso numa velocidade calculada através da derivada do 

fluxo fracionado em relação à saturação de água. As principais hipóteses são: (i) fluxo 

incompressível, (ii) fluxo fracionário da água é função apenas da saturação da água e (iii) 

não há transferência de massa entre as fases. A equação de Buckley-Leverett segue: 

(
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)

𝑆𝑤
=

𝑞𝑡

𝛷𝐴
(

𝜕𝑓𝑤
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)

𝑡
    (11) 

 A equação do fluxo fracionário assume que o fluxo de água e óleo segue a Lei de 

Darcy e a diferença nas pressões de fase óleo-água é representada pela curva de pressão 

capilar correspondendo ao caminho da saturação; é dado por: 
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 Onde, Pc é a pressão capilar, ρ é a massa específica dos fluidos e α o ângulo de 

inclinação do fluxo. Ao ignorar-se a pressão capilar e os efeitos gravitacionais, tem-se a 

equação simplificada: 

𝑓𝑤 =
1

1+(
𝑘𝑜
𝑘𝑤

)(
𝜇𝑤
𝜇𝑜

)
   (13) 

ou, se considerarmos a definição de razão de mobilidade (M), temos que: 

𝑓𝑤 =
1

1+
1

𝑀

    (14) 

Assim, pode-se observar que valores de M > 1 produzem um fluxo de água maior 

que de óleo indicando maiores velocidades, enquanto para valores de M ≤ 1 produzem 

um fluxo de óleo maior, indicando que a velocidade da água é menor e varre melhor o 

óleo, ademais o valor de M = 1 produz o efeito-pistão que é desejável para esse processo. 

2.3.2.1.2 Eficiência de Varrido 

A eficiência de varrido volumétrica pode ser considerada conceitualmente como 

o produto das eficiências de varrido areal e vertical, e pode ser expressado como: 

𝐸𝑉 = 𝐸𝐴𝐸𝐼    (15) 
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 onde EA é a eficiência de varrido areal e EV é a eficiência de varrido vertical. 

 A eficiência de varrido areal é definida como a razão entre a área que foi varrida 

pelo óleo e a área total do reservatório. Ela é função de quatro fatores principais: esquema 

de injeção, heterogenidade da permeabilidade do reservatório, razão de mobilidade e 

importância de gravidade e forças viscosas. As duas primeiras são controláveis e têm 

efeito significativo nessaa eficiência (GREEN, et al., 1998). A Figura 15 ilustra a 

eficiência de varrido areal. 

Em relação ao esquema de injeção, muitos esquemas diferentes têm sido usados 

na indústria, conforme mostra a Figura 16. Porém, o esquema five-spot é o mais comum 

em esquemas de injeção de água e EOR, e muitos dos experimentos e equações são 

baseadas nesse esquema, apesar de poderem ser aplicados em outros esquemas. Ele se 

caracteriza por uma baixa razão poço produtor:poço injetor de 1:1. 

Figura 15: Eficiência de Varrido Areal 

 
Fonte: Norman (2015) (adaptado) 

 

Figura 16: Eficiência de Varrido Vertical 

 
Fonte:Norman (2015) (adaptado) 

A eficiência de varrido vertical é definida como a fração do reservatório 

seccionada que é contactada pela água injetada, conforme Figura 17. Ela é função de 

quatro fatores principais: segregação gravitacional causada por diferenças de densidade, 

razão de mobilidade, anisotropia da permeabilidade e forças capilares. 

 Assim, a eficiência global de recuperação do hidrocarboneto é expressa como:  
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𝐸 = 𝐸𝐴𝐸𝐼𝐸𝐷    (16) 

 onde ED é a eficiência de deslocamento do hidrocarboneto definida como a razão 

entre o óleo móvel produzido e óleo original in place, dado como: 

𝐸𝐷 =
𝑆𝑜𝑖−𝑆𝑜𝑟

𝑆𝑜𝑖
    (17) 

Figura 17: Esquemas de injeção 

 
Fonte:Green et al. (1998) (adaptado) 

2.3.3 Mecanismos de Recuperação Terciária 

Os mecanismos de recuperação terciária são aqueles que injetam no reservatório 

um fluido, material ou energia que não se encontrava inicialmente lá. Tradicionalmente, 

esses métodos eram utilizados logo após a injeção de água ou de manutenção de pressão, 

e por isso eram chamados de terciária como um terceiro estágio da recuperação. Porém, 

isso não é realidade atualmente, com os mecanismos de EOR sendo utilizados logo depois 

da produção primária ou desde o início em muitos reservatórios. 
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Os processos de EOR podem ser classificados em cinco categorias: controle de 

mobilidade, química, miscível, térmico e outros processos, tais como EOR microbioló-

gico. A partir desses processos, os fluidos injetados suplementam a energia natural do 

reservatório para deslocar óleo para o poço produtor. Ademais, tais fluidos interagem com 

o sistema rocha/óleo para criar condições favoráveis para o aumento da recuperação de 

óleo, tais como redução tanto da tensão interfacial (TIF) como da viscosidade do óleo, 

mudança na molhabilidade da rocha ou qualquer outro comportamento favorável 

(GREEN, et al., 1998). Seguem nos próximos tópicos as principais formas de EOR. 

2.3.3.1  Métodos Térmicos 

Os métodos térmicos são amplamente usados em reservatórios de óleo pesado e 

areias betuminosas, nos quais são usados desde o início do desenvolvimento do 

reservatório para que seja possível a explotação do óleo. Os métodos térmicos podem ser 

subdivididos em injeção de água quente, processos de vapor e de combustão in-situ. O 

primeiro é usado bem esporadicamente e sem muito sucesso como EOR, sendo sua princi-

pal aplicação em métodos de garantia de escoamento. 

Os processos de vapor são usados em duas formas: estimulação cíclica de vapor 

(cyclic steam stimulation) e injeção contínua de vapor (steamflood). O último processo é 

a combustão in-situ que consiste na geração de energia térmico no reservatório através da 

combustão, que pode ser iniciada por uma fonte elétrica, queima de gás ou 

espontaneamente. Oxigênio ou ar precisam ser comprimidos e injetados continuamente 

(processo seco), e frequentemente junto com água (processo úmido), para se otimizar o 

aproveitamento da energia dissipada na rocha, conforme Figura 18 (GREEN, et al., 1998). 

A injeção cíclica de vapor também é chamada de embebição de vapor (steam soak) 

ou processo huff ‘n’ puff. É um método que consiste de três estágios: o primeiro estágio 

é a injeção de vapor no reservatório por certo período de tempo. O segundo estágio, ou 

fase de embebição, requer que o poço seja fechado por vários dias até que haja 

distribuição uniforme de calor no óleo. Finalmente, no terceiro estágio, o óleo é produzido 

a partir do mesmo poço; o ciclo então é repetido enquanto for lucrativo 

(SCHLUMBERGER, 2016). 

A injeção contínua de vapor consiste de vapor injetado em poços de injeção e os 

fluidos serem deslocados em direção aos poços produtores em esquemas específicos. Os 

mecanismos de recuperação são baseados na redução da viscosidade, inchamento do óleo 
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e destilação de alguns componentes do óleo cru. O vapor, ao perder calor para o óleo, se 

condensa e varre o óleo em direação aos poços produtores, conforme observado na Figura 

19 (GREEN, et al., 1998). 

Embora suas muitas vantagens, o processo térmico tem limitações, tais como 

razão de mobilidade adversa, com uma frente de deslocamento difícil de controlar; 

segregação gravitacional com os gases se deslocando para o topo da estrutura; e a razão 

de permeabilidades horizontal/vertical muito alta, o que causa heterogeneidade. Portanto, 

torna-se incompleto nessas situações alencadas. 

Figura 18: Processo de combustão in-situ 

 
Fonte: Green et al. (1998) (adaptado) 
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Figura 19: Processo de Injeção de Vapor 

 
Fonte: Green et al. (1998) 

2.3.3.2  Métodos miscíveis 

De acordo com Green & Willhite, o propósito principal de um processo miscível 

é deslocar o óleo com um fluido que é miscível no óleo, ou seja, formar uma única fase 

quando misturada com o óleo em todas as proporções, nas condições existentes na 

interface entre o fluido injetado e o banco de óleo sendo deslocado (GREEN, et al., 1998). 

Dessa forma, anula-se a TIF e reduz-se as forças capilares e interfaciais que retém o óleo. 

Os fluidos injetados normalmente são gases que incluem o Gás Liquefeito de Pe-

tróleo (GLP), metano sob alta pressão, metano enriquecido com hidrocarbonetos leves, 

nitrogênio sob alta pressão, e dióxido de carbono (CO2), sob condições de temperatura e 

pressão do reservatório. O último é o mais comum devido a suas características de 

redução da viscosidade do óleo e de menor custo em relação aos outros. 

Existem dois tipos principais desse processo: um é chamado de miscibilidade ao 

primeiro contato, o que implica que são miscíveis com o óleo assim que os mesmos 

entram em contato nas condições de reservatório. Por exemplo, injeta-se o banco de GLP 

e depois um banco de gás seco que desloca o banco de GLP junto com o banco de óleo, 

e por vezes seguido por uma injeção de água, conforme observado na Figura 20. 

O outro tipo é chamado de miscibilidade com múltiplos contatos, o que indica que 

o fluido injetado não é miscível com o óleo assim que entra em contato, contudo, o 



  45 

 

 

 

processo depende de modificações da composição ou do fluido injetado ou do óleo. Após 

múltiplos contatos entre as fases, e as modificações de temperatura, pressão e 

composição, gera-se a miscibilidade entre as fases no reservatório, como acontece nas 

injeções de CO2 nos reservatórios. 

Figura 20: Injeção de GLP com gás seco 

 
Fonte: Green et. al. (1998) 

 

Figura 21: Processo miscível de injeção de CO2 

    
Fonte: Green et. al (1998) 

Os principais problemas desse processo são a baixa viscosidade dos gases, o que 

gera alta razão de mobilidade, fingering do gás e assim baixa eficiência de varrido. Um 
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dos métodos criados para mitigar essa situação é a injeção alternada de bancos de água e 

de gás, denominado Water-Alternating-Gas (WAG), conforme Figura 21. Seu principal 

objetivo é reduzir a permeabilidade relativa do gás e assim diminuir sua mobilidade. 

2.3.3.3  Métodos de Controle de Mobilidade 

Um dos métodos de controle de mobilidade mais usados é a injeção de polímeros 

em conjunto com a injeção d’água. O polímero é injetado numa dada concentração para 

deslocar o óleo em direção aos poços produtores. A solução de polímeros objetiva o 

desenvolvimento de uma razão de mobilidade favorável entre essa solução e banco de 

óleo/água sendo deslocado pelo polímero, e assim desenvolve um varrido melhor do óleo. 

O polímero tende a mover-se mais uniformemente, pois, enquanto a tendência do 

fluxo de água é passar pelas zonas de maior permeabilidade, a solução de polímero age 

ao contrário, mitigando esse efeito ao reduzir a mobilidade da água. Assim, o principal 

mecanismo do polímero é o aumento da eficiência de deslocamento, não afetando a 

eficiência microscópica ou a saturação residual do óleo (GREEN, et al., 1998). Portanto, 

caso o processo de injeção de água tenha sido bem-sucedido, a injeção de polímero não 

terá pouco efeito na recuperação do óleo. A Figura 22 ilustra o processo citado. 

Figura 22: Eficiência de varrido superior numa injeção de polímero. 

 
Fonte: Green et al (1998) (adaptado) 
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As principais limitações dos polímeros são as degradações química e mecânica, a 

alta salinidade da água de formação ou da água injetada, a temperatura do reservatório e 

a permeabilidade da formação. As degradações são devidas ou à presença de oxigênio ou 

aos esforços cisalhantes que quebram as moléculas do polímero, reduzindo sua 

viscosidade. A permeabilidade do reservatório deve ser alta, pois as moléculas do 

polímero são grandes e podem ficar presas nos poros ou nas conexões entre os poros 

(ROSA, et al., 2006). O capítulo 3 trata com mais profundidade do assunto, que é o foco 

desse trabalho. 

2.3.3.4  Métodos Químicos 

Processos químicos envolvem a injeção de produtos químicos líquidos específicos 

que efetivamente deslocam o óleo por conta de suas propriedades, que resultam na 

redução da TIF entre o químico e o óleo (GREEN, et al., 1998). Enquanto isso, os 

polímeros são injetados para garantir a melhora na eficiência de varrido. Os processos 

químicos podem ser subdivididos em injeção de polímero-micelar e injeção de alcalinos.  

Na injeção de polímero-micelar, a solução micelar é injetada primeiro contendo 

surfactante, cosurfactante (geralmente álcool), óleo, eletrólitos e água. O surfactante age 

de modo que haja uma ultrabaixa TIF entre o químico e o óleo, criando um banco de óleo 

a frente da solução. A solução micelar por si só teria uma queda na eficiência de varrido, 

então precisa-se da injeção conjunta de polímero para que haja um incremento dessa 

eficiência. A Figura 23 ilustra esse processo de injeção de polímero-micelar. 

O procedimento de injeção de polímero-micelar inclui uma pré-lavagem com água 

doce, seguida da solução química, do controlador de mobilidade (polímero) e de um 

fluido de empurro (água). Além dessa injeção, existe a injeção de alcalinos que consiste 

na injeção de uma solução alcalina que reage com a parte ácida do óleo formando 

surfactantes, que agem semelhantemente ao caso anterior.  
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Figura 23: Processo de injeção de polímero-micelar 

 
Fonte: Green et al (1998) 

2.3.3.5  Outros 

Conforme Rosa, os outros métodos são todos aqueles que não se enquadram nas 

categorias anteriores, ou que embora possam ser incluídos em uma dessas, não tem muita 

aplicação como métodos de recuperação terciária em nível mundial (ROSA, et al., 2006). 

Dentre os citados, estão a injeção de vapor com solvente, o aquecimento eletromagnético, 

a injeção de vapor assistida pela segregação gravitacional (SAGD), injeção de ar, Toe to 

heel air injection (THAI) ‒ a qual é semelhante à combustão in-situ ‒ a injeção de 

microorganismos e os métodos de controle da produção de água. 

Dentre esses, os dois últimos têm ganhado destaque no Brasil e no mundo como 

os mais importantes dentre esses métodos restantes, sendo aplicados em vários campos. 

O método de injeção de microorganismos (Microbial Enhanced Oil Recovery – MEOR) 

consiste na injeção de bactérias com água, seguidas da injeção de um nutriente. Esse 

processo gera a formação de um biopolímero in-situ, cuja função é desviar o fluxo da 

água posteriomente injetada para áreas não varridas do reservatório, portanto, semelhante 

ao princípio da injeção de polímero, conforme observado na Figura 24. 

O MEOR pode ser usado também para que os microorganismos liberem gases que 

aumentam a pressão do reservatório ou que quebrem as móleculas pesadas de óleo em 

componentes menores, resultando na redução da viscosidade do óleo. Ademais, o MEOR 
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pode ser pela alimentação de microorganismos já existentes no reservatório, e injetando 

nutrientes preferidas por esses que tem utilidade em detrimento dos outros. 

Figura 24: Processo de EOR por meio de microorganismos 

 
Fonte: Sheehy (2008) 
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3 INJEÇÃO DE POLÍMEROS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Desde o início do século XX, a indústria de petróleo percebeu a baixa eficiência da 

recuperação primária e secundária, e buscou métodos de melhorar tanto a eficiência de varrido 

como a redução da saturação do óleo residual. Dentre esses, a injeção de polímero foi 

desenvolvida para melhorar a eficiência de varrido a partir da redução da razão de mobilidade, 

fornecendo melhor controle da frente de deslocamento. 

Muskat (1949) foi o primeiro a pontuar os efeitos das mobilidades dos fluidos no 

desempenho da injeção de água. Stiles (1949) usou a distribuição da permeabilidade e 

porosidade nos cálculos de injeção de água e Dykstra e Parsons (1950) mostraram o efeito da 

variação da permeabilidade e da razão de mobilidade na recuperação.  

Então, Aronofsky (1952, 1956) e Ramey (1956) discutiram a razão de mobilidade e sua 

influência nos esquemas de injeção durante o avanço da água em 1952 e dos históricos de 

produção e injeção em um esquema five-spot em 1956. Dyes (1954), Caudle (1954) e Erickson 

(1954) apresentaram estudos da influência da razão de mobilidade na produção de óleo após o 

breakthrough da água. Após, Caudle e Witt (1959) e Barnes (1962) sugeriram melhorar a 

eficiência de varrido da injeção de água através do aumento da viscosidade da água. 

No entanto, não foi até 1964 que Pye (1964) e Sandiford (1964) estabeleceram que a 

mobilidade da água usada na injeção de água podia ser reduzida eficientemente pela adição de 

pequenas quantidades de algum polímero solúvel em água. Desde então, significantes estudos 

de laboratório tem sido realizados e mostraram informações adicionais, tais como a degradação 

mecânica (MAERKER, 1975) e a retenção de polímeros no meio poroso (MAERKER, 1973). 

De acordo com artigos, o primeiro sucesso comercial foi o campo petrolífero de Daqing, 

na China, onde o fator de recuperação do óleo aumentou até 20% depois de aplicar a técnica de 

injeção de polímero em 1996 e a produção acumulada desde então até 2010 foi de mais de 900 

milhões de barris (bbl) (WANG, et al., 2010). 

E por anos, pesquisadores descobriram aplicações e limitações da injeção de polímero, 

buscando sempre achar a melhor solução. Taber, Martin e Seright (1997) sintetizaram os efeitos 

da salinidade e temperatura do reservatório como fatores importantes para a instabilidade do 

polímero e determinaram possíveis intervalos de aplicação para cada uma dessas características 

da formação e do fluidos presentes no reservatório. 

Recentemente, Sheng, Leonhardt e Azri (2015) resumiram as principais conclusões 

acerca de injeção de polímero dos últimos vinte anos, em que demonstram os critérios de massa 

molecular do polímero relacionado com a permeabilidade da rocha; o tempo exato de iniciar-
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se o processo de injeção enquanto o corte de água está baixo; a vazão de água injetada de acordo 

com tanto a pressão de fratura e como a possibilidade de degradação mecânica; o tipo de 

completação adequada e a reinjeção de água produzida ou da água do mar, após tratamento e 

redução da salinidade. 

3.2  MECANISMOS DE INJEÇÃO 

Um dos maiores problemas relacionados a indústria de petróleo ultimamente tem sido o 

esgotamento de óleo leve, e a necessidade de repôr essa matriz energética através de outros 

tipos de óleo mais pesados e viscosos. Para a produção de tais reservatórios a aplicação de 

métodos térmicos e injeção de gases miscíveis funcionam para reduzir a viscosidade do óleo e 

assim permitir sua melhor fluidez. 

No entanto, esses métodos possuem muitas limitações tais como a profundidade do 

reservatório (por exemplo, injeção de vapor não é indicado nessa situação), local do poço 

(marinho ou terrestre), dentre outros que impossibilitam essas aplicações. Porém, mostrou-se 

que o aumento da viscosidade da água seria tão efetiva quanto os outros métodos. Pensou-se 

em materiais tais como glicerina, açúcar e glicol para tal objetivo, mas não se mostraram 

economicamente viáveis. 

Então, as atenções viraram para uma substância solúvel em água, os polímeros. Tais 

elementos aumentam a viscosidade da água e melhoram a razão de mobilidade, propiciando 

melhor controle da varredura do óleo e aumento da eficiência de deslocamento (PYE, 1964). 

Além desse, há outros significantes mecanismos (SHENG, et al., 2015):  

 Redução do viscous fingering; 

 Melhora do perfil de injeção de água por causa do fluxo entre as camadas 

heterogêneas verticais; 

 Por causa da permeabilidade reduzida após a injeção de polímero, a injeção de 

água subsequente é mais efetiva; 

 Redução da permeabilidade relativa da água maior comparado com do óleo 

através da redução desproporcional da permeabilidade. 

Ademais, verificou-se que a permeabilidade do meio poroso era reduzida após a 

passagem da solução polimérica, devido ao fato de que as moléculas de polímero criavam zonas 

de bloqueio ao fluxo da própria solução. Essa redução de mobilidade foi denominada de fator 

de resistência (R), definido como o quociente entre a mobilidade da água (λw) e a mobilidade 

da solução com o polímero (λp) quando deslocada através de um testemunho (ROSA, et al., 

2006): 

   R = λw/ λp      (18) 
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Esta equação pode ser expressa também como: 

     R = 

kw

μw
kp

μp

     (19) 

Onde kp e μp são, respectivamente, a permeabilidade efetica e a viscosidade aparente da 

solução polimérica. O fator de resistência é, ao menos parcialmente devido ao fenômeno 

associado com a adsorção do polímero à rocha-reservatório. Como a mobilidade da água é 

sempre maior que a do polímero, conclui-se que R > 1.  

Mesmo depois de a solução polimérica ser deslocada do meio poroso pela injeção de 

água, persiste ainda o que se chama de resistência residual ao fluxo da água, devido ao fato de 

que muitas moléculas de polímero continuam adsorvidas à rocha reservatório. A resistência 

residual é medida através do chamado fator de resistência residual, definido como: 

     Rf = λw1/ λw2     (20) 

Onde λw1 é a mobilidade da água antes do fluxo da solução polimérica e λw2 a mobilidade 

da água após o fluxo da solução polimérica. O fator de resistência residual é mais importante 

que o fator de resistência, já que o banco de polímero é normalmente deslocado com água. 

Valores de fator de resistência residual variam entre 3 e 5. 

3.2.1 Tipos de Polímeros 

Um polímero é uma molécula muito grande, formada por milhares de blocos que se 

repetem, chamados monômeros. À proporção que os monômeros se juntam para formar os 

polímeros, uma longa cadeia de moléculas é formada com massas moleculares da ordem de 

milhões. Muitos polímeros são usados na indústria de petróleo, mas os polímeros que têm sido 

usado em projetos de injeção são a poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) e os 

biopolímeros polissacarídeos (ROSA, et al., 2006). 

Em geral, o desempenho de uma poliacrilamida numa injeção depende de seu peso 

molecular e do grau de hidrólise. Numa HPAM, algumas das acrilamidas são substituídas ou 

convertidas em ácido acrílico. Isso tende a aumentar a viscosidade em água doce, mas a reduzir 

a viscosidade em água salgada. Com todos os parâmetros constantes, um alto peso molecular 

produzirá viscosidades e fatores de resistência maiores que em polímeros de baixo peso 

molecular. As principais vantagens, contudo, podem ser ignoradas devido a uma maior 

tendência de degradação mecânica, que reduz o peso molecular. 

Biopolímeros são derivados de um processo de fermentação, que é diferente de uma 

síntese direta a partir de monômeros num reator químico. O biopolímero mais comum é a goma 
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xantana, que é produzida pela bactéria Xanthomonas campestris. Ela é cultivada num meio de 

fermentação e produz o biopolímero como produto secundário de seu metabolismo. As 

vantagens principais dos biopolímeros são seu excelente poder viscosificante em águas salgadas 

e resistência à degradação mecânica. Entretanto, ela possui menos poder viscosificante em água 

doce do que a poliacrilamida. 

A figura 25 compara os dois tipos de polímeros e as principais diferenças entre os dois 

tipos de polímeros estão resumidos na Tabela 1: 

Tabela 1- Comparação das propriedades de cada polímero 
Propriedade/ Tipo de Polímero Poliacrilamida Biopolímero 

Preço Baixo Alto 

Viscosidade em água doce Aumenta Diminui 

Viscosidade em água salgada Diminui Aumenta 

Adsorção na rocha Adsorve com facilidade Não adsorve 

Redução da Permeabilidade Permanente Temporária 

Degradação Mecânica Pouco resistente Muito resistente 

Degradação Biológica Muito resistente Pouco resistente 

Temperatura 
Degrada acima de 

200°F (93°C) 

Precipita acima de 

170°F (77°C) 
Fonte: Kasimbazi (2014) 

Figura 25: Comparação entre os polímeros usados em EOR 

 
Fonte: Kasimbazi (2014) 

3.3 COMPORTAMENTO DA SOLUÇÃO POLIMÉRICA 

3.3.1 Retenção de Polímero 

A retenção de polímero tem um grande efeito no processo de injeção. Ela pode ser por 

adsorção, trapeamento mecânico e retenção hidrodinâmica. Quando grandes moléculas tentam 
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passar por canais estreitos acontece o trapeamento mecânico. Isso pode conduzir ao acúmulo 

de material perto do poço injetor e bloqueio dos poros. Essa é uma das razões para que 

formações de baixa permeabilidade não serem boas candidatas à injeção de polímero 

(DOMINGUES, et al., 1977). 

Dentre as outras formas, a retenção hidrodinâmica não contribui tanto e pode ser 

desprezada para muitas das operações; enquanto a retenção por adsorção é a principal forma de 

retenção do polímero na formação. No entanto, observou-se que para que a injeção de polímero 

alcance sucesso, a retenção de polímero deve ser baixa. O tópico 3.3.1.1 trata da adsorção com 

mais profundidade. 

3.3.1.1  Adsorção do Polímero 

Adsorção é uma propriedade de alguns sólidos e líquidos atrair fluidos em suas 

superfícies (SCHLUMBERGER, 2016). Essa é uma propriedade fundamental para o 

entendimento, por exemplo, de molhabilidade das rochas. A adsorção do polímero refere-se à 

interação entre o polímero e rocha, que causa as moléculas do polímero se prenderem à 

superfície da rocha. Isso causa a redução da concentração pois certa porção do polímero 

injetado é deixado.  

Adsorção é considerado um processo irreversível, já que não decresce à proporção que 

a concentração diminui (SZABO, 1979). Em geral, adsorção adiciona resistência ao fluxo, 

causa perda de aditivos poliméricos e cria um banco de água na frente de deslocamento. 

Algumas das propriedades que a adsorção depende são o tipo de polímero, a mineralogia da 

rocha, a acessibilidade à superfície ativa, a permeabilidade relativa da água, a molhabilidade da 

rocha, temperatura e salinidade. 

A adsorção é maior em carbonatos do que em arenitos ou folhelhos, por causa da 

presença da calcita (CaCO3). Por conta que os polímeros, tais como o HPAM, possuem ânions 

que atraem os cátions Cálcio (Ca+2) e assim causa maior adsorção; enquanto que os arenitos e 

folhelhos possuem cargas negativas que repulsam os polímeros, reduzindo sua adsorção. 

Ademais, a adsorção é menor em superfícies molhadas por óleo, pois as irregularidades dos 

grãos são suavizados pelo filme de óleo, que assim reduz a área interfacial entre a água e óleo 

(BROSETA, et al., 1995). 

Além disso, a adsorção de polímero reduz a permeabilidade relativa da água porque o 

polímero é solúvel em água e não em óleo. Então, quando os polímeros fluem pelos poros, 

algumas moléculas grandes ficam retidas e assim bloqueia o fluxo de água e reduz a 

permeabilidade relativa da água. Outrossim, polímeros tendem a formar pontes de hidrogênio 
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com as moléculas de água, o que aumenta a afinidade entre ambos e causa a superfície a ser 

molhada mais pela água, o que também reduz a permeabilidade relativa da água (NEEDHAM, 

et al., 1987). 

Dominguez e Willhite (1977) demonstraram através de experimentos em testemunhos 

que, tanto rochas molhadas por água quanto por óleo, a saturação de água irredutível aumentou 

com o acréscimo da concentração de polímero enquanto a saturação de óleo residual 

permaneceu constante. Então, concluíram que a permeabilidade relativa à água é mais 

significante na presença de óleo do que a redução de permeabilidade numa rocha totalmente 

saturada por água. 

Por fim, o aumento de temperatura reduz a adsorção do polímero na rocha, tanto pelo 

aumento da repulsão da rocha aos polímeros, quanto pela quebra das pontes de hidrogênio entre 

o polímero e água (SMITH, 1970). Contudo, o aumento da salinidade produz o efeito oposto, 

elevando a adsorção do polímero, por causa das interações do íon sódio (Na+) com a carga 

negativa do polímero, no caso do HPAM. 

3.3.2 Volume Poroso Inacessível 

Durante injeção de polímero, a solução química não consegue ocupar todos os volumes 

porosos efetivos. Isso deve-se principalmente ao fato de que grandes moléculas de polímero 

não têm acesso aos poros pequenos. Esse volume que não é ocupado pelos polímeros é chamado 

de volume poroso inacessível (VPI). Esse então é ocupado por água sem polímero que permite 

que mudanças na concentração do polímero propaguem-se através do meio poroso mais 

rapidamente do que mudanças em salinidade, por exemplo. 

Dawson e Lantz (1972) mostraram que na presença de solução polimérica e traçadores, 

as moléculas de polímero são mais rápidos que os traçadores porque aqueles apenas fluem 

através de poros grandes. Porém, na presença de retenção de polímero, polímero ficará atrás da 

frente de deslocamento resultando em breakthrough tardio do polímero, conforme figura 26. 

Assumiu-se um valor mínimo de VPI igual ao volume irredutível do fluido nos poros, e em 

casos extremos, observou-se que até 30% do volume poroso era inacessível aos polímeros. 

(DAWSON, et al., 1972) 
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Figura 26: Volume Poroso Injetado vs Concentração na Produção 

 
Fonte: Littman (1988) 

3.3.3 Redução na Permeabilidade 

A adsorção de polímero causa o bloqueio dos poros ou a redução da permeabilidade 

(Rk). O fator de permeabilidade é definido como a razão entre a permeabilidade da rocha quando 

a água flui (kw) e a permeabilidade quando a solução polimérica flui (kp), ou seja: 

    Rk = 
𝐾𝑤

𝐾𝑝
     (21) 

 Como foi assumido que a adsorção de polímero é um processo irreversível, significa 

que a redução de permeabilidade continuará a crescer o fator Rk igualmente, mesmo que a 

concentração de polímeros diminua. (KASIMBAZI, 2014) 

 Outro fator que precisa ser considerado é a redução de permeabilidade denominada fator 

de redução da permeabilidade residual. Ela é a razão entre a permeabilidade efetiva da água 

antes do fluxo de polímero e a permeabilidade efetiva da água após o fluxo de polímero. Muitos 

artigos e livros utilizam essa definição como sinônimo de fator de resistência, definido 

anteriormente; porém o último leva em consideração a viscosidade da água nos dois momentos 

explicitados. 

 Dawson e Lantz (1972) em seu estudo também verificaram que a taxa de deformação, 

o peso molecular da solução polimérica, o tipo de polímero e a estrutura dos poros afetam a 

redução de permeabilidade. Os experimentos mostraram que a redução de permeabilidade 

aumenta conforme aumenta a concentração do polímero, e reduz quando aumenta a salinidade, 

porque a viscosidade da solução diminui. 
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3.3.4 Viscosidade do Polímero 

A viscosidade da água é um dos principais fatores a serem controlados na solução 

polimérica. Os polímeros comportam-se como fluidos não-newtonianos, e normalmente como 

fluidos pseudo-plásticos, ou seja, a viscosidade da solução polimérica decresce com o aumento 

da taxa de deformação. Esse efeito é devido ao comportamento dos polímeros ficarem 

alongados quando são alinhados às altas taxas de deformação (PETROWIKI, 2016). Ela pode 

ser descrita por meio de um modelo power-law: 

𝜇𝑝
" =  𝜇𝑝(�̇�)𝑛𝑝𝑙−1     (22) 

Onde μp” é a viscosidade do polímero sob taxa de deformação �́�, μp é a viscosidade da 

solução polimérica e npl é o expoente. Alguns dos fatores que influenciam a viscosidade do 

polímero são a salinidade, a concentração de polímero, pH da solução, taxa de deformação, 

temperatura, dentre outros. 

Destaca-se que qualquer polímero tem uma taxa de deformação crítica, que nessa taxa 

as ligações químicas do polímero começam a se quebrar e assim perde suas propriedades 

definitivamente. Abaixo dessa taxa de deformação crítica, o comportamento é parcialmente 

reversível. Com uma vazão de injeção razoável, pode-se controlar a taxa de deformação abaixo 

do valor crítico para evitar a degradação mecânica do polímero. 

3.4  DESENVOLVIMENTO RECENTE DA INJEÇÃO DE POLÍMEROS 

Em tempos que o barril do petróleo está em alta, como esteve durante o início do 

milênio, a pesquisa em métodos de EOR torna-se essencial, tanto para universidades e 

pesquisadores,quanto para empresas petroleiras que querem recuperar o máximo de óleo em 

tempo hábil. Nota-se então que a injeção de polímeros é fundamental para o cumprimento dessa 

meta, e desenvolveu-se bastante nesse período, como se segue. 

Sheng, Leonhardt e Azri (2015) resumiram as últimas tecnologias utilizadas em injeção 

de polímeros, tais como poliacrilamida tolerante a salinidade (KYPAM) e outra hidrofóbica. 

Também foi desenvolvido o BrightWater™, que se expande quando está em alta temperatura, 

o Microball™, que se expande quando hidratado, e outro que aumenta sua viscosidade em certo 

pH da solução. Dessa forma, cientistas tentam mitigar todas as limitações que esse método 

apresentava até então. 

Em relação à redução de permeabilidade, McCool, Shaw, Singh, Bhattacharya, Green e 

Willhite (2000) estudaram o uso de um biopolímero KUSP1, um polissacarídeo não-tóxico, 
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para a redução de permeabilidade através da variação do pH. Eles verificaram a efetividade 

desse polímero ecológico, cujas únicas limitações foram a temperatura e salinidade. 

Al-Sharji, Grattoni, Dawe e Zimmerman (2001) analisaram o mecanismo pelo qual os 

polímeros reduzem a permeabilidade relativa da água e não do óleo, por meio de modelos 

distintos em que tanto a água quanto o óleo molham a rocha. Eles perceberam que para o HPAM 

num modelo de água molhando a rocha, os polímeros reduziam a permeabilidade relativa da 

água através de sua extensão e acúmulo, sem alterar a do óleo; enquanto em modelos de óleo 

molhando a rocha, esse fenômeno não foi observado, com as permeabilidades relativas da água 

e óleo inalteradas. 

Ogunberu e Asghari (2005) indicaram através de seus experimentos que é possível 

aumentar a adsorção de polímero no meio poroso a partir do aumento da taxa de deformação, 

chamada adsorção induzida por fluxo, e assim melhorar a redução da permeabilidade da água, 

retardando o breakthrough nos poços produtores. Eles também concluíram que pode ocorrer o 

processo oposto acima da taxa de deformação crítica devido à degradação mecânica; então a 

adsorção no valor dessa taxa seria considerado o valor ótimo para o processo.  

Fabbri, Klimenko, Jouenne, Cordeller e Morel (2015) investigaram como os 

mecanismos de polímeros ativos termicamente em areias inconsolidadas com alta 

permeabilidade impactam na redução de permeabilidade. Confirmou-se os efeitos de adsorção 

dos produtos não-ativos e a distribuição do polímero na amostra, concluindo que tais efeitos 

não devem ser desprezados na medição. 

Assim, esses pesquisadores demonstraram como a redução de permeabilidade da água 

diminuiu a produção de água, ou então seu retardamento em romper no poço produtor. Com 

relação ao óleo, apenas foi citado que a permeabilidade do óleo não foi alterado, não 

mencionando os possíveis impactos na produção de óleo. Portanto, o objetivo desse trabalho é 

avaliar a influência da redução da permeabilidade da água na produção acumulada de óleo, 

através de simulação de reservatórios. 

3.5 TRABALHOS SEMELHANTES AO PROPOSTO 

Com base no objetivo proposto desse projeto, pesquisou-se trabalhos semelhantes que 

poderiam contribuir para seu desenvolvimento e possíveis comparações, a partir de erros e 

acertos dos autores, suas recomendações e sugestões para trabalhos vindouros, e análises 

críticas dos resultados, se foram alcançados ou não. 

Sun, Saleh e Bai (2012) resumiram os fatores de impacto e medição na reologia de 

polímeros no meio poroso, o qual contribuiu para seu entendimento e serviu de base tanto para 

aspectos teóricos tratados nesse capítulo, quanto no próximo. Kasimbazi (2014), Huseynli 
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(2013) e Lu (2004) apresentaram suas dissertações baseados na recuperação avançada por meio 

da injeção de polímeros, utilizando como software de simulação o ECLIPSE, da Schlumberger.  

O primeiro teve como objetivo estabelecer a quantidade e qualidade de polímero a ser 

injetado de acordo com as propriedades da rocha, principalmente a permeabilidade a fim de 

resultar na melhor recuperação de óleo. O segundo examinou a eficiência da injeção de 

polímero em um campo de petróleo norueguês por meio de ajuste de histórico e análise de sensi-

bilidade. O terceiro simulou a injeção de polímero em um campo de petróleo chinês de óleo 

pesado e elevada heterogeneidade. 

Ademais, alguns trabalhos tiveram a simulação do processo por meio do CMG. Muitos 

utilizaram o STARS, que simula processos de EOR. Por exemplo, Curbelo (2006) estudou os 

efeitos da injeção de polímeros e surfactantes em um reservatório com óleo de alta viscosidade 

e alta tensão interfacial entre óleo e água; enquanto Bezerra da Silva (2014)  analisou a 

influência de alguns  parâmetros de reservatório sobre o comportamento de produção do óleo, 

tendo como resposta a  produção acumulada.  

Por fim, houve trabalhos mais semelhantes que utilizaram o IMEX. Dantas (2008) 

estudou um modo de otimização da injeção de polímero tendo como variáveis o tempo inicial 

de injeção de polímero e a duração dessa injeção, visando a função objetivo lucro (VPL). Além 

de utilizar esse software, foi utilizado um algoritmo programado em MATLAB para facilitar a 

avaliação.  
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4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

4.1 DO SOFTWARE 

4.1.1 Do Simulador Escolhido 

Para esse projeto foi proposto a simulação de um piloto de injeção de polímeros em um 

campo de petróleo venezuelano, de óleo pesado. Para tal foi utilizado o simulador IMEX 

(Implicit-Explicit), da CMG. A CMG oferece três simuladores distintos que variam nas 

características do modelo e em complexidade. 

O IMEX é um simulador Black-Oil trifásico, com até quatro componentes, que modela 

com acurácia estruturas e processos complexos. Ele é principalmente utilizado para 

recuperações primária e secundária tanto em reservatórios convencionais como em não-

convencionais. Pode ser utilizado também para monitorar e otimizar operações de campo 

(CMG,2016). 

O GEM é um simulador composicional, que modela o fluxo trifásico e multicomposi-

cional. Ele simula precisamente os efeitos físicos e químicos que estão ocorrendo num 

reservatório para auxiliar na otimização e recuperação final. Esse simulador é bastante utilizado 

na modelagem de recuperação química e injeção de água de baixa salinidade (CMG,2016). 

O STARS é um simulador para processos térmicos e avançados, que modela os métodos 

de EOR e geomecânicos mais complexos. É ideal quando se considera os efeitos da temperatura 

e fênomenos de transporte, tais como transferências de massa e energia, no reservatório, além 

de efeitos físico-químicos no fluido sendo injetado (CMG,2016). 

O IMEX foi escolhido devido às suas vantagens inerentes, tais como ser um dos 

simuladores mais rápidos do mundo; a modelagem simples de processos complexos – como 

por exemplo alguns métodos de EOR – em comparação com o STARS ou GEM; e sua interface 

facilmente compreensível, pois segue uma lógica simples e também indica onde aconteceram 

os eventuais erros do usuário na simulação. Essas diferenças tornam esse simulador mais 

adequado comparado ao ECLIPSE, da Schlumberger, que é mais complexo. 

Considerou-se também o uso do software UTCHEM, que é um simulador composicio-

nal que modela até quatro fases (uma gasosa e até três líquidas). É um programa específico para 

modelagem de métodos químicos de EOR, como por exemplo, injeção de surfactante, 

polímeros ou traçadores  (CPGE, 2016) Contudo, é um software que demanda bastante tempo 

para entender seu funcionamento, pois sua interface é menos compreenssiva que o IMEX. 

4.1.2 Dos demais aplicativos 

Para a construção dos modelos, a CMG possui o BUILDER, que fornece um modo 

simples de montar o cenário e de importar  dados de outros programas, como por exemplo, o 
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modelo geológico, feito muitas vezes no PETREL, da Schlumberger. Dessa forma, pode-se 

começar a construção a partir do zero, ou já de algo pronto (CMG,2016). 

Para a visualização dos resultados, a CMG oferece o RESULTS, em suas duas formas: 

Gráfica (Graph ou 2D) e tridimensional (3D). O RESULTS 2D plota gráficos correspondentes 

a cada poço, a grupos de poços (por exemplo, todos os produtores de uma plataforma), ao 

reservatório produtor, e ao campo inteiro. É possível criar curvas de produção acumulada de 

óleo, corte de água, pressão do reservatório, dentre outros (CMG,2016). 

O RESULTS 3D apresenta o modelo do reservatório nas formas bidimensional e 

tridimensional. Pode-se acompanhar através do tempo a evolução da drenagem do reservatório, 

da injeção de água ou outro componente, e da pressão do reservatório, por exemplo. Dessa 

forma, consegue-se avaliar com precisão os resultados conforme a simulação progride. 

Por fim, a CMG criou uma ferramenta para otimização e análise integrada dos dados, o 

CMOST. Esse programa consegue prever com confiabilidade o fator de recuperação do 

reservatório e as incertezas operacionais; minimizar os riscos e quantificar as incertezas do 

modelo; realizar com acurácia o ajuste de histórico; fazer a análise de sensibilidade dos 

parâmetros e finalmente otimizar todo o processo (CMG,2016). 

Destaca-se que a CMG possui outros aplicativos complementares que não serão 

utilizados para este trabalho, tais como o WinProp, programa que define com acurácia as 

propriedades dos fluidos de reservatório e o comportamento das fases; o iSegWell, que integra 

as complexas configurações dos poços e como elas afetam a produção à simulação do 

reservatório; e o CoFlow, que permite a colaboração de diversas áreas da engenharia de petróleo 

se comunicarem num único software, e melhorar o gerenciamento dos reservatórios 

(CMG,2016). A figura 27 apresenta os ícones de cada aplicativo da CMG. 

Figura 27 - Ícones dos aplicativos da CMG 

 

Fonte: CMG 

4.2 ETAPAS DA SIMULAÇÃO 

4.2.1 Criação do modelo 

Para a criação do modelo foi utilizado o BUILDER. Ao selecionar a criação de um novo 

modelo, foi necessário escolher qual o software seria utilizado para processar o modelo; nesse 

caso foi escolhido o IMEX. Então, determina-se a data de início do projeto e cria-se a malha. 
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No menu “Reservoir”, seleciona-se “Create Grid”; há diferentes opções de malha, tais como, 

cartesiana, ortogonal e radial. Para esse projeto, foi escolhida a malha cartesiana, conforme 

ilustra a figura 28. Destaca-se também a árvore lateral: “Model Tree View”. 

Figura 28 - Criando a malha do projeto 

 

Dessa forma, determina-se a quantidade de blocos e as dimensões de cada eixo 

cartesiano, e então o tamanho de cada bloco. Num exemplo, as dimensões x, y e z sejam, 

respectivamente, 100, 100 e 50, e a quantidade de blocos em cada eixo sejam 10, 8 e 6, então o 

tamanho dos blocos serão o segundo número: 10*10, 8*12,5 e 6*8,3. 

4.2.2 Determinação das propriedades da rocha 

Para preencher as propriedades das rochas, basta se guiar pela árvore lateral, no menu 

“Reservoir”, selecione “Array Properties”; será aberta uma janela que solicita informações, 

como o topo da malha, a espessura, porosidade e permeabilidade de cada zona, além de outras 

informações da rocha. A figura 29 apresenta como é a janela de preenchimento dos dados. 

No mesmo menu, tem a opção “Rock Compressibility”, em que o usuário preenche o 

dado da compressibilidade da rocha. Existe uma opção em que põe-se a compressibilidade 

dependente da pressão, contudo, nesse projeto, será considerada constante. 
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Figura 29 - Preenchimento dos dados das rochas 

 

4.2.3 Determinação do modelo de fluido 

Após a criação do modelo de rocha, é necessário definir o modelo de fluido a ser 

utilizado. Normalmente, usa-se o modelo BLACK-OIL no IMEX, porém há outros modelos 

disponíveis, tais como, modelos bifásico óleo-água, gás-água, pseudo-miscível, polímero, 

dentre outros. Para esse projeto, foi escolhido o modelo de polímero (Polymer Model). Para 

isso, se-leciona-se na árvore lateral o menu “Components”, e escolhe-se o modelo desejado, 

conforme é apresentado na figura 30. 

Figura 30 - Escolha do modelo de fluido 

 

Depois da escolha do modelo, preenche-se as propriedades características do modelo 

em questão. Para o projeto, foi necessário determinar a viscosidade e concentração do polímero, 

além do modelo de solução para a viscosidade do polímero. Também foi preciso preencher a 

tabela de adsorção do polímero. Tais dados podem ser adquiridos através de experimentos ou 

pela pesquisa de artigos técnicos. 
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Então, preenche-se os principais dados dos fluidos, por exemplo, as densidades do gás 

e do óleo. A partir desses dados é possível montar os dados PVT baseado em correlações já 

consagradas pela indústria. A figura 31 mostra esse procedimento da montagem dos dados PVT 

a partir das propriedades dos fluidos. 

Figura 31 - Determinação das propriedades PVT 

 

4.2.4 Determinação das propriedades rocha-fluido 

A quarta etapa da montagem do modelo é a determinação das propriedades rocha-fluido, 

por exemplo, as curvas de permeabilidade relativa e a molhabilidade da rocha. Para o projeto 

foi escolhido uma rocha molhada à água, e a curva de permeabilidade relativa foi cria-da a partir 

de correlações. A figura 32 representa as escolhas no menu “Rock-Fluid”. 

Figura 32 - Criação das curvas de permeabilidade relativa 
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Após o preenchimento desses dados, é possível verificar as curvas de permeabilidade 

relativa, de pressão capilar, e de outras propriedades do fluido. A figura 33 ilustra a curva de 

permeabilidade relativa versus saturação de água (Sw) adquirida no projeto. 

Figura 33 - Curva de permeabilidade relativa vesus Sw 

 

4.2.5 Determinação das condições iniciais 

A quinta etapa é feita no menu “Initial Conditions” da árvore lateral. Nessa seção define-

se os fluidos presentes no reservatório, os contatos entre esses fluidos, a pressão inicial do 

reservatório em certa profundidade de referência, e a pressão de saturação. A figura 34 ilustra 

a janela em que esses dados são inseridos. 

4.2.6 Criação de poços de desenvolvimento 

A última etapa é a criação de poços de desenvolvimento para o reservatório em estudo. 

Para isso, basta selecionar o menu “Wells & Recurrent” na árvore lateral, e pressionar “New” 

em “Wells”. Aparecerá uma janela em que serão necessários definir o tipo do poço (produtor 

ou injetor), as condições de operação e monitoramento do poço (tais como, pressão máxima de 

fundo de poço e vazão máxima de óleo) e a geometria do poço, dentre outros. 

Para o projeto, foi escolhido o modelo five-spot invertido, então criou-se quatro poços 

produtores e um injetor. Para o poço injetor é necessário definir a concentração do polímero a 

ser injetado. A figura 35 apresenta a janela de criação do poço injetor. 
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Figura 34 - Determinação das condições iniciais do reservatório 

 

Figura 35 - Criação dos poços 

 

Posteriormente, determina-se o tempo de simulação na aba “Dates”, em que o usuário 

escolhe o intervalo de simulação e se deseja paradas de produção. Por fim, cria-se os canhoneios 

de cada poço no menu “Wells”, de acordo com a zona de interesse. No projeto, foram escolhidas 

as duas zonas de maior permeabilidade. 
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Para o projeto, decidiu-se utilizar uma configuração avançada chamada de “Trigger”, o 

qual permite a abertura e fechamento de poços a partir de condições estabelecidas pelo usuário, 

tais como tempo de produção, vazão de óleo ou  pressão do reservatório. Assim, finaliza-se a 

montagem do modelo. A figura 36 apresenta a janela do “Trigger”, assim como as 

especificações utilizadas. 

Figura 36 - Configurações do "Trigger" 

 

4.3 DO MÉTODO DO PROJETO 

O objetivo principal deste projeto é a análise da influência da permeabilidade na injeção 

de polímero num reservatório de óleo pesado, pois é uma de suas principais aplicações na 

indústria. Então procurou-se o estudo de casos reais em artigos técnicos publicados 

mundialmente. Selecionou-se uma simulação em um campo de óleo venezuelano ‒ La Salina ‒ 

o qual continha a maioria dos dados necessários para o projeto (CIPC, 2003-199). 

Para a criação do caso base, averiguou-se um polímero distinto do usado no caso do 

artigo supracitado. Após pesquisas, encontrou-se um paper da Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) sobre projetos pilotos da injeção de polímero em campos terrestres brasileiros (SPE 

75194). Decidiu-se por utilizar tais dados de polímeros no caso do campo venezuelano para 

determinar sua aplicabilidade nesse estudo. Houve também a mudança na malha de poços na 

tentativa de definir a me-lhor estratégia de drenagem do reservatório. 
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A fim de comparação, criou-se casos semelhantes ao básico, porém apenas com injeção 

de água ou sem injeção alguma, seja secundária ou terciária. Tais simulações serviriam para 

atestar o investimento em um processo de recuperação avançada ao invés de métodos mais 

simples de produção, que demandariam menos capital financeiro. 

Após concluída a simulação do caso base da injeção de polímero, utilizou-se o aplicativo 

CMOST para a análise de sensibilidade dos principais parâmetros, incluindo a permeabilidade 

da principal zona produtora. Com base nessa análise, verificou-se a influência da 

permeabilidade da formação na injeção de polímero, e definiu-se um modo de otimizar o 

processo com base nos resultados obtidos. 

4.4 DOS CENÁRIOS ESTUDADOS 

No processo de simulação foram estudados diferentes cenários que conduziram ao caso 

base do projeto. Primeiramente, simulou-se a possibilidade de injetar-se apenas a solução 

polimérica na zona 5 do reservatório, no entanto, os resultados não foram positivos. A pressão 

do reservatório declinou rapidamente, não mantendo o mínimo para os poços serem surgentes. 

Além disso, nesse cenário considerava-se uma pressão de fundo menor do que o escolhido no 

final. Dessa forma, os poços produtores não drenavam tão bem o reservatório, causando um 

fator de recuperação bem abaixo do esperado. 

Decidiu-se então alterar apenas a pressão de fundo dos poços, o que mostrou um 

aumento considerável na produção e fator de recuperação do campo. Depois, canhoneou-se 

também a zona 4 do reservatório, o que mostrou mais um resultado satisfatório. Com isso, só 

se precisava escolher um método de injeção melhor para garantir tanto a manutenção da pressão 

do reservatório, quanto a inserção do polímero nas zonas para melhorar o varrido do óleo. 

Pensou-se na possibilidade do poço injetar alternadamente água e polímero, de modo 

que as condições supracitadas fossem cumpridas. Contudo, não foi possível alterar a 

concentração do polímero do valor base para zero (0) de acordo com datas pré-estabelecidas. 

Assim, determinou-se a criação de dois poços injetores quase coincidentes, um injetando a 

solução polimérica e outro apenas água.  

Para garantir que os dois não ficassem abertos ou fechados ao mesmo tempo, utilizou-

se o mecanismo de gatilho (trigger) para que em condições pré-determinadas um poço abrisse 

e outro fechasse. O poço que injeta polímero ficava aberto por um período limitado, e após  

poço injetor de água era aberto até atingir uma pressão máxima, abaixo da pressão de fratura, e 

assim recomeçava o ciclo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo descreve-se o estudo de caso de acordo com  o artigo científico 2003-199 

da Canadian International Petroleum Conference (CIPC), que trata do projeto piloto no campo 

La Salina, na Venezuela. Foram efetuadas modificações nos parâmetros de injeção de polímero, 

utilizando-se dados do artigo 75194 da SPE, acerca do projeto piloto de polímero apresentado 

pela Petrobras, assim como mudanças na malha de injeção, assumindo-se o modelo five-spot 

invertido, em que há quatro poços produtores e um injetor. 

Como parte do objetivo de identificar a influência da permeabilidade na injeção de 

polímeros, foram realizados casos semelhantes ao caso base, porém sem injeção de fluidos e 

com injeção de água, apenas. Então, variou-se além da permeabilidade da principal zona pro-

dutora, algumas propriedades da solução polimérica, tais como sua viscosidade e concentração. 

5.1 CASO BASE 

5.1.1 Modelo Geológico 

O campo La Salina é composto pela reservatório LL-03, que está localizado 

geograficamente no nordeste da Bacia do Lago Maracaibo. Esse reservatório é uma combinação 

de arenitos das formações de Lagunillas Inferior e La Rosa, de idade geológica do Mioceno, 

com profundidades entre 487 e 1340m. Sua estrutura é homoclinal com um pequeno mergulho 

para o sudeste. 

A formação La Rosa, escolhida para o processo de injeção, é uma sequência de arenitos 

de pequena espessura intercaladas com folhelhos. A formação completa possui cerca de 61m. 

Suas areias são pouco consolidadas e possui cinco unidades geológicas, sendo a do estudo a 

LR-60. A densidade do óleo nesse reservatório varia entre 22 e 27°API. 

Para o caso base, foi utilizado um grid cartesiano de 51 por 53 células para as 5 camadas 

definidas, dando um total de 13.515 blocos de simulação. Foi assumido o modelo five-spot 

invertido como pode ser observado na figura 37; o volume poroso total obtido do modelo é de 

558,8 MMbbl. O contato óleo-água foi assumido fora da zona simulada pelo modelo. 

5.1.2 Propriedades PVT e Permeabilidade Relativa 

As saturações iniciais de óleo e água foram baseadas nas curvas de permeabilidade 

relativa; assim como foi considerado não haver saturação inicial de gás, já que considerou-se o 

reservatório subsaturado, ou seja, acima da pressão de bolha. Os dados da permeabilidade 

relativa foram obtidas a partir de correlações e estão presentes na tabela 2. 
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Figura 37 - Malha de poços do reservatório 

 

As propriedades PVT do modelo foram obtidas a partir de correlações que utilizam as 

informações já disponíveis e estão descritas na tabela 2. A partir desses dados observa-se como 

o óleo é mais viscoso que a água nas condições de reservatório, cerca de 5,2 cp. As demais 

propriedades da rocha e do fluido estão presentes na tabela 3. 

5.1.3 Propriedades do Polímero 

O polímero a uma concentração de 0,00176 lb/bbl é injetado no centro da malha e segue 

um fluxo radial em direção aos poços produtores. As condições operacionais e de 

monitoramento dos poços produtores e injetores encontram-se na tabela 2. Conforme o gatilho 

selecionado, o polímero é injetado pelo período de um mês e então passa a se injetar apenas 

água até atingir uma pressão máxima, quando o polímero volta a ser injetado, e assim por diante. 

A adsorção do polímero, o qual foi tratado profundamente no tópico 3.3.1.1, retrata uma 

propriedade essencial para o entendimento da recuperação final de óleo no reservatório. O 

gráfico 1 representa a curva de adsorção do polímero em função da concentração, em que o 

valor máximo do polímero é de 0,00220 lb/bbl, e segue uma tendência linear. Para o projeto, 

com a concentração estipulada, a adsorção é de 0,00144 lb/bbl. 

Tabela 2- Curva de Permeabilidade Relativa 

Sw krw krow Pcow 

0.15109 0 1 400 

0.154328 0 0.981759 319.056 

0.16533 0 0.921658 146.26 

0.176333 0 0.86439 65.4307 

0.220343 0 0.661828 -0.11795 
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0.25335 0 0.535288 -2.55181 

0.25435 5.40E-05 0.531765 -2.56713 

0.265353 1.82E-03 0.494163 -2.67519 

0.276355 4.56E-03 0.458613 -2.71989 

0.34237 3.09E-02 0.284174 -2.74991 

0.353372 3.65E-02 0.260904 -2.74997 

0.408385 6.77E-02 0.165401 -2.75 

0.452394 9.64E-02 0.110367 -2.75 

0.507407 0.136188 6.25E-02 -2.75 

0.551416 0.170717 3.72E-02 -2.75 

0.606429 0.216931 1.75E-02 -2.75 

0.650439 0.256142 8.49E-03 -2.75 

0.705451 0.307739 2.75E-03 -2.75 

0.749461 0.350951 8.35E-04 -2.75 

0.804473 0.407234 8.95E-05 -2.75 

0.859485 0.465898 0 -2.75 

0.88149 0.49 0 -2.75 

 

Tabela 3 - Propriedades PVT do óleo 

P Rs Bo Z Viso Visg 

14.696 3.0603 1.03859 0.997775 16.0789 0.011536 

73.7163 9.09264 1.04089 0.988849 15.0587 0.011589 

132.737 15.9579 1.04352 0.979937 14.0334 0.011658 

191.757 23.3806 1.04638 0.971047 13.0605 0.011738 

250.777 31.2331 1.04943 0.962185 12.1584 0.011828 

309.797 39.4393 1.05264 0.953357 11.3316 0.011926 

368.818 47.9483 1.05599 0.944573 10.578 0.012033 

427.838 56.723 1.05947 0.935841 9.89313 0.012148 

486.858 65.7355 1.06307 0.92717 9.27119 0.01227 

545.878 74.9637 1.06678 0.918571 8.70627 0.012401 

604.899 84.3894 1.0706 0.910056 8.19264 0.012539 

663.919 93.9979 1.07452 0.901636 7.72497 0.012686 
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722.939 103.777 1.07853 0.893327 7.29839 0.012841 

781.959 113.715 1.08264 0.885141 6.90856 0.013004 

840.98 123.803 1.08683 0.877095 6.55159 0.013177 

900 134.033 1.09112 0.869205 6.22402 0.013358 

1120 173.301 1.1078 0.841476 5.21467 0.014115 

1340 214.154 1.12553 0.81715 4.45584 0.015006 

1560 256.383 1.14424 0.797201 3.87057 0.016031 

1780 299.833 1.16386 0.78238 3.40888 0.017181 

2000 344.384 1.18433 0.77303 3.03749 0.018436 

 

Tabela 4: Propriedades do Reservatório 

Propriedades do Reservatório Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 Camada 5 

Tamanho das Células (ft) i: 7.344 e j: 7.644 

Permeabilidade (mD) 153,53 180,96 261,63 365,53 500,32 

Porosidade 0,227 0,238 0,258 0,254 0,252 

Espessura (ft) 3,83 3,62 2,72 15,83 10,32 

Profundidade de Referência (ft) 3000 

Compressibilidade da Rocha (1/psi) 3,0 E-05 

Pressão Inicial do Reservatório (psia) 1170,0 

Pressão de Bolha do Reservatório (psia) 900,0 

Densidade do óleo (lbm/ft³) 57,522 

Compressibilidade do óleo (1/psi) 3,105 E-06 

Densidade do gás 0,795 

Tabela 5 - Condições de operação e monitoramento dos poços 

Poço Limitação Parâmetro Valor Ação 

Injetor Operacional Pressão de Fundo de Poço Máximo de 2.300 psi Fechar 

Produtor Operacional Pressão de Fundo de Poço Mínimo de 900 psi Fechar 

Produtor Operacional 
Vazão de Óleo em 

Condições de Superfície 
Máximo de 3.000 bbl Fechar 

Produtor Monitoramento Corte de Água Máximo de 0,98 Fechar 

Produtor Monitoramento Razão Gás-Óleo (RGO) Máximo de 5000 ft³/bbl Fechar 
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Gráfico 1 - Curva de Adsorção do Polímero 

 

A dependência da permeabilidade com a adsorção do polímero é observado no gráfico 

2, em que se conclui que a adsorção máxima é constante e igual a 0,0315 lb/bbl e a adsorção 

residual decresce conforme a permeabilidade aumenta, e varia de 0,007 a 0,0108 lb/bbl. O 

volume poroso acessível (VPA) ao polímero e o fator de resistência residual em função da 

permeabilidade são apresentados no gráfico 3, os quais diminuem à proporção que a 

permeabilidade aumenta. 

Gráfico 2 - Relação da adsorção do polímero e da permeabilidade 
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Gráfico 3 - Relação entre Volume Poroso Acessível e Permeabilidade 

 

5.1.4 Discussão dos resultados do caso base 

5.1.4.1  Propriedades do Reservatório 

Primeiramente, averiguou-se as propriedades do reservatório. Conforme figura 38, 

observa-se que o reservatório é composto por cinco camadas de diferentes permeabilidades 

absolutas, e portanto, estaria sujeita a situações como viscous fingering ou zonas ladras (thief 

zones). Contudo, decidiu-se por canhonear apenas as zonas 4 e 5 do reservatório, para manter 

a fidelidade ao modelo apresentado no artigo base. 

Figura 38 - Permeabilidade das zonas produtoras 
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Na figura 39, pode-se verificar como é o volume poroso que efetivamente armazena 

hidrocarbonetos. Nota-se que as zonas 4 e 5 são as que apresentam maior valor absoluto, 

superiores a 30 ft³, enquanto as zonas 1, 2 e 3 possuem menos da metade do volume das outras. 

Assim sendo, justifica-se a escolha pelo canhoneio apenas nas últimas regiões de produção. 

Ademais, as extremidades apresentam valores bem inferiores, devido à porosidade não ser 

efetiva nessas partes do reservatório. 

Figura 39 - Volume Poroso Efetivo 

 

5.1.4.2 Saturação da Rocha 

Em segundo lugar, ponderou-se sobre a evolução da saturação no decorrer do período 

de produção. Para tal objetivo, decidiu-se analisar a espessura porosa saturada (H*Phi*Sx) de 

cada camada e total, pois tal propriedade identifica não apenas qual região ainda está saturada, 

mas também indica se ela possui espessura e porosidade suficiente para a produção de 

hidrocarboneto. No caso da água, utilizou-se apenas sua saturação (Sw) para a análise. 

As figuras 40, 41 e 42 apresentam os mapas de saturação inicial de gás, óleo e água por 

camada. Observa-se que a saturação de gás inicial é nula, pois a pressão do reservatório está 

acima da pressão de bolha. A saturação de água inicial é igual em todo o reservatório e igual à 

conata, informada na construção do modelo. A espessura porosa saturada de óleo é maior nas 

zonas que têm o volume poroso efetivo maior. 

A figura 43 ilustra o mapa de saturação inicial de óleo total, que apresenta uma média 

da espessura porosa saturada de todas as camadas, e assim facilita o acompanhamento da 

drenagem perto dos poços produtores, e da formação do banco de óleo devido à injeção. 

Percebe-se que o valor inicial está em torno de 7 ft em toda a área do reservatório. 
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Figura 40 - Mapa Espessura Porosa Saturada de Gás (H*Phi*Sg) 

 

Figura 41 - Mapa de Espessura Porosa  Saturada de Óleo 
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Figura 42 - Mapa de Saturação Inicial de Água 

 

Figura 43 - Mapa da Espessura Porosa Saturada Total de Óleo 

 

A figura 44 exibe o comportamento da H*Phi*So por camada ao longo dos anos (da 

esquerda superior para direita inferior: 15 anos, 30 anos, 45 anos, final). Nota-se que nos 

primeiros quinze anos não houve tanta drenagem do óleo nas zonas principais; ao passo que 
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após trinta anos de produção, constata-se que o óleo foi varrido do centro do reservatório em 

direção às pontas, onde estão localizados os produtores. 

Figura 44 - Mapa H*Phi*So através do tempo 

 

Após quarenta e cinco anos de produção, a última zona está já praticamente drenada e a 

quarta zona está em processo de drenagem, acompanhada do varrido de óleo. Ao final da 

produção, a última zona só possui óleo na região com baixo volume poroso, enquanto a 

penúltima zona ainda possui um volume considerável de óleo a ser explotado. A figura 45 

aponta a saturação de gás ao final do período de produção, a qual é idêntica à saturação de gás 

inicial, devido à condição de pressão acima da pressão de saturação. 

A figura 46 retrata o mapa H*Phi*So total através dos primeiros anos. Depreende-se 

como a injeção do polímero é efetiva em varrer o óleo no sentido centro-radial e cria um banco 

de óleo na região dos poços produtores. Dessa forma, o banco repõe o óleo que é explotado, e 

se mantém a espessura de óleo. O fato de não ser um círculo perfeito revela que o poço injetor 

não se localiza exatamente no centro do reservatório e, portanto, os produtores mais próximos 

são mais influenciados pelo polímero. 

A figura 47 passa o mesmo mapa para os anos mais avançados de produção. Entende-

se que a drenagem supera o varrido do óleo e, então, a saturação de óleo nas redondezas dos 

produtores diminui gradualmente, alcançando metade da saturação inicial. Vê-se também que 

a região do injetor alcançou a saturação residual da rocha. 

A figura 48 indica a saturação de água no mesmo sentido que a saturação de óleo (10, 

30, 50 anos e final). Compreende-se que a injeção da solução polimérica aumentou a saturação 
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de água progressivamente no sentido centro-radial. Além disso, verifica-se que as regiões que 

apresentaram baixa saturação de óleo, são as que possuem maior saturação de água, o que 

demonstra a instantânea substituição de um fluido por outro, contribuindo para a manutenção 

da pressão e energia no reservatório. 

 

Figura 45 - Mapa de H*Phi*Sg final 

 

 

Figura 46 - Mapa HPhiSo nos primeiros anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Figura 47 - Mapa HPhiSo total nos últimos anos 

 

Figura 48 - Mapa de Saturação de Água através do tempo 
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5.1.4.3 Distribuição de pressão 

Sabe-se que a pressão do reservatório é diretamente influenciada pelas vazões de injeção 

e produção. Por isso, determinou-se uma pressão de fundo de poço mínima e uma vazão 

máxima para produtores, enquanto para o poço injetor foi definida uma pressão de fundo 

máxima. Dessa forma, consegue-se não apenas manter a energia do reservatório, mas também 

evitar problemas de fratura da rocha ou colapso no poço. 

Como boa medida de análise da energia do reservatório, utiliza-se o balanço injeção x 

produção, conforme a equação 22. Seu resultado, se positivo, indica que há um superavit de 

energia no reservatório, enquanto, se negativo, o balanço é deficitário. O gráfico 4 evidencia 

como o balanço instantâneo do caso base foi adequado, pois manteve-se positivo por boa parte 

do tempo de produção e o balanço acumulado foi positivo no final do período. 

Balanço = Qwinj*Bw – (Qo*Bo + Qwp*Bw)  (22) 

Gráfico 4 - Balanço de Injeção de Polímero x Produção 

 

Denota-se, pelo gráfico 5, que a pressão manteve-se quase constante durante todo esse 

período, garantindo o bom desempenho do reservatório. Diante desse resultado e dos demais 

relativos à saturação de óleo, pode-se afirmar que o operador poderia produzir por mais alguns 

anos, já sem injeção de polímero, para terminar de drenar o reservatório e reduzir os custos 

operacionais de fim de operação das plataformas e/ou estações coletoras. 
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Gráfico 5 - Balanço e Pressão do Reservatório 

   

5.1.4.4 Análise das Vazões dos Poços 

Como dito no Capítulo 4, a injeção foi feita de modo alternado: injetava-se polímero 

pelo período de um mês, e depois injetava-se água até uma pressão pré-estabelecida era 

atingida, sendo assim injetado polímero novamente, e repete-se o ciclo. Contudo, para que isso 

fosse feito de modo plausível no simulador, foram criados dois poços injetores contíguos, um 

injetava apenas polímero e outro apenas água. Pelo gatilho citado, enquanto um poço fica 

aberto, o outro permanece fechado, para que haja o comportamento esperado. 

O gráfico 6 exibe a injeção de polímero nos primeiros dois anos de produção. Infere-se 

por ele que os primeiros seis meses foram injetando água a uma vazão de cerca de 3.000 bbl/dia. 

Após esse período, injetou-se uma solução polimérica em torno de 30 lb/dia, e uma vazão de 

água proporcional à concentração do polímero, e por isso, a vazão de água não é zerada, apesar 

de reduzir significativamente. O gráfico 7 ostenta os períodos de injeção de polímero no 

decorrer do período de produção do campo, que aumentou gradativamente e um pouco 

irregular, até atingir uma injeção máxima no final do período. 
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Gráfico 6 - Injeção de Polímero e Água Alternado 

 

Devido à escolha do método de injeção, um par de poços produtores foram mais 

influenciados pela injeção do que o outro. Sendo assim, a produção foi maior nos poços mais 

influenciados e o polímero foi produzido primeiro nos mesmos. Os gráficos 8 e 9 demonstram 

esses dados, em que os produtores 1 e 4 apresentam um patamar no início e ostentam uma 

produção acumulada bem maior que os demais. Embora os poços 2 e 3 tenham apresentado um 

pico de produção no princípio, eles foram um pouco menos induzidos pelo polímero.   

 

Gráfico 7 - Injeção de Polímero durante o período de produção 

 

 

 

 



84 

 

 

Gráfico 8 - Produção por Poço no Caso Base 

 

Gráfico 9 - Produção Acumulada de Óleo por Poço 

 

5.1.5 Comparação com outros casos sem EOR 

Após a análise isolada inicial, decidiu-se pela comparação do caso base de injeção de 

polímero, cuja concentração é de 0,00176 lb/bbl e uma viscosidade correspondente a 10 cp, 

com os casos sem injeção alguma de fluidos ou com injeção apenas de água. Isso tinha como 

propósito justificar o uso dessa recuperação melhorada evidenciando suas vantagens frente a 

outros métodos de recuperação mais simples, e portanto menos onerosas. 

 Ressalta-se que as características dos poços mantiveram-se as mesmas, tanto suas 

propriedades geométricas, quanto às condições operacionais e de monitoramento. A única 

distinção encontra-se no poço injetor, em que no caso da injeção de polímero é necessário que 

determine-se a concentração do polímero na água injetada; no caso da injeção de água o valor 

da concentração deve ser zerado; e no caso sem injeção, o poço injetor é fechado. 
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Primeiramente, avalia-se a vazão de produção dos três casos, como apresentado no 

gráfico 10. Devido à condição da pressão de fundo do poço ser maior que a pressão de bolha, 

observa-se que o caso sem injeção atinge um pico de produção inicial de 1.081,6 bbl/dia e 

declina a cerca de 44% ao mês, após um ano passa a  produzir menos de 30 bbl/dia e depois de 

dez anos menos de 1 bbl/dia até quase zerar a produção.  

O caso com injeção de água apresenta um pico de produção de 3.332 bbl/dia no quarto 

ano de produção e então declina numa taxa exponencial inicial de quase 11% ao ano e de 6,1% 

ao ano em média para a vida produtiva do campo de 70 anos. A vazão final desse caso é de 

284,68 bbl/dia, a qual juntamente com o declínio de produção são ótimos resultados para um 

campo maduro terrestre, tal como o estudado. 

Gráfico 10 - Vazão de Produção de Óleo nos Três Casos 

 

O caso da injeção de polímero possui um patamar de produção médio de 1.700 bbl/dia, 

com uma variância de 20 bbl/dia, num período de sete anos. Tal estratégia é recomendável 

como uma das boas práticas da indústria, já que conserva a energia do reservatório e otimiza o 

uso dos equipamentos de superfície, que são projetados para os limites máximos de produção, 

o que então acarreta em menos gastos de investimento pela operadora do campo. 

Além disso, a taxa de declínio nesse caso é bem menor do que dos anteriores: a inicial 

é de cerca de 6,5% ao ano e a média é de 3,9% ao ano. A vazão final de óleo é de 381,5 bbl/dia, 

uma diferença de quase 100 bbl/dia para o caso de injeção de água, o que pode determinar a 

continuidade de produção do campo, por exemplo. 

Contudo, ao ser analisada a produção acumulada de óleo do campo, nota-se que o 

segundo caso apresenta melhor desempenho do que o último, conforme gráfico 11. Mesmo no 
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período dos primeiros sete anos iniciais, houve uma diferença de quase três milhões de barris 

produzidos. A maior diferença entre as duas produções acumuladas chegou a quase cinco 

milhões de barris, após trinta e um anos de produção; porém, a diferença regrediu e no fim da 

concessão estava em cerca de 3,86 milhões de barris. 

Pelos mesmos motivos já citados, a produção acumulada do primeiro caso é bem 

pequena, alcançando apenas 127, 42 mil barris. Devido à baixa vazão de óleo, esse valor variou 

relativamente pouco por mais de 35 anos, o que por si só seria motivo mais que suficiente para 

ser desativado, caso nenhum método de recuperação secundária ou terciária fosse adotada. 

Gráfico 11 - Recuperação Final de Óleo nos Casos Bases 

 

O fator de recuperação ao longo do tempo também pode ser analisado por meio do 

gráfico 12. O FR final do primeiro caso foi de meros 0,2%, enquanto do terceiro caso já foi de 

31,8%, e por fim do segundo caso foi de 37,9%. Destaca-se que o fator de recuperação da água 

está dentro da faixa prevista para esse método, porém não se esperava que fosse superior à 

recuperação do caso de injeção de solução polimérica. 
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Gráfico 12 - Fator de Recuperação dos Casos Bases 

 

Quando se revê os principais motivos para injeção de polímero, destacam-se o óleo 

viscoso e a heterogeneidade do reservatório. O óleo é considerado viscoso, com uma 

viscosidade de mais de 5 cp, porém o reservatório não é heterogêneo o suficiente para que o 

processo de viscous fingering se apresente no modelo e, portanto, a água é empurrada de modo 

pistão ideal, o que explica seu melhor desempenho. 

Apesar disso, ainda consegue-se provar a efetividade do polímero em outros aspectos. 

Pelo gráfico 13 pode-se compreender como esse agente químico retarda e evita a produção de 

água nos poços produtores. A água demorou cerca de dois anos e meio a mais para ser 

produzida, em comparação ao caso de injeção de água. Além disso, o corte de água final para 

o terceiro caso foi de 89,8% contra 96,15% do segundo caso. 

Dessa forma, fazendo-se as linhas de projeção para os dois casos, de acordo com o 

gráfico 14, e considera-se apenas o corte de água como opção de monitoramento dos poços 

produtores, em que não esse poderia superar 98%. Tem-se que a injeção de água poderia 

continuar por mais 29 anos, e atingiria uma produção acumulada de 26,14 milhões de barris, 

enquanto a injeção de polímero poderia durar por mais 90 anos, e atingiria uma produção 

acumulada de 28,24 milhões de barris. Para o último caso ultrapassar a marca de 26,1 milhões 

de barris, precisaria apenas de mais 60 anos de produção. 
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Gráfico 13 - Corte de Água nos dois casos de injeção 

 

Gráfico 14 - Corte de Água Projetado nos Casos Bases 

 

O gráfico 15 aponta como o segundo caso produz bem mais água que o terceiro, ao 

comparar a produção acumulada de água para ambos. Prevê-se que será necessária uma 

capacidade de tratamento de líquidos bem maior e robusta caso seja implantada a injeção de 

água, ao mesmo tempo em que para a injeção de polímero será necessária menos de um sexto 

da capacidade requerida na anterior, o que pode compensar o fato de ser necessário uma unidade 

exclusiva de tratamento e armazenamento do polímero injetado. 
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Gráfico 15 - Produção Acumulada de Água nos Casos Bases 

  

Além disso, estudou-se o impacto do polímero na produção dos fluidos de modo 

compilado, conforme gráfico 16, em que as diferenças de produção de óleo e água entre os dois 

casos, de acordo com a equação 22, são orientadas de acordo com a massa de polímero injetada. 

Conclui-se que a partir de 240 mil libras (108 toneladas) de polímero injetados, há uma queda 

acentuada na produção de água e uma reversão da queda da produção de óleo no terceiro caso. 

Enquanto a produção dos fluidos estabiliza-se no terceiro caso, a produção de água aumenta e 

a de óleo diminui no segundo caso. 

Gráfico 16 - Impacto do Polímero na Produção de Fluidos 

 

Por fim, estuda-se o declínio de pressão nos três casos, como medida da manutenção da 

energia do reservatório. O gráfico 17 ilustra a pressão do reservatório nos três métodos de 
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produção, e verifica-se como a injeção de polímero manteve a pressão praticamente estável 

durante todo o processo. A injeção de água atingiu um pico de pressão em 1500 psia, devido à 

alta vazão inicial de injeção, mas posteriormente declinou até atingir 1300 psia. Enfim, o caso 

sem injeção declinou em poucos meses para 900 psia, que era a pressão de bolha. 

Gráfico 17 - Declínio da Pressão do Reservatório nos Três Casos 

 

 

5.2 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA PERMEABILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ÓLEO 

Um dos grandes desafios na injeção de polímero é mensurar a redução da 

permeabilidade causada no processo, como tratato no tópico 3.3.3. Esse projeto tinha como 

objetivo principal a simulação desse efeito no campo em estudo. Entretanto, por fins de 

simplificação do caso, optou-se pelo uso do IMEX, o que veio a deixar em dúvida se esse 

fenômeno pode ser predito pelo programa ou se o efeito é irrelevante no caso. 

Então, decidiu-se analisar o efeito que a variação da permeabilidade tem na recuperação 

do óleo e o quão importante ela é frente a outras variáveis da injeção de polímero, alterou-se os 

valores de concentração e viscosidade do polímero injetado. Destaca-se que essa análise foi 

feita por meio do CMOST, e assim os valores aleatórios, dentro da faixa estabelecida, foram 

gerados pelo próprio programa, que são apresentados na tabela 6. 

No simulador, definiu-se como função-objetivo a produção acumulada de óleo, mas 

também adquiriu-se o fator de recuperação e a pressão média do reservatório, para análise 

conjunta do modelo. Após, determinou-se as principais configurações da simulação e do 

engenho que roda o programa, para que fosse realizado efetivo e no menor tempo possível. A 

tabela 7 exibe todos os dados de entrada e saída. 
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Tabela 6 - Parâmetros de Entrada da Análise de Sensibilidade 

Parâmetros Valor de Referência Valor Mínimo 
Valor 

Máximo 

Permeabilidade da Zona 5 

(Permi5) (md) 
500,32 375,24 625,4 

Concentração do Polímero 

(Prefconc) (lb/bbl) 
0,175 0,165 0,185 

Viscosidade do Polímero 

(Pvisc) (cp) 
10,0 5,0 12,5 

 

Tabela 7 - Dados de Entrada e Saída do Simulador 

Permi5 

(md) 

Prefconc 

(lb/bbl) 

Pvisc 

(cp) 

Óleo 

Acumulado 

(bbl) 

AvgResPress 

(psi) 

AvgRF 

(%) 

450.288 0.165 8 19838804 1179.825 31.53386 

403.1482 0.16735 6.040658 19763492 1177.801 31.41415 

625.4 0.169 8.75 20716906 1178.91 32.92961 

600.384 0.171 11.75 20293870 1180.277 32.25719 

375.24 0.173 11 19296832 1186.042 30.67239 

425.272 0.173 10.25 19584746 1183.697 31.13003 

500.32 0.175 10 19991988 1184.906 31.77734 

625.4 0.175 9.5 20657786 1179.995 32.83563 

375.24 0.177 6.5 19573080 1181.098 31.11149 

400.256 0.177 7.25 19652616 1180.746 31.23791 

500.32 0.177 10.25 19981972 1177.766 31.76142 

550.352 0.179 12.5 20074450 1185.947 31.90842 

475.304 0.181 12.5 19750758 1182.396 31.39391 

500.32 0.181 12.5 19862166 1181.025 31.57099 

600.384 0.181 8.75 20680294 1179.703 32.87141 

548.7311 0.181109 9.455647 20310290 1182.849 32.28329 

425.272 0.185 8 19769892 1178.202 31.42432 
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5.2.1 Da Distribuição dos Valores 

Os valores máximo e mínimo da permeabilidade foram definidos por uma variância de 

25% de seus valor original, enquanto das demais propriedades definiu-se variações de acordo 

com o interesse do usuário. A figura 49 apresenta o histograma que contém a distribuição dos 

valores da permeabilidade, em que a maior frequência evidencia-se no valor original e próximo 

ao valor máximo, enquanto os demais valores aparecem menos vezes. Também nota-se que os 

valores superiores à média surgem mais do que os inferiores. 

A figura 50 ilustra o histograma que contém a distribuição dos valores de concentração 

do polímero, em que a maior frequência encontra-se próximo aos valor original, à medida que 

os valores mais altos surgem menos. A figura 51 retrata o histograma com a distribuição dos 

valores da viscosidade do polímero, em que a maior frequência está num valor intermediário e 

no máximo, sendo que a maioria aparece apenas uma vez. 

Figura 49 - Distribuição dos Valores de Permeabilidade 
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Figura 50 - Distruibuição da Concentração do Polímero 

 

Figura 51 - Distribuição da Viscosidade do Polímero 

 

5.2.2 Das Funções-Objetivos 

A partir dos valores dos histogramas, simulou-se os resultados das funções-objetivos. 

Os gráficos 18, 19, 20 e 21 apontam a pressão média do reservatório, a vazão de óleo, o volume 

acumulado de óleo e o fator de recuperação final, respectivamente, em função do tempo. O caso 

base é destacado pela cor preta, enquanto os demais casos gerados estão na cor azul. Desse 

modo, fica mais fácil a visualização das diferenças entre os últimos e o básico, sendo possível 

uma análise mais concisa e simples. 
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Gráfico 18 - Função-Objetivo: Pressão do Reservatório vs Tempo 

 

Deduz-se pelo gráfico 18, que a variação da permeabilidade e das demais propriedades 

afetam bastante a pressão do reservatório, pois seus valores estão bem distantes do caso original, 

especialmente, após os primeiros vinte anos de produção. Apesar disso, eles mantiveram-se 

dentro da faixa esperada para esse parâmetro, superior a 1170 psi. 

Gráfico 19 - Função-Objetivo: Vazão de Óleo vs Tempo 
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Em seguida, analisou-se o gráfico 19, em que a vazão de óleo desenvolveu uma 

diferença expressiva nos primeiros anos, tendo uma variância maior que 100 bbl/dia. Contudo, 

fica claro que, com o passar dos anos, os parâmetros variados não possuem mais tanta influência 

na produção do hidrocarboneto; e nos últimos anos, as curvas são quase coincidentes.  

Gráfico 20 - Função Objetivo: Produção Acumulada vs Tempo 

 

Gráfico 21 - Função-Objetivo: Fator de Recuperação vs Tempo 
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Após isso, ao examinar os gráficos 20 e 21, observou-se que possuem o mesmo 

comportamento. Nos primeiros vinte anos de produção, as curvas são quase coincidentes, 

porém, logo após, elas começam a divergir e apresentam valores mais distintos ao fim da vida 

do campo, com diferenças de quase um milhão de bbl de óleo acumulado. 

Considerando-se que a produção acumulada de óleo é a principal função-objetivo, criou-

se uns gráficos que demonstram como se distribuiram seus valores em função das variáveis de 

entrada. O gráfico 22 exibe como a produção acumulada em função da permeabilidade da 

formação. Pode-se concluir que à proporção que a permeabilidade aumenta, mais óleo é 

produzido, o que já se esperava, em virtude da equação de Darcy. 

Gráfico 22 - Função Objetivo: Produção Acumulada vs Permeabilidade 

 

O gráfico 23 apresenta a produção acumulada em função da viscosidade do polímero. 

Devido à forte influência da permeabilidade no resultado, não se pode observar um padrão claro 

entre as duas funções, embora possa se induzir que valores em torno de 9 cp apresentam maior 

produção acumulada, o que pode indicar que seja o valor ótimo para esse parâmetro.  

O gráfico 24 ilustra a produção acumulada em função da concentração do polímero. 

Novamente, por causa da forte interferência da permeabilidade, não se pode observar um padrão 

claro entre ambas e fica até mesmo difícil determinar um intervalo ou valor que seja ótimo, pois 

para mesmos valores de concentração, a produção varia significativamente. Para melhor 

determinar essa influência, será necessário o estudo da sensibilidade por meio dos tornados, 

que serão apresentados no Tópico 5.2.3. 
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Gráfico 23 - Função-Objetivo: Produção Acumulada vs Permeabilidade 

 

Gráfico 24 - Função-Objetivo: Produção Acumulada vs Concentração do Polímero 

 

5.2.3 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros 

Tendo em vista os parâmetros de entrada e as funções-objetivos, utilizou-se o CMOST 

para sua análise de sensibilidade, ou seja, verificar como os parâmetros de entrada afetam as 

funções-objetivos, e qual a magnitude que cada um deles exerce no resultado. A figura 52, 
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conhecida como tornado, apresenta como cada propriedade estabelecida afeta a produção 

acumulada de óleo e os valores máximo e mínimo de cada um.  

Figura 52 - Efeito de cada parâmetro na Produção Acumulada de Óleo 

 

Percebe-se que a permeabilidade é o parâmetro que mais intervém na produção de óleo 

acumulado, sendo o aumento da permeabilidade da formação correspondente a um crescimento 

de mais de um milhão de barris. A viscosidade do polímero é o segundo que mais afeta a 

produção, contudo, seu aumento implica no decrescimento da produção de óleo em cerca de 

meio milhão de barris; portanto, para aumentar a produção de óleo, é necessário reduzir a 

viscosidade do polímero injetado no reservatório. 

Por fim, a concentração do polímero é o que menos interfere na produção de óleo, sendo 

seu aumento acompanhado por um aumento de produção de pouco mais de oitenta mil barris 

de óleo. A combinação das demais propriedades também tem seus efeitos acumulados, por 

exemplo, o aumento simultâneo ou da permeabilidade ou da concentração, em conjunto com a 

viscosidade diminui a produtividade de óleo, mostrando a forte influência da viscosidade frente 

aos demais parâmetros de entrada.  

A figura 53 expõe como os parâmetros afetam o fator de recuperação do campo. 

Observa-se que ela segue o mesmo comportamento da figura 52, tratada anteriormente, e, 

portanto, a permeabilidade é a que mais influencia no fator de recuperação, podendo aumentar 

em cerca de 2%. Pode-se concluir também que, sob ótimas condições, a injeção de polímero 

alcança quase 33% de recuperação do óleo in place. 
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Figura 53 - Efeito dos parâmetros no fator de recuperação 

 

Finalmente, analisa-se como as propriedades estudadas afetam a pressão média do 

reservatório, conforme figura 54. Deduz-se que a concentração do polímero não tem efeito 

significativo nessa análise, pois nem está computada no tornado. O aumento da viscosidade do 

polímero tem efeito positivo na pressão do reservatório, incrementando-o em aproximadamente 

5 psi. Já o aumento da permeabilidade tem efeito negativo na pressão, reduzindo-o em pouco 

mais de 3 psi. Contudo, esses valores são muito baixos, o que propicia o benefício do aumento 

da permeabilidade da formação.  

Figura 54 - Efeito dos parâmetros na Pressão do reservatório 
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5.2.4 Convalidação das Informações Obtidas 

O CMOST oferece um modo de convalidar os dados de saída, através de curvas 

chamadas de análise Proxys. Esse gráfico apresenta o valor esperado e uma variância aceitável, 

dentro do qual a maioria dos resultados simulados devem estar, para que esses sejam 

convalidados e o usuário tenha maior confiabilidade em sua simulação. 

Figura 55 - Análise Proxys da Produção Acumulada de Óleo 

 

Figura 56 - Análise Proxys do Fator de Recuperação 
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As figuras 55 e 56 representam essas curvas da produção acumulada de óleo e do fator 

de recuperação, respectivamente. Baseado na assertiva anterior, percebe-se que os resultados 

estão de acordo com o esperado, e portanto, podem ser assumidos verdadeiros. Não obstante, a 

figura 57 apresenta a curva da pressão média do reservatório, em que os resultados estão bem 

divergentes do valor esperado, e alguns deles encontram-se fora da variância aceitável. Assim, 

não se pode atestar com absoluta confiança os resultados de pressão obtidos. 

Figura 57 - Análise Proxys da Pressão do Reservatório 

  

 

5.2.5 Conclusão da Análise da Influência da Permeabilidade 

Após a execução da simulação e a interpretação de seu resultado, pode-se concluir que 

a permeabilidade é o principal fator na injeção de polímero, considerando-se os parâmetros 

estudados. Seu aumento proporciona um incremento considerável na produção de óleo, apesar 

de causar uma queda de pressão, considerada ínfima, diante do benefício proporcionado. 

Devido a esses resultados, é cabível que se pense em fraturamento hidráulico nesse 

campo para o aumento da permeabilidade nas redondezas dos poços produtores, a fim de 

confirmar a efetividade dessa estimulação. Pois, apesar da permeabilidade mais alta ter sido 

testada na simulação para o campo inteiro, o seu incremento nas regiões propostas podem 

proporcionar uma produção de hidrocarbonetos maior do que os métodos de fraturamento e 

injeção de polímero isolados.    
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Ademais, sabe-se das incertezas inerentes à permeabilidade da formação, pois os valores 

vindos de testemunhos e testes de poços não convergem muitas vezes. Com isso, o valor médio 

advindo de métodos geoestatísticos não consideram com acurácia os resultados que dependem 

dessa propriedade. Assim, se a permeabilidade real for maior do que a média estimada, a 

produção de óleo pode ser realmente maior e poderá ser comprovada por meio de ajuste de 

histórico, que pode ser feito por meio do CMOST. 

Com o uso do IMEX, não foi possível definir se houve ou não redução da 

permeabilidade da formação, pois não houve alteração visível nessa propriedade no simulador. 

Pode ser que tal informação só possa ser obtida através do STARS, que é mais robusto e 

considera outras características tanto do reservatório quanto da injeção. 

Em relação às outras propriedades da solução polimérica que foram estudadas, notou-

se que a concentração escolhida no início estava entre os melhores resultados possíveis e que a 

viscosidade poderia ser reduzida para valores próximos a 9 cp, por apresentarem melhoria 

significativa na produção de óleo, sendo essa mudança facilmente concebível pelo engenheiro 

responsável no projeto proposto, por representar um valor próximo ao inicial. 

 

5.3 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE INJEÇÃO 

Nos tópicos 5.1 e 5.2 discutiu-se acerca da injeção de polímero, como cada parâmetro a 

afeta e ao comparar-se esse método com outros mecanismos de produção, como injeção de água 

ou reservatórios simplesmente sem injeção alguma. Discorreu-se o porquê da injeção de água 

apresentar resultados melhores que a injeção de polímero e o que se esqueceu de ser 

considerado no modelo que conduziu à esse resultado inesperado. 

Com isso, ponderou-se como melhorar o processo de injeção de polímero para que a 

comparação pudesse ser melhor avaliada, pois as características do polímero ainda não estavam 

otimizadas. Com base na tabela da análise de sensibilidade, obteu-se os valores que 

representavam a melhor injeção e que, portanto, alcançaria resultados ainda mais expressivos 

para defender-se a importância da solução polimérica em reservatórios de óleo pesado. 

Manteve-se todas as propriedades da rocha e fluido do reservatório iguais às do modelo 

anterior, inclusive a permeabilidade das zonas de produção, apesar de mostrarem que possuem 

grande influência na produtividade. Mudou-se apenas as propriedades do polímero, assumindo-

se uma concentração da solução igual a 0,169 lb/bbl, menor que à do modelo anterior, pois 

mostrou-se no tópico 5.2 que uma concentração inferior sucedia em maior produção. 

Além disso, a viscosidade da solução escolhida foi de 8,75 cp, o que concorda com a 

conclusão de que essa propriedade precisava se encontrar em valores próximos a 9 cp para um 
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melhor desempenho da injeção e produção do reservatório. As condições dos poços e seus 

gatilhos foram mantidos, pois mostraram ser bem pertinentes ao caso de estudo. 

5.3.1 Resultados da Otimização e Comparação com Caso Base 

5.3.1.1 Mapas de Saturação 

Para uma análise mais objetiva, compara-se apenas os mapas nas principais datas, para 

que a diferença possa ser mais clara. Ressalta-se que os mapas de saturação inicial são iguais 

aos que estão presentes no Tópico 5.1, e portanto, não são repetidos. As imagens estão configu-

radas da seguinte maneira: à esquerda, está o caso base, e à direita, o caso otimizado. A figura 

58 compara o mapa de saturação de óleo total após dez anos de produção; Percebe-se que 

inicialmente não há muita diferença, exceto uma maior saturação perto do par de poços à direita, 

devido à melhor eficiência de varrido do polímero, que lhes proporcionou maior banco de óleo. 

Após quarenta anos de produção, tem-se a figura 59, que exibe como se deu a drenagem 

de óleo. Nota-se que a saturação de óleo permanece maior perto do par de poços à direita, 

mostrando a forte influência do poço injetor nessa região. Além disso, o varrido aparenta ser 

bem melhor nesse caso, pois o círculo central de saturação de óleo residual é menor. 

Figura 58 - Comparação de Mapa de Saturação de Óleo Total Otimizado x Base após 10 anos 

 

Figura 59 - Comparação de Mapa de Saturação de Óleo Total: Otimizado x Base após 40 anos 
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Por fim, após setenta anos, no final da concessão do campo, tem-se como ocorreu o final 

da drenagem do óleo na figura 60. Infere-se que no caso otimizado a drenagem ocorreu da 

mesma forma que no caso base, porém devido à melhor injeção de polímero, o banco de óleo 

nas redondezas dos poços produtores foram bem maiores. Destaca-se, novamente, como o 

círculo central é menor no segundo caso, o que só comprova a melhoria do processo. 

Figura 60 - Mapa de Saturação Final de Óleo Total: Otimizado x Base 

 

Também pode-se notar o bom desempenho do processo de injeção ao observar como a 

saturação de água comportou-se em ambos os casos. A figura 61 expõe como Sw se comportou 

após os setenta anos de produção do campo. Nota-se como os poços à direita possuem menor 

saturação de água, de onde deduz-se que seu corte de água deve ser menor do que o caso base. 

Ademais, percebe-se que os círculos centrais são menores no segundo caso, o que mostra como 

o polímero foi eficiente em conter a água a varrer a região de modo não-uniforme. 

Figura 61 - Mapa de Saturação Final de Água: Otimizado x Base 

 

Por fim, analisa-se a distribuição de pressão do reservatório nos dois casos, após o fim 

da concessão. A figura 62 compara as pressões nos dois casos, e infere-se que a pressão é maior 

no segundo caso, pois observa-se um círculo central maior e regiões mais claras e quentes nas 
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áreas entre os poços. Então, pode-se concluir que o objetivo inicial da otimização foi atingida. 

No tópico 5.3.1.2 será visto as curvas de produção para concluir a análise.  

 

Figura 62 - Comparação da Distribuição de Pressão: Otimizado x Base 

 

5.3.1.2 Análise das Curvas de Vazão e Pressão 

Para uma análise do efeito das mudanças nas propriedades do polímero, é necessário 

verificar como a produção de óleo foi afetada. O gráfico 25 exibe a diferença de vazão de óleo 

nos primeiros dez anos de produção, onde pode se constatar que não são muito distintos, apesar 

do caso base possuir vazões mais elevadas maior parte do tempo, o que pode significar na 

demora do polímero em empurrar o óleo em comparação ao caso anterior. 

Gráfico 25 - Vazão de Produção de Óleo Inicial: Caso Base x Otimizado 

 

Entretanto, nota-se pelo gráfico 26, que mostra a vazão de produção nos últimos anos, 

que a vazão é mais elevada no caso otimizado, pois ele criou um banco de óleo maior, que 
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possibilitou essa vantagem. A partir de uma análise conjunta do mapa de saturação e dessas 

curvas de produção levam a essa conclusão, e permite que veja-se vantagens no novo caso. 

Gráfico 26 - Vazão de Produção Final: Casos Base x Otimizado 

 

Para se ter mais certeza desse fato, verifica-se a curva de produção acumulada de óleo 

para examinar qual caso é melhor no total da produção, conforme gráfico 27. Infere-se que a 

diferença é de cerca de 69,7 Mbbl, o que corresponde a uma grande quantidade de óleo, ao 

pensar que para isso pôs-se menos polímero na água injetada. Ademais, pela gráfico 28, que re-

trata o fator de recuperação final, essa diferença é equivalente à 0,1% do VOIP do reservatório. 

Gráfico 27 -  Recuperação Final de Óleo: Casos Base x Otimizado 
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Gráfico 28 - Fator de Recuperação Final: Casos Base x Otimizado 

 

Em seguida, estuda-se como ocorreu a modificação na injeção de polímero. Pelo gráfico 

29, observa-se como a injeção foi bem mais uniforme, seguindo melhor os gatilhos impostos e 

o tempo de abertura esperado. Nota-se que apesar da concentração da solução ser menor, a 

vazão de injeção foi maior que no caso base, o que coopera para seu bom desempenho. Além 

disso, no segundo caso não ocorreu o problema do caso base, em que houve injeção de polímero 

contínua por alguns meses seguidos, o que não havia sido proposto na construção do modelo. 

Gráfico 29 - Início da Injeção de Polímero: Caso Base x Otimizado 
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Gráfico 30 - Injeção de Polímero Otimizada 

 

Pelo gráfico 30, verifica-se como a injeção de polímero no caso otimizado foi bem mais 

uniforme. Nos primeiros anos, houve uma concentração maciça do polímero, e à medida que 

os anos foram se passando, injetava-se polímero menos vezes e em vazões gradativamente 

maiores. Em comparação com o caso base, o segundo caso não possui intervalos muito grandes 

sem injeção alguma, o que aconteceu pelo menos uma vez no caso base. 

Gráfico 31 - Balanço de Injeção x Produção no caso otimizado 

 

Como terceira medida para compreender as melhorias na nova injeção, decidiu-se pela 

análise do balanço de materiais, seguindo a equação 22. Deduz-se que nos primeiros anos o 

balanço acumulado estava negativo, pois estava produzindo a altas vazões e não tinha o aporte 

de injeção necessário, até mesmo para evitar que fluxo intenso de água provocasse qualquer 
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dano ao reservatório. Contudo, após quarenta anos de produção o balanço acumulado ficou 

positivo, e permaneceu desse jeito até o final; embora o balanço instantâneo ter sido bastante 

variável, tendo picos positivos e negativos durante todo o período de concessão, conforme 

observado no gráfico 31. 

Gráfico 32 - Balanço e Pressão do Reservatório no Caso Otimizado 

 

Então, utilizando-se o balanço instantâneo, decidiu-se acompanhar o comportamento da 

pressão no mesmo período pelo gráfico 32. Nota-se que no mesmo período de quarenta anos 

houve um declínio da pressão em cerca de 20 psi, mas que após esse tempo a pressão manteve-

se quase estável, apresentando alguns picos e vales, que variam de acordo com o fluido injetado, 

como já discutido anteriormente. Com isso, a pressão obteve um valor final bom, de cerca de 

1185 psi, cercca de 15 psi acima da pressão no início da simulação. 

Por fim, discute-se como as novas características do polímero afetaram a produção de 

água, fator crucial no processo de injeção. Conforme gráfico 33, percebe-se como houve uma 

queda no corte de água do caso otimizado, em cerca de 0,5%. Se considerar a mesma projeção 

de corte de água que o utilizado no caso base, e como sendo um dos fatores de limite técnico, 

o campo poderia produzir por mais de dois anos para atingir o corte de água de 98%. Também, 

segundo figura 34, houve queda de produção de água em mais de um milhão de bbl, o que 

descarta um possível aumento de produção de óleo que reduziria o corte de água. 
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Gráfico 33 - Corte de Água: Caso base x otimizado 

 

Gráfico 34 - Produção de Água: Casos Base x Otimizado 

 

Para conclusão desse estudo, verificou-se como a mudança do polímero influenciou, de 

modo simplificado, a produção de óleo e água no campo. O gráfico 35 representa a variação da 

produção de óleo e água versus o volume de polímero injetado no reservatório. Observa-se que 

depois de injetar-se cerca de 200 Mlb, a queda de produção de água começou a se evidenciar e 

a produção de óleo aumentou consideravelmente em relação ao caso base. 
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Gráfico 35 - Impacto do Polímero Otimizado na Produção de Fluidos 
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6  CONCLUSÃO 

O objetivo principal desse trabalho era analisar a influência que a permeabilidade da 

formação exerce na recuperação final de óleo, na injeção de polímero em um campo de petróleo 

terrestre. Para isso, utilizou-se dados reais de um campo de petróleo terrestre venezuelano, com 

óleo pesado. Variou-se a permeabilidade da zona 5, uma das principais, juntamente com a zona 

4; também modificou-se as características do polímero, tais como concentração e viscosidade 

da solução polimérica em intervalos pré-definidos. A partir disso, pode-se concluir que: 

- Das três características, a permeabilidade é a que mais influenciou na recuperação de 

óleo, como pôde ser constatado na análise de sensibilidade, e chegou a mais de um 

milhão de bbl o ganho de óleo; 

- Como a permeabilidade da formação possui muitas incertezas inerentes, nota-se que 

se a permeabilidade real for maior do que a média estimada, a produção de óleo será 

maior do que esperada;  

- A concentração do polímero é a que menos afetou a produção de óleo, como observado 

na análise de sensibilidade; 

- A injeção de água mostrou-se mais efetiva nesse campo, apresentando um fator de 

recuperação maior em cerca de 6% do VOIP; 

- As simplificações utilizadas na simulação resultou na ignorância do efeito de viscous 

fingering, o que provocou um desempenho do polímero inferior ao da injeção de água; 

- O polímero atrasou a chegada de água nos poços produtores, o que mostrou-se 

favorável, pois, ao fim do tempo de análise, o corte de água era menor do que no caso 

da injeção de água; 

- O modelo não foi capaz de distinguir uma redução da permeabilidade por efeito da 

adsorção do polímero na rocha, e portanto, não foi possível fazer sua análise de modo 

eficaz; 

- A otimização da injeção de polímero mostrou que a redução da concentração do 

polímero e a redução da viscosidade para valor próximo a 9 cp levou a um melhor 

varrido do reservatório; 

- A otimização mostrou que houve uma criação maior de um banco de óleo nas regiões 

dos poços produtores e assim uma recuperação de óleo maior em 0,1% do fator de 

recuperação; 

- A otimização demonstrou que o corte de água decresceu com as novas premissas, o 

que poderia levar a um tempo maior de produção da concessão; 

- A injeção de polímero poderia ser conduzida por um período maior, caso fosse 

economicamente viável, pois demora mais tempo para atingir os limites operacionais 

impostos na criação do modelo. 

Nota-se que a não consideração do efeito de viscous fingering foi essencial para que a 

injeção de polímero não fosse mais efetiva que o caso da injeção de água. Do jeito que a 

simulação foi executada, o fluido seguiu o modelo de Buckley-Leverett, o que beneficiou a 

injeção de água. Para solucionar esse problema, seria necessário o refino do grid de simulação 

para ajudar a representar esse efeito com maior precisão. 
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Além disso, a transmissibilidade entre as zonas de produção era muito baixa, quase nula. 

Com isso, não foi possível observar um deslocamento dos fluidos em três dimensões, mas 

apenas em duas. O fluido injetado ainda chegou perto de se deslocar da zona 4 para a zona 3. 

Uma possível forma de fazer uma análise mais abrangente seria estipular valores de 

transmissibilidades maiores para as zonas de produção. Ressalta-se que isso não foi aplicado 

nesse caso, pois o modelo original não o apresentava, e decidiu-se em ser o mais fiel possível a 

esse modelo. 

Por fim, destaca-se que todo o modelo aqui representado assumiu condições ideais: meio 

homogêneo, regime estacionário, fluxo paralelo às camadas, fluidos imiscíveis, dentre outros. 

Portanto, o resultado esperado para a injeção de polímero é o maior possível, e é útil para 

comprovar que se o processo não é mais efetivo na simulação, ela não será tecnicamente viável 

na escala real, onde o reservatório é heterogêneo, o fluxo é tridimensional e o escoamento pode 

ser turbulento ou intermitente. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como comentado na conclusão, o modelo apresentou algumas imperfeições que podem 

ser consertadas em trabalhos futuros, além de outras sugestões que podem ser úteis para o 

trabalho ser mais incrementado, tais como: 

- Refinar o grid de simulação de modo que se observe o efeito de viscous fingering no 

reservatório e haja melhores conclusões da injeção de polímero; 

- Alterar a transmissibilidade entre as zonas de produção principais para que possa ser 

considerado um deslocamento tridimensional no modelo; 

- Experimentar uma malha de poços diferente da aplicada nesse trabalho. O modelo 

original apresentava a malha de poços real do campo, e portanto, pode ser utilizado pelo 

próximo usuário para dar continuidade ao projeto; 

- Definir novos parâmetros do polímero, não apenas a viscosidade e concentração, mas 

também os dados de adsorção e volume poroso acessível em outros artigos científicos 

ou exercícios propostos; 

- Fraturar hidraulicamente algum poço produtor para que seja observado como o aumento 

da permeabilidade na região de drenagem do produtor afeta a recuperação de óleo final 

e assim tirar novas conclusões sobre esse efeito da permeabilidade; 

- Utilizar o STARS para simular esse modelo a fim de se considerar características que 

foram ignoradas nesse projeto, tais como salinidade da solução polimérica e variação 

da temperatura do reservatório. 

- Efetuar uma análise econômica do projeto para verificar sua economicidade. 
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