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1 Introdução 
 

 A indústria petrolífera no Brasil e no mundo enfrenta um problema comum que é o 

amadurecimento dos campos caracterizado pela queda na produção de óleo e frequente 

elevação da produção de água. Nesse cenário, o número crescente de campos maduros 

estimula o desenvolvimento de técnicas avançadas de recuperação de petróleo de modo a 

estender a vida econômica desses campos, bem como melhorar a eficiência da explotação 

de novos reservatórios. 

 O aumento da produção de água até atingir o limite estipulado de vazão máxima 

reduz a vida produtiva dos campos tanto de óleo quanto de gás. Isto é, a excessiva vazão 

de água diminui a do fluido de interesse sendo geralmente a responsável pelo rápido 

declínio da produtividade do óleo e aumento nos custos operacionais. Além disso, essa 

grande quantidade de água pode induzir a problemas secundários, como migração de areia 

e finos na região próxima ao poço, que também contribuem para a deterioração da 

produtividade. Geralmente, o resultado é o fechamento prematuro do poço devido à sua 

produção ter se tornado inviável economicamente.  

 Nas últimas décadas, diversos métodos avançados foram desenvolvidos para 

aumentar a recuperação de óleo. Além disso, outros métodos capazes de reduzir a 

produção de água sem afetar a produção de óleo ou até mesmo melhorá-la foram 

apresentados. Alternativas mais baratas e com resultados mais rápidos tornam-se 

necessárias tendo em vista a pressão econômica que as variações de queda no preço do 

petróleo impõem nas empresas de óleo e gás.  

 Uma das causas para essa pressão em torno do preço do petróleo advém do 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda desse recurso. De acordo com o relatório da 

British Petroleum (BP) “Energy Outlook” (2017), as reservas provadas globais dobraram 

nos últimos 35 anos, fazendo com que para cada barril de óleo consumido existem mais 

dois barris que foram descobertos. Essa abundância de recursos contrasta com o 

crescimento lento pela demanda por óleo. No Brasil, esse baixo crescimento é agravado 

pela recessão econômica que o país enfrenta atualmente. A previsão para 2050 é que a 

procura cumulativa por óleo seja menor que a metade dos recursos tecnicamente 

recuperáveis hoje. Essa discrepância gera insegurança no mercado e força as empresas, 
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sobretudo as de pequeno e médio porte, a realizarem medidas que evitem prejuízos 

milionários e as ajudem a sobreviver em tempos de crise do petróleo como o atual (2015-

2017) com média de 50 USD/bbl, como visto na Figura 1. 

	

Figura 1 Variação do preço do barril de óleo Brent entre 2006-2017. (Trading Economics, 
2017) 

 

Apesar desse cenário adverso, segundo previsão da ExxonMobil “Outlook for 

Energy: A view to 2040” (2017), o petróleo continuará sendo a fonte primária de energia 

do mundo até 2040, satisfazendo um terço de toda a demanda, impulsionado 

primordialmente pela sua utilização nos transportes e na indústria química. O Brasil, que 

contribui com 60% do petróleo produzido na América Latina, tem expectativa de 

crescimento durante vários anos principalmente devido ao pré-sal, aumentando em média 

1,1 milhão de barris por dia entre 2016 e 2021, de acordo com dados do relatório da OPEC 

“World Oil Outlook” (2016). Esse panorama requer avanços em tecnologias 

economicamente sustentáveis e que produzam com mais eficiência mesmo em ambientes 

desfavoráveis.  
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1.1 Motivação e Objetivos 
	

A motivação desse estudo é apresentar um método que oferece uma solução 

atraente de aumento de produção de óleo, com baixo investimento e rápidos resultados, 

especialmente em épocas de mínimas dos preços de barril de petróleo.   

O objetivo é mostrar este método, que é denominado injeção de polímero em 

poços produtores, reunindo as informações que já foram estudadas, suas características 

gerais, os avanços do método ao longo das últimas décadas e os resultados de aplicações 

em campos de diferentes regiões do mundo. Ademais, objetiva-se identificar os principais 

parâmetros que influenciam o processo e apresentar um modelo de injeção de polímero 

que descreva satisfatoriamente o método. Ao final, simular o modelo proposto em um 

software comercial de simulação de reservatórios e analisar os resultados obtidos.  

 

1.2 Organização do trabalho 
	

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No Capítulo 1, apresenta-se a 

introdução, a motivação e os objetivos do trabalho. No Capítulo 2, é apresentada a revisão 

da literatura, introduzindo os diversos métodos de recuperação de hidrocarbonetos com 

especial atenção a injeção de polímeros em poços produtores. O Capítulo 3 trata da 

criação do modelo físico e matemático, dos parâmetros envolvidos, assim como dos 

cenários de simulação. No Capítulo 4, há uma discussão sobre os resultados. No capítulo 

5, estão as conclusões obtidas e as recomendações para atividades futuras.  
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2 Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Tipos de Recuperação 
 

Dependendo da vida produtiva de um reservatório, a recuperação de 

hidrocarbonetos pode ser definida em três fases: primária, secundária e terciária. Quando 

descobertas, as acumulações de petróleo possuem determinada quantidade de energia, 

chamada de energia primária. A recuperação primária é, portanto, o estágio inicial da 

produção de hidrocarboneto que utiliza essa energia para produzir o óleo. Nessa fase, 

estão inclusos os seguintes mecanismos de produção: gás em solução, capa de gás, influxo 

de água e segregação gravitacional. Para casos em que há mais de um mecanismo atuando 

simultaneamente no mesmo reservatório sem a preponderância de um sobre o outro, têm-

se o mecanismo combinado. Durante a recuperação primária, somente uma pequena 

porcentagem de hidrocarbonetos é produzida. Em virtude disso, torna-se necessário a 

aplicação de métodos que suplementem o reservatório com uma energia secundária para 

aumentar a eficiência de recuperação e acelerar a produção do reservatório. 

 

O segundo estágio da produção de hidrocarbonetos é a recuperação do óleo pela 

injeção de fluidos externos, tais como água e/ou gás, através de poços injetores, com o 

propósito de manter a pressão do reservatório e deslocar os hidrocarbonetos em direção 

aos poços produtores. Segundo Rosa et al. (2011), a eficiência típica de recuperação dos 

projetos de recuperação secundária fica em torno de 30 a 50%. Atualmente a maioria dos 

sistemas de recuperação secundária é implantada na vida do reservatório tão cedo quanto 

possível. A recuperação secundária atinge o seu limite quando o fluido injetado é 

produzido em grandes quantidades tornando a produção inviável economicamente. 

 

A recuperação terciária historicamente refere-se aos métodos utilizados após a 

recuperação secundária. As principais técnicas usadas são métodos térmicos, injeção de 

gás e de químicos. O termo é algumas vezes usado como sinônimo de Enhanced Oil 

Recovery1 (EOR), contudo, uma vez que os métodos de EOR podem ser usados em 

																																																													
1	Recuperação	melhorada	(avançada	ou	aprimorada)	de	óleo	
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qualquer estágio do desenvolvimento do reservatório, o termo recuperação terciária tem 

sido cada vez menos usado. 

 

Improved oil recovery2 (IOR) é um termo também utilizado na indústria 

petrolífera, que inclui além dos métodos de EOR uma grande quantidade de atividades, 

como a caracterização e gerenciamento melhorado de reservatório, perfuração infill e de 

poços horizontais, melhoria da eficiência do varrido, entre outras, que têm como objetivo 

aumentar a recuperação de óleo (GREEN e WILLHITE, 1998). 

 

2.2 Enhanced Oil Recovery (EOR) 
 

Os métodos de EOR podem ser classificados em quatro categorias: miscíveis, 

térmicos, químicos e outros. Todos esses processos envolvem a injeção de determinados 

fluidos no reservatório, que suplementarão a energia natural do reservatório a fim de 

deslocar o óleo para os poços produtores. Além disso, os fluidos injetados interagem com 

o sistema óleo/rocha-reservatório criando condições propícias a recuperação de óleo. 

Essas interações podem, por exemplo, resultar em reduções na tensão interfacial e 

viscosidade do óleo, inchamento do óleo e modificação da molhabilidade, sendo elas 

atribuídas a mecanismos químicos e físicos e a injeção ou produção de energia térmica 

(LAKE, 1989). 

 

2.2.1 Métodos Miscíveis 
 

Define-se deslocamento miscível como um processo de recuperação de óleo em 

que não há interface entre o fluido deslocado e o deslocante. Esse processo possui a 

capacidade de redução das forças interfaciais e capilares que, de outro modo, provocariam 

a retenção do óleo no reservatório.  

 

Em alguns dos métodos miscíveis, misturas de hidrocarbonetos leves são injetados 

no reservatório. Geralmente esses métodos são classificados em: injeção de banco de 

gases liquefeitos de petróleo (GLP), injeção de gás enriquecido e injeção de gás pobre a 

alta pressão. 

																																																													
2	Recuperação	melhorada	(avançada	ou	aprimorada)	de	óleo	
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Na injeção de GLP composto por etano, propano ou butano, ou uma mistura destes 

componentes, o banco de óleo formado à frente do banco de GLP injetado desloca-se em 

direção aos poços produtores. Um gás seco é responsável por deslocar o banco de GLP, 

e devido à grande mobilidade do primeiro, é comum injetar bancos de gás e água 

alternadamente, a fim de melhorar a eficiência do varrido. Esse processo de injeção de 

bancos de água e gás alternadamente é denominado de WAG, proveniente do inglês 

Water-Alternating-Gas.  

 

À primeira vista, a injeção de gás enriquecido, conhecido também como 

mecanismo de gás condensado, é bastante semelhante à injeção de GLP. Entretanto, o gás 

enriquecido não é prontamente miscível com o óleo do reservatório, como ocorre com o 

GLP. Segundo Rosa et al. (2011), a miscibilidade é alcançada após múltiplos contatos no 

reservatório, fazendo com que esse processo seja frequentemente descrito como obtenção 

in-situ de um banco miscível.  

 

Já na injeção de gás seco a alta pressão, gás pobre é injetado a uma pressão 

suficientemente elevada de modo que ocorra uma vaporização retrógrada do óleo cru e a 

geração de uma frente miscível entre o óleo e o gás rico em intermediários. Esse 

mecanismo difere da injeção de gás rico, pois no último os componentes intermediários 

são transferidos do gás para o óleo, ao contrário do que ocorre no primeiro, sendo este 

muitas vezes chamado de mecanismo de vaporização de gás. 

 

Outro método miscível é a injeção de dióxido de carbono, CO2. Esta substância 

simples possui uma alta solubilidade no óleo sob condições favoráveis de pressão, 

temperatura e composição do óleo, dissolvendo-se nele, acarretando vaporização e 

inchamento, e consequente deslocamento do óleo no reservatório. Esse processo é 

parecido com o de injeção de gás seco a alta pressão, especialmente devido à frente 

miscível formar-se no reservatório a partir da transferência de componentes do óleo para 

o CO2. Entretanto, o CO2 tem um intervalo de extração de hidrocarbonetos maior que o 

do gás seco, permitindo a extração de hidrocarbonetos mais pesados, tornando-o aplicável 

a um grande número de reservatórios.  
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2.2.2 Métodos Térmicos 
 

Os métodos térmicos podem ser classificados em: injeção de fluidos quentes (água 

quente ou vapor d’água) e combustão in-situ. Seu principal objetivo é aquecer o 

reservatório e o óleo que há nele a fim de aumentar sua recuperação.  

 

Na injeção de fluidos quentes, o calor gerado na superfície é transferido para o 

reservatório pelo fluido injetado, que geralmente é água. O aquecimento do reservatório 

promove um aumento da eficiência do varrido, pela redução da viscosidade do óleo, e 

aumento da eficiência de deslocamento, pela expansão e destilação do óleo, e extração do 

solvente. Dentre os métodos de injeção de fluidos quentes, a injeção de água quente 

apresenta-se como o mais básico, podendo ser estendida da injeção de água convencional 

(recuperação secundária) com poucas mudanças de equipamento. Rosa et al. (2011) 

afirmam que, embora a injeção de água seja menos atrativa que a injeção de vapor por 

diversas razões, como a necessidade de um 2,5 a 3 volumes porosos de água para aquecer 

o reservatório a um valor próximo ao da água injetada, ela pode ser usada em reservatórios 

nos quais o uso do vapor não é viável, como em formações com altas pressões e naquelas 

sensíveis à água doce. 

 

A injeção cíclica de vapor é um método térmico de recuperação de óleos viscosos, 

sendo primariamente uma técnica de estimulação que, por meio da redução da viscosidade 

e efeitos de limpeza ao redor do poço, ajuda a energia primária do reservatório a deslocar 

o óleo. Esse processo consiste em períodos de injeção, de espera para que o calor se 

distribua a uma maior parte do reservatório e de produção, até que o ciclo seja repetido. 

Diferentemente da injeção cíclica, em que a injeção de vapor e a produção de óleo 

ocorrem pelo mesmo poço, a injeção de vapor consiste em uma injeção ininterrupta desse 

fluido através de um poço injetor, formando uma zona de vapor ao redor do poço que se 

expande à medida que a injeção continua. 

 

 

A combustão in-situ é um método de recuperação térmica no qual a geração do 

calor ocorre dentro do reservatório e não na superfície, como ocorre na injeção de fluidos 

quentes. Parte do óleo entra em ignição, que é mantida pela injeção de ar. O oxigênio 

presente no ar combina-se com o óleo (combustível) formando CO2 e água e liberando 
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calor. Este ocasiona a vaporização de hidrocarbonetos leves e da água do reservatório, 

assim como a deposição de hidrocarbonetos mais pesados como o coque. Com o avanço 

da queima, a frente de combustão empurra a mistura de gases quentes de combustão, 

vapor e água quente, o que favorece a redução da viscosidade do óleo e o seu 

deslocamento em direção aos poços produtores. Ademais, os hidrocarbonetos leves e o 

vapor adiantes da frente de combustão, sofrem condensação, adicionando ao processo de 

combustão in-situ as vantagens do deslocamento miscível e da injeção de água quente. 

 

 Há ainda métodos térmicos que associam processos diferentes, além da 

geração/injeção de energia térmica no reservatório, para melhorar a recuperação de óleo. 

Um deles é a drenagem gravitacional assistida por vapor, do inglês Steam Assisted 

Gravity Drainage (SAGD), que é geralmente aplicado em reservatórios de óleo 

extrapesado. Difere-se da injeção de vapor convencional pela utilização de poços 

horizontais paralelos tanto para injeção quanto para produção. Pelo poço superior é feita 

a injeção do vapor, que flui para o topo do reservatório, aquecendo o óleo, que pelo efeito 

da gravidade flui em direção ao poço inferior, de onde é produzido.  

Há também o método Toe to Heel Air Injection (THAI) que é uma variação do 

método de combustão in-situ. No THAI, a injeção de ar é feita através de um poço vertical 

e a produção por através de um poço horizontal.  

 

2.2.3 Métodos Químicos 
 

Rosa et al. (2011) divide os métodos químicos em três categorias: injeção de 

polímero, que será introduzida mais detalhadamente no próximo tópico, injeção de 

solução micelar e injeção de solução álcali-surfactante-polímero (ASP). 

 

Na injeção de solução micelar3, um volume desta solução é injetado no 

reservatório. O banco micelar desloca o óleo e a água a sua frente em direção ao poço 

produtor, seguido por um banco de polímero, para controle da mobilidade, e por um banco 

de água. Para evitar efeitos adversos provenientes da interação da solução micelar com a 

água salgada do reservatório, costuma-se injetar primeiramente um banco de água de 

																																																													
3	Solução	formada	por	água	e	surfactante	em	concentração	acima	da	quantidade	crítica	acarretando	a	
união	das	moléculas	do	surfactante	em	grupos	conhecidos	como	micelas,	sendo	descrita	tecnicamente	
como	uma	microemulsão.		
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baixa salinidade antes da solução micelar. De acordo com Rosa et al. (2011), esse 

processo apresenta não somente uma boa eficiência do varrido, característico da injeção 

de água, como também proporciona o deslocamento de todo o óleo contatado do 

reservatório, através de um deslocamento miscível. 

 

Na injeção de solução ASP, uma solução aquosa contendo uma substância 

alcalina, um surfactante e um polímero é injetada no reservatório de modo a reduzir a 

tensão interfacial entre os fluidos deslocante e deslocado, aumentando a eficiência do 

deslocamento. O polímero, por sua vez, reduz a razão de mobilidade, aumentando a 

eficiência do varrido. Esse processo possui objetivos similares ao da injeção de solução 

micelar, porém com custos reduzidos, combinando características dos métodos miscíveis 

e da injeção de polímero.  

 

2.2.4 Outros Métodos de EOR 
 

Há métodos que não se enquadram em nenhum dos processos mencionados 

anteriormente ou que, embora possam ser classificados como um deles, ainda não tiveram 

uma grande aplicação comparada aos outros métodos de recuperação especial. Entre eles 

podemos citar a injeção de vapor com solvente, que combina os métodos térmico e 

miscível para a produção de óleos pesados e extrapesados.  

 

Outro método é o Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR), no qual certas 

bactérias são injetadas no reservatório seguidas da injeção de nutrientes de modo a gerar 

um biopolímero in-situ para que a água posteriormente injetada seja desviada para áreas 

não varridas do reservatório. Há ainda a injeção de soda cáustica, que ao entrar em contato 

com o óleo no reservatório forma um tensoativo in-situ que atuará na redução da tensão 

interfacial. Podem ser citados também o aquecimento eletromagnético, a injeção de ar, 

entre outros métodos. 

 

 

2.3 Injeção de Polímero Convencional 
 

Operações convencionais de injeção de água conseguem aumentar 

significativamente a recuperação de hidrocarbonetos. Contudo, razões de mobilidade 
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desfavoráveis e heterogeneidades do reservatório podem resultar em uma baixa eficiência 

de varrido. Um método que objetiva melhorar a performance da injeção de água é a 

inclusão de aditivos na água injetada de modo a aumentar sua viscosidade e resultar em 

razões de mobilidade mais favoráveis.  

 

Rosa et al. (2011) definem a razão de mobilidade (M) como a relação entre a 

mobilidade da água injetada (lw), medida na saturação residual de óleo, e a mobilidade 

do óleo (lo), medida na saturação da água conata, ou seja: 

 

M =
l#
l$

=
k#/µ#
k$/µ$

 

 

A análise da expressão acima mostra que o valor da razão de mobilidade pode 

tornar-se mais favorável quando há uma diminuição da permeabilidade efetiva à água 

(kw) e da viscosidade do óleo (µo) e quando há um aumento na viscosidade da água 

injetada (µw) e da permeabilidade efetiva ao óleo (ko). Sabe-se que mudanças na 

mobilidade do óleo deslocado são frequentemente impraticáveis senão pela utilização de 

processos térmicos. Por conseguinte, é comum injetar químicos que tenham a capacidade 

de alterar a mobilidade do fluido deslocante, a água. Os polímeros fazem parte da classe 

de produtos químicos que quando adicionados à água, mesmo em baixas concentrações, 

aumentam a sua viscosidade e em muitos casos diminuem a permeabilidade efetiva a água 

(ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2011).  

 

Nesse método, um volume de solução de polímero é injetado através de um poço 

injetor em um reservatório no qual tenha sido previamente injetado água de baixa 

salinidade. O banco de polímero é geralmente seguido por um volume adicional de água 

doce e pela injeção contínua de água (Figura 2). É importante notar que a solução 

polimérica é injetada entre dois bancos de água de baixa salinidade de modo a reduzir o 

contato direto com a água salgada no reservatório, uma vez que a elevada salinidade pode 

reduzir significativamente a viscosidade da solução de polímero. A adsorção do polímero 

nas paredes dos poros e o aumento da viscosidade da solução acarretam uma redução na 

permeabilidade efetiva à água e na razão de mobilidade, aumentando a resistência ao 

fluxo. Por conta disso, a solução de polímero divergirá em direção a áreas do reservatório 

não varridas pela água.  
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Figura 2 - Injeção de solução de polímero. (Modificado de IMEX User's Guide, 2010) 

 

Embora a imiscibilidade da água e do polímero com o óleo não permita a redução 

da saturação residual irredutível de óleo, a injeção do polímero consegue melhorar a 

recuperação de óleo além da injeção de água por meio do aumento no volume de 

reservatório em contato com a solução. Desse modo, consegue-se acelerar a produção de 

óleo, resultando em uma maior recuperação no breakthrough4. Quando aplicado nos 

estágios iniciais da injeção de água em que a saturação móvel de óleo ainda é alta, esse 

método torna-se mais bem-sucedido. Possui maior potencial em reservatórios que são 

moderadamente heterogêneos, contendo óleos viscosos e razões de mobilidade água-óleo 

adversas (CHANG, 1978) 

 

Quimicamente, os polímeros são macromoléculas originadas através de ligações 

entre moléculas menores, chamadas monômeros. São divididos em polímeros naturais, 

como os polissacarídeos; naturalmente modificados, como a carboximetilcelulose; e 

sintéticos, como as poliacrilamidas. Rosa et al. (2011) afirmam que os dois tipos de 

polímeros utilizados mais frequentemente são as poliacrilamidas parcialmente 

hidrolisadas e os biopolímeros polissacarídeos. Ambos possuem grupos extremamente 

																																																													
4	Irrupção	(invasão	súbita)	do	fluido	injetado	no	poço	produtor	
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polares, conferindo elevada afinidade pela água, mas não pelo óleo. Além de serem 

solúveis em água, esses polímeros apresentam forte atração por arenitos e calcários. 

 A desvantagem dominante dos polímeros é a sua propensão a sofrer degradação 

química, bacteriana ou por cisalhamento. As poliacrilamidas são afetadas adversamente 

pelo cisalhamento principalmente nas bombas, válvulas, equipamento de cabeça de poço, 

sendo também bastante sensíveis a salinidade, já que pequenas concentrações de sal 

podem reduzir drasticamente a viscosidade da solução. A despeito de não serem afetados 

adversamente pelo cisalhamento, os biopolímeros podem causar o tamponamento da 

formação nas imediações do poço e são mais suscetíveis ao ataque bacteriano, 

necessitando o uso de biocidas. Considerando o custo suficientemente elevado desse 

processo, é indispensável um extensivo estudo de engenharia e geológico de modo a obter 

o sucesso econômico e operacional.  

 

2.4 Injeção de Polímero em Poço Produtor 
 

2.4.1 Características 
 

A injeção de polímero em poços produtores também pode ser classificada como 

um método de EOR. Esse tipo de tratamento, a depender das características dos poços, 

dos reservatórios e da produção, pode apresentar-se como uma alternativa para a injeção 

de polímero convencional por poço injetor além de poder ser uma solução viável para 

reduzir a produção excessiva de água. 

Os tratamentos diretos em poços produtores que objetivam a redução da produção 

de água são classificados em duas categorias primordiais, cada uma apropriada para 

condições específicas. Se há uma separação bem definida entre as zonas de 

hidrocarbonetos e água, o uso de barreiras permanentes aplicadas seletivamente na zona 

de água geralmente dá bons resultados. Para a formação dessa barreira impermeável, que 

impede o fluxo de todos os fluidos, podem ser usados cimentos, resinas ou géis de silicato. 

Por outro lado, o uso dessas barreiras quando as zonas não são facilmente distinguíveis 

pode ser muito arriscado. Nesse caso, é mais adequado a utilização de uma barreira 

seletiva em todo o intervalo produtor de modo a bloquear o fluxo de água, mas permita o 

fluxo de óleo ou gás. Para tanto, os tratamentos utilizam polímeros, o cerne desse estudo. 
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O sucesso dos tratamentos está diretamente relacionado com uma boa seleção de 

poços candidatos. White et al. (1973) explicitam os principais fatores que devem ser 

considerados na seleção de poços candidatos a receberem o tratamento com polímeros. 

Embora nem todos os poços com elevado corte de água sejam candidatos, uma elevada 

razão água-óleo (RAO) deve ser considerada, particularmente se a causa dessa grande 

razão seja devido à conificação de água ou à presença de uma zona de aquífero de fundo 

com elevada permeabilidade. O intervalo produtor de água deve ter uma permeabilidade 

em torno de 50 mD ou mais. Teoricamente, o tratamento seria mais efetivo se fosse 

realizado antes que o elevado corte de água ocorresse. Entretanto, os resultados iniciais 

não são tão expressivos nem tão facilmente avaliados até que a produção de água esteja 

alta. Reservatórios com influxo de água que inicialmente tinham alta produção de óleo e 

pouca ou nenhuma produção de água, assim como aqueles que possuem contato óleo-

água bem definido são bons candidatos. Formações heterogêneas com zona de água cuja 

permeabilidade é maior que a da zona de óleo, permeabilidade vertical se aproximando 

da horizontal e elevado nível de fluido no poço também devem ser levados em 

consideração.  

 

A fim de otimizar a duração e a eficiência do tratamento, este deve ser projetado 

de modo que o polímero penetre em uma distância radial de 40 a 75 ft a partir do poço. 

Quando possível, a taxa de injeção não deve exceder a taxa potencial de produção de 

água. Isso é particularmente importante para evitar a degradação do polímero dentro da 

matriz rochosa, que ocorrerá se a taxa de injeção ou pressão for muito alta. Geralmente, 

os tratamentos com polímeros são precedidos por um tratamento ácido para limpar a 

formação e seguido de uma descarga de óleo para garantir uma elevada permeabilidade 

ao óleo (MOFFITT, 1993). 

 

White et al. (1973) relatam testes em testemunhos tratados com polímero, em que 

mesmo depois de centenas de volume poroso de água terem sido produzidos, uma 

quantidade suficiente de polímero fica retida na rocha provendo uma resistência residual 

que irá diminuir o fluxo de água em torno de 60 a 95%. Essa redução é possível porque o 

tamanho do polímero se aproxima do tamanho dos poros das formações. Combinada com 

a afinidade química do polímero pela água, arenito e calcários, essa redução do fluxo de 

água resulta em uma complexa interação que promove uma alteração controlada da 

permeabilidade.  
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Jennings et al. (1971) também afirmam que uma grande redução da 

permeabilidade efetiva à água ocorre mesmo quando pequenas quantidades de polímeros 

ficam retidas no testemunho da formação. Schneider e Owens (1982) e Zaitoun e Kohler 

(1989) mostraram que após a injeção de polímeros hidrossolúveis de alto peso molecular 

na região do reservatório próxima ao poço, o polímero adsorvido na rocha apresenta a 

propriedade de restringir o fluxo de água com pouco efeito no fluxo de óleo ou gás. Além 

disso, para Zaitoun e Kohler (1988), a adsorção do polímero aparenta ser quase 

irreversível, desse modo tornando o processo eficiente por longos períodos de tempo.  

 

 Para os casos em que a fonte excessiva de água deve-se à formação de cone de água, 

Liang et al. (1990) atestam que a solução polimérica injetada atua de modo a inibir o 

fluxo de água na porção do reservatório em que o cone foi criado, aumentando 

significativamente a taxa de fluxo crítica necessária para a sua formação. 

 

Quando o tratamento é bem-sucedido, a resposta é geralmente rápida e 

significativa, ocorrendo em questões de dias. Há, portanto, um contraste entre esse 

tratamento e a injeção convencional de polímero e de água, onde os resultados da injeção 

podem não ser evidentes por seis a doze meses ou até mesmo depois disso, embora a 

recuperação incremental de óleo seja frequentemente maior nas injeções convencionais 

que no tratamento em poço produtor. Os tratamentos poliméricos tornam-se 

especialmente atrativos em tempos de baixa no preço do petróleo, pois resultam em um 

impacto positivo e imediato na rentabilidade e no fluxo de caixa e são relativamente 

baratos (MOFFITT et al.,1993, PORTWOOD, 1999). 

 

 

2.4.2 Parâmetros Principais 
	

Para a análise da injeção de polímero tanto em poços produtores quanto injetores, 

é necessário o estudo dos principais parâmetros usados na modelagem do processo. 

A retenção do polímero no reservatório é um desses parâmetros e consiste em dois 

mecanismos separados, a adsorção do polímero nas superfícies da rocha e o 

aprisionamento do polímero em pequenos espaços dos poros. Ambos causam o aumento 
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da resistência ao fluxo por meio da redução da permeabilidade e resultam em uma perda 

de polímero para o reservatório. A dessorção do polímero, processo inverso da adsorção, 

pode ocorrer quando polímero suficiente já tenha sido adsorvido acima do nível de 

adsorção residual. Esse nível é basicamente uma função da permeabilidade do 

reservatório, assim como a capacidade máxima de adsorção.  

Outro parâmetro é o volume poroso inacessível. Poros que não permitem o acesso 

das moléculas de polímero em fluxo formam o chamado volume poroso inacessível. Por 

conta disso, a superfície da rocha em contato com a solução de polímero será menor que 

o volume poroso total, diminuindo dessa forma a quantidade de polímero adsorvido. 

O fator de resistência residual é também bastante importante, pois mede a redução 

de permeabilidade da rocha reservatório à água depois da injeção do polímero. Esse efeito 

de resistência residual é devido à alteração da permeabilidade original da rocha pela 

adsorção do polímero e aprisionamento das moléculas do polímero. Além disso, esse 

efeito tem importância econômica, uma vez que as despesas com polímero só ocorrem 

durante o período de injeção, o efeito da resistência residual continua sem custos 

adicionais.   

 

2.4.3 Testes de Campo e Laboratório  
	

Diversos estudos e tratamentos com polímeros em poços produtores foram feitos 

nas últimas décadas. Alguns resultados e características desses tratamentos são 

apresentadas a seguir.  

 

White et al. (1973) analisaram os resultados dos tratamentos com polímeros em 

cerca de 200 poços produtores no estado do Kansas, área central dos Estados Unidos da 

América (EUA). Embora nem todos os poços tenham respondido ao tratamento, em geral, 

os resultados mostram que bons poços candidatos podem esperar uma redução de 60 a 

90% na RAO. Um número surpreendente de poços mostrou um aumento substancial na 

produção de óleo, e uma das razões para isso é a mudança na distribuição da pressão no 

reservatório. À medida que a produção de água diminui, mais pressão fica disponível para 

a produção de óleo por meio de uma eficiência de varrido horizontal melhorada. Na 

maioria dos tratamentos, o decréscimo na RAO durou de 3 a 6 meses, com o gradual 
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aumento até perto do valor inicial. Em alguns casos, os tratamentos foram efetivos por 

mais de um ano. 

 

De acordo com Zaiton et al. (1990), alguns polímeros usados como agentes 

controladores de água no tratamento de poços produtores também são bons 

estabilizadores de argila. Testes em laboratório mostraram que a poliacrilamida não-

iônica e o biopolímero Polissacarídeo G induziram uma redução seletiva da 

permeabilidade relativa à água em arenitos sem afetar a permeabilidade relativa ao óleo. 

Esses mesmos polímeros mostraram-se capazes de estabilizar a argila montmorilonita 

dispersa em testemunhos areníticos por meio da redução da concentração crítica de sal 

abaixo da qual a argila se dispersa. Além dos testes em laboratório, um poço horizontal 

que produz óleo pesado de um reservatório arenítico pouco consolidado foi tratado com 

a poliacrilamida não-iônica, ocasionando uma diminuição do corte de água (88,5 para 

76,9%) e de areia (0,79 para 0,094%), melhorando o desempenho do poço.  

 

Kohler e Zaitoun (1991) propuseram um tratamento baseado no polissacarídeo G, 

um polissacarídeo não-iônico, para controle de água em poços de alta-temperatura. Testes 

em laboratório simularam condições ambientais diversas e mostraram que esse polímero 

possui um ótimo poder viscosificante, boa estabilidade térmica e elevada resistência ao 

cisalhamento, podendo ser injetado a taxas maiores, reduzindo o tempo de fechamento 

do poço.  Uma vez que tratamentos com poliacrilamidas costumam falhar em 

reservatórios com condições adversas, como elevada salinidade e temperatura, esse 

polissacarídeo apresenta-se como uma solução bastante promissora.  

 

Moffitt (1993) analisou a performance no longo prazo de 37 tratamentos 

poliméricos na região próxima ao poço em 26 poços produtores, no oeste de Kansas 

(EUA). Estima-se que o incremento na recuperação de óleo devido aos tratamentos foi de 

76.000 STB de óleo para 39.600 lbm de polímeros injetado. Os tipos de tratamento que 

apresentaram os melhores desempenhos foram com a poliacrilamida aniônica (não 

gelificada) e a poliacrilamida catiônica gelificada in-situ por um processo de oxirredução 

do cromo. Ambos geraram recuperações incrementais de óleo de 2,6 STB/lbm de 

polímero injetado e com a vida média do tratamento excedendo um ano.   
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Baker e Southwell (1996) relataram uma campanha de workover5 com foco no uso 

de géis poliméricos que resultou no aumento da produção de óleo e reduziu 

significativamente a RAO em dois campos com influxo de água na bacia de Wind River, 

Wyoming (EUA). Para reduzir custos, os tratamentos com géis foram feitos em conjunto 

com recompletação ou reativação de zonas que estavam abandonadas temporariamente. 

O gel foi parte de todos os doze workovers no campo de Maverick Springs, entretanto, 

em dois tratamentos não houve outro trabalho além do gel.	 Os resultados desses 

tratamentos que só utilizaram gel mostram que em um dos poços a produção de óleo 

aumentou 67 bbl/d e a de água reduziu 672 bbl/d, com uma queda na RAO de 75 para 17. 

O tratamento no segundo poço aumentou a produção de óleo em 43 bbl/d, diminuiu a 

produção de água em 848 bbl/d, com a RAO caindo de 247 para 38. Os tratamentos, 

portanto, mostraram-se bem-sucedidos economicamente. 

 

Stanley et al. (1997) abordaram um caso na Ilha de Sumatra (Indonésia) em que 

alguns poços tiveram que ser fechados por conta da limitação de processamento do grande 

volume de água produzida. Para solucionar esse problema, foram realizados sete 

tratamentos com um material polimérico anfótero em cinco poços. Como resposta ao 

tratamento, o corte de água reduziu cumulativamente de 96,7 para 90,1% e a produção de 

óleo aumentou em 369 bbl/d (ganho de 58%). Essa redução no volume de água permitiu 

que todos os poços do campo fossem colocados em produção novamente e, 

consequentemente, a extensão da vida econômica dos poços assim como o aumento das 

reservas recuperáveis. 

 

Portwood (1999) trata das lições aprendidas em mais de 300 tratamentos com géis 

de poliacrilamida em poços produtores tanto em reservatórios carbonáticos quanto em 

areníticos, realizados durante oito anos. Ele afirma que, tipicamente, os tratamentos 

reduzem a produção de água em 75 a 90% e, dependendo do tipo de formação e da causa 

da água em excesso, a produção de óleo pode aumentar até 1.000%. A taxa de sucesso 

dos tratamentos fica em torno de 75% para poços tratados em um novo campo ou região, 

porém ela excede os 95% quando ganha-se experiência em um novo campo. 

  

																																																													
5	 Intervenções em um poço posteriores à completação que pode ter diversas finalidades: avaliar, 
recompletar, estimular, limpar, abandonar, entre outras.		
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Romo et al. (2007) apresentam os resultados de uma aplicação bem-sucedida de 

uma nova geração de um modificador polimérico de permeabilidade relativa que permite 

tratamentos para reduzir o corte de água sem equipamento de workover. Esse tratamento 

foi aplicado em diversos poços na região sudeste de Pemex (México). Os resultados 

indicam um grande potencial de rentabilidade para campos maduros com corte de água 

elevado requerendo um tratamento simples e de baixo custo e são muito promissores para 

outros poços sobre condições similares nas quais workovers com tecnologia 

convencionais teriam custo proibitivo. Os dados de produção mostraram que o corte de 

água reduziu 30% após dois meses do tratamento e 60% após seis meses. A produção de 

hidrocarboneto aumentou de 57 para 104 bbl/d devido a diminuição da coluna hidrostática 

do poço. Esse aumento demonstra que a permeabilidade relativa a hidrocarboneto não foi 

reduzida nem comprometida.  

 

Dupuis et al. (2016) tratam de uma tecnologia polimérica original, usada com 

sucesso em poços de armazenamento subterrâneo de gás, que foi aplicada em poços 

offshore produtores de gás que estavam apresentando uma produção excessiva de água e 

de areia. Estudos em laboratório foram realizados de modo a otimizar a formulação do 

polímero e avaliar as propriedades de fluxo em testemunhos, haja vista que o reservatório 

possui uma baixa permeabilidade (10 a 20 mD). Desde 2013, nove poços receberam o 

tratamento, resultando em um aumento de até 100% na produção de gás, redução em 

torno de 50% na produção de água e cessamento da produção de areia.  

 

2.4.4 Solução Analítica 
  

 Pela análise da literatura pesquisada não foram encontrados estudos que 

propusessem uma solução analítica para a injeção de polímeros em poços produtores. 

Muitos desses estudos se limitam a apresentar e analisar os resultados de tratamentos 

realizados em campos reais e de testes em laboratório, como por exemplo, o estudo de 

Moffit (1993) que comparou os resultados dos tratamentos em poços produtores com a 

previsão de produção obtida pelo método de curva de declínio caso não ocorresse o 

tratamento, e Romo et al. (2007) que a partir de uma análise detalhada de perfis elétricos, 

testes de injetividade e histórico de produção conseguiram projetar adequadamente um 

tratamento que posteriormente foi aplicado em um campo no México com bons 

resultados. 
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Alguns autores se dedicaram a criação de modelos para simulações numéricas de 

modo a prever o desempenho dos tratamentos em possíveis poços candidatos, como 

também comparar os tratamentos já realizados com os resultados obtidos da simulação, 

que serão vistos a seguir.  

 

2.4.5 Solução Numérica  
 

Hughes et al. (1990) construíram um modelo radial da região próxima ao poço de 

um reservatório para simular os efeitos do tratamento com gel polimérico em um poço 

produtor.  Os principais objetivos eram avaliar a eficiência de redução do corte de água 

em um reservatório com diferentes graus de comunicação vertical entres as camadas, 

determinar as características necessárias do gel que resultassem em tratamentos bem-

sucedidos, como também os mecanismos governantes no comportamento in-situ do gel e 

os padrões de fluxo de fluidos. Para tal, foi utilizado o simulador de injeção de químicos 

SCORPIO, do tipo IMPES (Implicit Pressure, Explicit Saturation – Pressão Implícita, 

Saturação Explícita), multifásico, tridimensional, multicomposicional e que utiliza o 

método numérico de diferenças finitas. Foram feitas diversas simulações com 

modificações nos parâmetros além um modelo sem tratamento polimérico para fins de 

comparação. 

 

Hwan (1993) construiu modelos de poço único com malha radial para examinar 

os efeitos das propriedades dos fluidos e do reservatório e os procedimentos operacionais 

da produção de óleo e água, assim como o efeito da conificação de água e a sua possível 

mitigação por meio do tratamento polimérico. O simulador usado para o estudo foi um 

software tridimensional e trifásico da Western Atlas. 

 

 Ghahfarokhi et al. (2006) simularam o tratamento em dois poços produtores em que 

já haviam sido injetados polímeros. Modelos de um único poço com coordenadas radiais 

foram desenvolvidos para simular e comparar o comportamento do fluxo de um caso de 

sucesso e de outro malsucedido antes e depois do tratamento. Foi utilizado um simulador 

do CMG (Computer Modeling Group) com modelos de porosidade única e dupla-

permeabilidade para analisar o desempenho dos poços.  

 



	 20	

2.5 Considerações Finais 
 

 O presente capítulo apresentou os três tipos de recuperação de hidrocarbonetos, 

relacionando-os com a vida produtiva do reservatório e introduzindo as possibilidades de 

classificação. Fez-se uma abordagem dos os diferentes métodos de recuperação avançada, 

do qual a injeção de polímero em poço produtor faz parte, explicitando como cada um 

aumenta a recuperação de óleo. 

 

Em seguida, analisou-se a injeção de polímero através de poços injetores, 

mostrando suas peculiaridades, aplicações e limitações de modo a estabelecer uma 

relação com o tratamento polimérico em poços produtores. Este foi detalhadamente 

abordado por ser o foco desse estudo. Diversos artigos elaborados nas últimas décadas 

foram utilizados para obter um resumo abrangente desse método, permitindo sua melhor 

compreensão e facilitando estudos futuros. 
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3 Estudo de Caso 
	

 Esse capítulo trata da construção de um modelo representativo da injeção de 

polímero em um poço produtor. Para tal, é necessária a descrição do modelo físico e 

matático, a análise dos principais parâmetros envolvidos no processo e a descrição dos 

cenários de simulação. De modo a prever o comportamento do reservatório, emprega-se 

o método da simulação numérica. 

 O simulador numérico computacional utilizado foi o IMEX do CMG do tipo 

blackoil que, segundo Rosa et al. (2011), é também conhecido como modelo tipo Beta ou 

volumétrico cujo tratamento matemático envolve funções da pressão e da temperatura do 

reservatório e admite-se que cada uma das várias fases (água, óleo e/ou gás) 

eventualmente presentes nele seja constituída de um único componente. 

3.1 Modelo Físico 
	

 O modelo físico é baseado em um reservatório de um campo, fornecido pela 

empresa PetroRio S.A., sendo reservado o direito à confidencialidade total dos dados. 

Nele há um Poço-X arbitrário, que devido a presença de um aquífero periférico possui 

uma elevada produção de água.  

	

Figura 3 Histórico de Produção do Campo. (Fonte: ANP, 2017) 
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A Figura 3 mostra o perfil de produção do campo, demonstrando seu caráter maduro. O 

pico de produção de óleo deu-se em meados de 2010, quando a partir daí teve início o seu 

declínio. A produção de água que era razoavelmente baixa no início da vida, aumentou 

ao longo dos anos. Nesse cenário, o Poço-X, que compartilha da produção do histórico, 

com parâmetros semelhantes de produção de óleo e água, mostra-se como um bom poço 

candidato a receber a injeção de polímero.  

 O modelo que foi usado como base para a simulação já tinha sido ajustado pelo 

histórico de produção, requerendo somente as mudanças necessárias para convertê-lo em 

um modelo de injeção e produção. As características do modelo base estão descritas a 

seguir. 

3.1.1 Propriedades do Grid 
	

 Foi utilizado uma malha do tipo Corner Point 89x65x35 com um total de 57.517 

blocos ativos. Esse tipo de malha se adapta melhor às fronteiras do reservatório, às falhas, 

aos poços horizontais e aos padrões de fluxo quando comparada com as malhas 

cartesianas, por isso foi escolhida.  Uma imagem representativa do grid pode ser 

encontrada na Figura 4.  

	

Figura 4 Óleo por unidade de área total (m) 
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Nela está representada a propriedade óleo por unidade de área, onde as cores mais 

avermelhadas representam a maior quantidade de óleo, enquanto que as azuis, a menor. 

É justamente na região com cores predominantemente laranja e vermelho que está 

localizado o Poço-X, e na região predominantemente azul escuro encontra-se o aquífero.  

3.1.2 Propriedades dos Fluidos e das Rochas 

	

 A rocha reservatório é molhada pela água. Possui pressão de referência acima de 

200 Kgf/cm² e a pressão de saturação do óleo de 15% da pressão de referência. As curvas 

de permeabilidade relativa em função da saturação de água podem ser vistas na Figura	5.  

	

Figura 5 Curva de Permeabilidade Relativa 

	

 A Tabela 1 contém as características de porosidade e permeabilidade média do 

reservatório do Poço-X. Esses dados são bastante importantes para fins de comparação 

entre o modelo base e o intervalo de permeabilidade do polímero, que será visto no 

próximo tópico.   
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Tabela 1 Características Permoporosas – Poço-X 

Porosidade 30% 

Permeabilidade Radial (mD) 3800  

 Permeabilidade Vertical (mD) 1500 

	

3.1.3 Injeção de Polímero 
	

 Para simular a injeção de polímero foi utilizada a opção Polymer Flooding no 

Builder, ferramenta do CMG que auxilia na construção do modelo. É necessário também 

criar uma cópia do poço produtor e configurá-la com um poço injetor de água com a 

concentração de polímero definida na Tabela 3. Esses dois poços não podem estar abertos 

ao mesmo tempo, caso contrário ocorrerá erros na simulação. Na data especificada, que 

na maioria dos casos é o dia 01/01/2018, deve-se fechar o poço produtor e abrir o poço 

injetor por um determinado tempo até que o volume designado tenha sido totalmente 

injetado. Depois, deve-se fechar o poço injetor e abrir o produtor para analisar os efeitos 

da injeção do polímero na produção.  

 Os dados do polímero de referência foram retirados do artigo de Ghahfarokhi et al. 

(2006). Esse artigo refere-se a simulação computacional de dois poços tratados com géis 

poliméricos na formação Arbuckle, estado do Kansas (EUA). Dentre os dois poços, o 

dados do poço McCord A#4 foram utilizados para fins de comparação das características 

permoporosas e ajuste do modelo. 

 Os dados de porosidade e permeabilidade do poço McCord A#4 estão na Tabela 2. 

Percebe-se que a média de permeabilidade desse reservatório é mais baixa que a encotrada 

no Poço-X. Devido a isso, torna-se necessário fazer alterações no modelo  de referência 

para que ele se adeque a realidade do Poço-X. 

Tabela 2 Características Permoporosas - Poço McCord A#4 

Porosidade 15% 

Permeabilidade Radial 75 mD 

Permeabilidade Vertical 35 mD 
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 O polímero de referência utilizado foi o gel de Cr(III)-poliacrilamida, que foi 

escolhido pela facilidade de obtenção dos dados que serviriam como dados de entrada do 

modelo em construção, tendo sido detalhados no artigo de Ghahfarokhi et al. (2006). Na 

Tabela 3 encontram-se os valores de viscosidade, concentração e modelo de mistura 

desse polímero, que são dados de entrada do modelo. 

Tabela 3 Dados de viscosidade e concentração do polímero de referência. 

Viscosidade 3 cp 

Concentração 28,83 kg/m³ 

Modelo de mistura de viscosidade da solução polimérica Linear 

                                                                                                                         

O modelo de injeção de polímero requer também a entrada dos parâmetros de 

permeabilidade ao polímero, capacidade máxima de adsorção, nível de adsorção residual, 

volume poroso acessível e fator de resistência residual, que estão na Tabela 4. Já a relação 

entre a o nível de adsorção e a concetração do polímero pode ser encontrada na Tabela 

5, que também são dados de entrada do modelo. 

Tabela 4 Dados de adsorção, volume poroso acessível e fator de resistência residual em 
função da permeabilidade ao polímero. 

Permeabilidade 

(mD) 

Capacidade 

Máxima de 

Adsorção 

(kg/m³) 

Capacidade de 

Adsorção 

Residual 

(kg/m³) 

Volume 

Poroso 

Acessível 

Fator de 

Resistência 

Residual 

10 4,8 2,4 0,95 10 

1000 3,2 1,6 1 1,2 
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Tabela 5 Relação entre a concentração do polímero e o nível de adsorção. 

Concentração de 

polímero (kg/m³) 

Nível de Adsorção de 

Polímero (kg/m³) 

0,00 0,00 

2,00 0,56 

4,00 1,20 

5,93 1,44 

8,01 1,60 

 

 Ao realizar as primeiras simulações utilizando os valores de referência, percebeu-

se que os parâmetros da Tabela 4 não eram adequados para o modelo do Poço-X 

resultando em um desempenho muito inferior ao esperado. Por conta disso, foram geradas 

novas curvas com os dados de adsorção, volume poroso acessível e fator de resistência 

residual em função da permeabilidade. Essas novas curvas foram geradas mantendo o 

limite inferior de permeabilidade, que é de 10 mD, enquanto que o limite superior foi 

aumentado até 8.000 mD com o passo de 1.000 mD. O coeficiente linear da curva original 

com os dados da Tabela 4 foi mantido para cada parâmetro, assim como o limite inferior 

dos parâmetros de adsorção máxima, adsorção residual e fator de resistência residual e o 

limite superior do volume poroso acessível. Desse modo, foram geradas sete curvas que 

representam polímeros com características diferentes. A partir de então, pode-se analisar 

aquele que mais se adequa as características do reservatório do Poço-X. Essas curvas 

estão representadas nas Figura 6 a Figura 9, onde encontram-se também linhas 

horizontais que representam a média de permeabilidade do Poço-X e do McCord #4. 

Acredita-se que o resultado ruim do modelo de referência seja devido à diferença 

de permeabilidade do modelo do Poço-X e do Poço McCord A#4, pois quando limita-se 

o intervalo de permeabilidade em que o polímero vai atuar em até 1000 mD, qualquer 

bloco que tenha uma permeabilidade maior que essa não será afetado pelo polímero, pois 

as características que conferem o efeito polímerico no reservatório, a saber - a adsorção, 

volume poroso acessível e fator de resistência residual - não estão definidas (não há 

valores) para valores acima de 1000 mD. Desse modo, o simulador não pode interpolar 

valores para essas características, haja vista que é necessário um valor de permeabilidade 

dentro do limite estabelecido para que os parâmetros sejam calculados.  
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Figura 6 Curvas de adsorção máxima em função da permeabilidade 

	

	

Figura 7 Curvas de adsorção residual em função da permeabilidade 
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Figura 8 Curvas de volume poroso acessível em função da permeabilidade 

	

	

Figura 9 Curvas de fator de resistência residual em função da permeabilidade 

	

O passo-a-passo da construção do modelo de injeção de polímero, por meio da conversão 

do modelo blackoil para o polymer flooding encontra-se a seguir. 



	 29	

 

 

3.2 Modelo Matemático 
	

Modelar a solução polimérica requer uma descrição correta do aumento 

viscosidade, do controle de mobilidade assim como da adsorção/dessorção do polímero 

(VELA, PEACEMAN E SANDVIK, 1976). Essas propriedades são funções da 

permeabilidade do reservatório, que varia espacialmente, e da concentração de polímero, 

que varia espacialmente e com o tempo. Portanto, é necessária uma equação de 

conservação de massa que descreva o fluxo da solução de polímero através do meio 

poroso do reservatório. A equação da conservação de massa com a lei de Darcy resulta 

em: 

∇•	 C+T#k ∇P# −	γ#∇h + ∇
ϕ3S#D6
B#

•∇C3 + q#C3 =
∂
∂t (	

ϕ3C3S#
B#

+ ϕA=) 

onde 

 T# = Transmissibilidade da solução de polímero 

  C+	= Concentração do polímero 

P# = Pressão da fase aquosa 

D6	= Coeficiente de dispersão efetiva 

Realizar novas simulações no IMEX

Mudar os parâmetros (Volume de injeção, Tabela de Permeabilidade, etc.) 
no Builder

Realizar as simulações no IMEX

Configurar o fechamento e a abertura do poço injetor e do produtor de modo 
que ambos não estejam abertos ao mesmo tempo

Criar uma cópia do poço produtor e configurá-lo como injetor

Entrar os dados do polímero de referência no modelo

Converter o modelo Blackoil para o modelo Polymer Flooding no Builder
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ϕ3 = Porosidade acessível ao polímero 

A= = Adsorção/dessorção do polímero 

k = Permeabilidade absoluta 

γ# = Gravidade específica da fase aquosa 

q# = Taxa de produção/injeção de água 

S# = Saturação de água 

B# = Fator volume de formação da água 

 

A transmissibilidade da solução de polímero é representada pela equação: 

∆T# = λ#
AA
∆l  

onde AA	é a área de fluxo através dos blocos adjacentes do grid e Dl é a distância entre os 

centros dos blocos do grid. O termo 𝜆D  é uma mobilidade modificada à água na presença 

do polímero definida como: 

λ# =
kkE#
µ#

 

Essa mobilidade modificada incorpora a redução na permeabilidade 𝑘 devido à 

retenção/perda de polímero como um resultado da interação da rocha e uma viscosidade 

da água modificada 𝜇D que considera o aumento de viscosidade da solução água-

polímero. 

 A redução na permeabilidade é devido ao mecanismo de retenção do polímero. Ao 

interagir com a rocha-reservatório, o polímero é adsorvido ou dessorvido da superfície da 

rocha. A variação na permeabilidade da rocha por conta desse processo é dada por 

k =
k
RI

 

onde k é a permeabilidade absoluta da rocha antes da injeção de polímero e RI é o fator 

de redução de permeabilidade, sendo função da adsorção do polímero e do fator de 

resistência residual (RRF). RI é dado pela expressão 

RI = 1,0 + (𝑅𝑅𝐹 − 1,0)
𝐴P

𝐴P	QRS
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onde 𝐴P é a adsorção acumulada do polímero por unidade de volume do reservatório e 

𝐴P	QRS é a máxima capacidade de adsorção por unidade de volume do reservatório. Tanto 

a 𝐴P	QRS e o RRF são funções da permeabilidade da rocha-reservatório. O fenômeno de 

adsorção pode ser descrito como 

A= = f C3  

onde f C3  é uma função somente da concentração do polímero e é especificada na forma 

de uma tabela, como visto na Tabela 5. Desse modo, quanto maior a concentração do 

polímero C3 maior será a adsorção A=. 

 Já o fator de resistência residual RRF mede a redução da permeabilidade da rocha-

reservatório à água depois da injeção do polímero e é definida como 

RRF = 	

kE# µ# VWX6Y	=V	ZW[6çã$
kE# µ# =63$ZY	=V	ZW[6çã$

 

Outro parâmetro considerado na injeção de polímero é o volume poroso inacessível 

(IPV), parte do volume poroso total que não entra em contato com o polímero. Assim, 

uma porosidade reduzida ϕ3 pode ser definida para representar o volume poroso acessível 

à solução de polímero como: 

ϕ3 = 	 1 − IPV ϕ 

onde ϕ é a porosidade original. 

 Uma análise mais detalhada desses parâmetros pode ser encontrada nos estudos de 

autores como Hirasaki e Pope (1974), Chang (1978), Liang et al. (1990). 

 

3.3 Cenários de Simulação Numérica 
	

De modo a avaliar o desempenho da injeção do polímero na região do reservatório 

próximo ao poço foram criados alguns cenários de simulação com diversos casos. Para 

tal, foram feitas variações em basicamente quatro variáveis: volume de polímero injetado, 

intervalo de permeabilidade ao polímero, número de slugs injetados e tempo após a 
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injeção que o poço ficou fechado.  Em todos os cenários há o caso base que é referente 

ao modelo sem injeção de polímero, considerando apenas o declínio natural da produção. 

Ele serve como base para a comparação do incremento da produção de óleo e da redução 

da produção de água devido a ação do polímero no reservatório. Em todos os cenários a 

injeção é realizada no início de 2018, com exceção da injeção cíclica na qual também há 

injeção no início de 2019. 

 

1. Cenário 1 – Modelo Inicial 

No modelo inicial não há alteração dos parâmetros da tabela de permeabilidade 

do polímero, ou seja, foram utlilizados os valores do polímero de referência. Nesse 

cenário, foram considerados três volumes de injeção: 3000, 4500 e 6000 m³. 

2. Cenário 2 – Volume Injetado 3000 m³ 

No cenário 2, o volume de polímero injetado foi fixado em 3000 m³. Houve 

variação no intervalo de permeabilidade ao polímero para até 8000 mD com passo 

de 1000 mD. 

3. Cenário 3 – Volume Injetado 4500 m³ 

No cenário 3, o volume de polímero injetado foi fixado em 4500 m³. Houve 

variação no intervalo de permeabilidade ao polímero para até 8000 mD com passo 

de 1000 mD. 

4. Cenário 4 – Volume Injetado 6000 m³ 

No cenário 4, o volume de polímero injetado foi fixado em 6000 m³. Houve 

variação no intervalo de permeabilidade ao polímero para até 8000 mD com passo 

de 1000 mD. 

5. Cenário 5 – Injeção Cíclica 

Nesse cenário, são realizadas duas injeções, uma em 2018 e outra em 2019. Os 

volumes injetados são de 4500 e 6000 m³ de polímero e o intervalo de 

permeabilidade considerado é o de 8000 mD.  

6. Cenário 6 – Tempo Fechado Após a Injeção 
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Nesse último cenário, foi acrescentado um tempo após a injeção para avaliar os 

efeitos que um período com o poço fechado acarreta na adsorção do polímero nas 

paredes dos poros e ,consequentemente, o impacto na produção. O volume 

injetado é de 6000 m³ e o intervalo de permeabilidade de 8000 mD. Foram 

simulados os períodos de um e dois dias com o poço fechado após a término da 

injeção. 
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4 Discussão dos Resultados 
	

 Este capítulo tem como objetivo mostrar os resultados gerados pela simulação 

computacional dos cenários descritos na seção 3.2. Primeiramente, serão mostrados os 

resultados do modelo inicial avaliando-se o desempenho do polímero de referência no 

reservatório do Poço-X quando não há qualquer alteração nos parâmetros do polímero. 

Em seguida, serão analisados a influência do volume de injeção e da variação dos 

parâmetros da tabela de permeabilidade ao polímero. A partir daí, poderemos ver como a 

quantidade de injeções e o tempo de fechamento do poço após a injeção impactam na 

produção. Por último, é realizada uma análise econômica de alguns cenários considerando 

a produção incremental de óleo e os custos com o tratamento polimérico. 

 

4.1 Resultados da Produção de Óleo e Água 
	

4.1.1 Cenário 1 – Modelo Inicial 
	

Para o modelo inicial, o incremento na produção de óleo após a injeção de 

polímero no início de 2018 é bem pequeno assim como a redução na produção de água, 

como visto na Figura 10 e na Figura 11. O acréscimo médio inicial na produção de óleo 

e a redução média inicial da produção de água variam entre 29 e 43 bbl/d. 

Esse baixo desempenho pode ser explicado pela inadequação das características 

do polímero de referência ao modelo do Poço-X, sobretudo o intervalo de permeabilidade 

ao polímero, que vai de 10 a 1000 mD. Como abordado na seção 3.1, a permeabilidade 

média do reservatório do Poço-X é de 3800 mD, sendo assim, somente os blocos do grid 

que possuem permeabilidade menor que 1000 mD serão afetados pelo polímero e os que 

possuem permeabilidade maior que esse valor, que representa a maioria do grid, não serão 

afetados gerando um desempenho ruim. 
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Figura 10 Produção de óleo para diferentes volumes de injeção – Modelo Inicial 

	 A Figura 11 mostra uma elevação na produção de água imediatamente após a 
injeção da solução polimérica, algo bastante inesperado, já que o polímero tende a reduzir 
a produção de água. Isso demonstra que a maioria dos blocos não foi afetada pelo 
polímero e por isso parte da água injetada como solvente é produzida de volta. Somente 
após alguns dias, a curva da produção de água dos modelos com polímero fica abaixo da 
curva do caso base, porém com uma redução bem aquém do esperado. 

												

	

Figura 11 Produção de água para diferentes volumes de injeção – Modelo Inicial  
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  Nota-se também o modelo continua apresentado um resultado deficitário mesmo 
quando há um aumento no volume de polímero injetado, comprovando a inadequação do 
modelo de referência.  

 

4.1.2 Cenário 2 – Volume Injetado 3000 m³ 
	

 O raio de penetração do polímero na região do reservatório próxima ao poço está 
relacionado, entre outros fatores, com o volume injetado. A tendência, portanto, é de que 
ao aumentar esse volume o desempenho do tratamento melhore.  

 Analisando a Figura 12 e a Figura 13, percebe-se que há uma diferença entre as 
curvas com intervalo de permeabilidade variando até 4000 mD (curvas mais próximas do 
caso base) e as curvas com intervalos de 5000 até 8000 mD (curvas mais afastadas do 
caso base). Isso demonstra que o polímero só impacta significativamente a produção 
quando são considerados intervalos de permeabilidade maiores que 4000 mD, 
abrangendo as diferentes permeabilidades dos blocos do grid. Nota-se também quando se 
aproxima de um certo intervalo de permeabilidade, nesse caso o de 8000 mD, as curvas 
não apresentam mudanças tão significativas. A produção de óleo nesse cenário teve como 
incremento inicial médio de 190 bbl/d, resultado bem superior ao do modelo inicial. 

	

Figura 12 Produção de óleo para diferentes intervalos de permeabilidade – 3000 m³ 
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 A produção de água apresentou um decréscimo médio inicial de 200 bbl/d. Tanto 
na produção de óleo quanto na de água os efeitos do tratamento duram em média um ano, 
com resultados mais proeminentes nos primeiros quatro meses após a injeção.  

	

Figura 13  Produção de água para diferentes intervalos de permeabilidade – 3000 m³ 

	

	

4.1.3 Cenário 3 – Volume Injetado 4500 m³ 
	

 Como esperado, esse cenário apresenta um desempenho melhor que o anterior 

devido ao maior volume de polímero injetado, vide Figura 14 e Figura 15. O acréscimo 

inicial médio na produção de óleo foi de 210 bbl/d. Já o decremento médio inicial da 

produção de água foi de 220 bbl/d. As curvas com intervalo de permeabilidade acima de 

4000 mD apresentam os melhores resultados. Os impactos na produção também duram 

aproximadamente um ano e são mais elevados nos primeiros quatro meses após a injeção.  
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Figura 14 Produção de óleo em diferentes intervalos de permeabilidade – Volume 4500 m³ 

	

	

Figura 15 Produção de água em diferentes intervalos de permeabilidade – 4500 m³ 
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4.1.4 Cenário 4 – Volume Injetado 6000 m³ 
	

Esse cenário apresenta o maior volume de polímero injetado e, consequentemente, 

tende a apresentar os melhores resultados. Em termos de incremento incial médio o 

resultado foi de 242 bbl/d, permanecendo com valores mais elevados por quatro meses, 

como visto na Figura 16. 

	

Figura 16 Produção de óleo para diferentes intervalos de permeabilidade – 6000 m³ 

	

 A Figura 17, a produção de água segue a mesma tendência da produção de óleo, 

com decremento médio inicial de 250 bbl/d. O tratamento apresentou resultados positivos 

durante o período de aproximadamente um ano, como visto também nos cenários 

anteriores. Como esperado, as curvas com intervalos de permeabilidade maiores tiveram 

melhor desempenho, ou seja, provocaram um maior decréscimo na produção de água. 
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Figura 17 Produção de água para diferentes intervalos de permeabilidade – 6000 m³ 

	

4.1.5 Cenário 5 – Injeção Cíclica 
	

 Na análise da injeção cíclica, utlizou-se somente o modelo com intervalo de 

permeabilidade até 8000 mD e dois volumes de injeção: 4500 e 6000 m³. O intervalo de 

um ano entre as injeções foi baseado no tempo em que o tratamento polímerico gera 

resultados positivos.  

Tanto na primeira quanto na segunda injeção, a curva de produção de óleo 

referente ao volume de 6000 m³ está acima da curva de 4500 m³, reafirmando a relação 

entre o volume injetado e o incremento de produção, assim como a curva de produção de 

água referente ao volume de 6000 m³ está abaixo da curva de 4500 m³, visto na Figura 

18 e na Figura 19.  

Percebe-se também uma queda de 30 bbl/d no incremento médio entre a primeira 

a e a segunda injeção, para a curva de 6000 m³ e uma queda de 8 bbl/d para a curva de 

4500 m³. Além disso, a segunda injeção apresenta uma queda mais acentuada que a 

primeira após o pico de produção ser atingido. A hipótese para essa redução é de que ao 
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aplicar o polímero com as mesmas características novamente, ele tende a peneterar nas 

mesmas regiões do reservatório onde já há uma certa quantidade de polímero retida nas 

paredes dos poros, fazendo com que uma quantidade de polímero maior que a da primeira 

injeção seja produzida de volta, resultando em um desempenho um pouco inferior. 

	

Figura 18 Produção de óleo - injeção cíclica para diferentes volumes injetados  

 

 A produção de água segue a mesma tendência da produção de óleo. Embora haja 

uma redução nas curvas de produção da segunda injeção, o desempenho continua sendo 

bastante favorável. Os efeitos da injeção permanecem durando cerca de um ano, com 

resultados mais proeminentes na primeira injeção por cerca de quatro meses. 
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Figura 19	Produção de água - injeção cíclica para diferentes volumes injetados	

	

4.1.6 Cenário 6 – Tempo Fechado Após a Injeção 
	

 Na análise da influência do tempo de fechamento do poço após a injeção, foram 

considerados somente o volume injetado de 6000 m³ e o intervalo de permeabilidade até 

8000 mD. Pode-se ver nas Figura 20 e Figura 21 que a curva referente a dois dias 

fechado está acima da curva de uma dia fechado, e esta acima da curva que representa 

nenhum dia fechado após a injeção, porém todas com resultados bastante próximos. Nesse 

caso, para fins de escolha da estratégia de produção, deve-se ponderar o ganho da 

produção de óleo relativamente pequeno e a perda durante o período em que o poço está 

fechado. 

A queda na produção de água segue a mesma tendência do aumento de produção 

de óleo, com valores bem próximos para todas a curvas, sendo a curva referente a dois 

dias fechados a que apresenta o maior decréscimo na produção de água, como visto na 

Figura 21. Além disso, o tratamento continua gerando efeitos positivos por cerca de um 

ano. 
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Figura 20 Produção de óleo em função da quantidade de dias com o poço fechado após 
injeção 

	

Figura 21 Produção de óleo em função da quantidade de dias com o poço fechado após 
injeção	
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4.2 Análise Econômica 
  

De modo a analisar economicamente o tratamento, foi utilizado o método do valor 

presente líquido (VPL), que é a soma algébrica de todos os fluxos de caixa (FC) 

descontados para o instante presente, a uma dada taxa de juros, representado na fórmula 

VPL i = FC[/(1 + i)[
W

[bc

 

onde (i) é a taxa de desconto; (j) é o período genérico que percorre todo o fluxo de caixa; 

(FCj) é um fluxo genérico para t=[0 ... n] que pode ser positivo (receita) ou negativo 

(custos); VPL(i) é o valor presente líquido descontado a uma taxa i; (n) é o número de 

períodos. Além disso, foi também considerado o tempo de retorno do investimento, do 

termo em inglês payback. 

Foram analisados os custos com a injeção de polímero e os ganhos com o 

incremento da produção de óleo. A partir de um levantamento feito por uma empresa 

prestadora de serviços para indústria de óleo e gás, atribuiu-se o CAPEX de U$ 375.000 

ao volume injetado de 3000 m³ de solução polimérica, U$ 562.500 ao volume de 4500 

m³ e U$ 750.000 ao volume de 6000 m³. A taxa mínima de atratividade (TMA) 

considerada foi de 1,2% ao mês. De acordo com a Goldman Sachs (2017), o preço 

previsto do Brent Oil é de U$ 58 para 2018 e 2019. Para a venda do barril desconta-se U$ 

10 do preço do Brent Oil. A análise econômica não foi realizada para todos os casos dos 

cenários, devido ao interesse por aqueles que apresentaram os melhores resultados e que 

servem de comparação entre os modelos de injeção. Os dados utilizados na análise estão 

resumidos na Tabela 6. 

Tabela 6 Dados para a análise econômica 

Taxa Mínima de Atratividade 1,2 a.m. 

Brent (2018 e 2019) U$ 58 

Venda do Brent (2018 e 2019) U$ 48 

CAPEX (Volume 3000 m³) U$ 375.000 

CAPEX (Volume 4500 m³) U$ 562.500 

CAPEX (Volume 6000 m³) U$ 750.000 

 



	 45	

 

Os casos e seus respectivos valores de VPL e payback estão apresentados na 

Tabela 7. Em todos os casos, o intervalo de permeabilidade utilizado foi de até 8000 mD. 

As tabelas detalhadas da análise econômica estão no Apêndice. 

Tabela 7 Resultados do VPL e Payback para alguns casos. 

Caso VPL (U$) Payback (Dias) 

Volume Injetado: 3000 m³ 654.000 15 

Volume Injetado: 4500 m³ 509.000 30 

Volume Injetado: 6000 m³ 547.900 48 

Injeção Cíclica 725.100 51 

Poço 2 dias fechado após a injeção 491.100 75 

 

A análise da Tabela 7 indica que dentre os volumes injetados, o mais viável 

economicamente é o de 3000 m³, pois gera um bom incremento que, embora não seja tão 

elevado quanto dos outros volumes analisados (4500 e 6000 m³), requer um menor 

CAPEX, sendo preferível entre eles. Nota-se também que o fechamento do poço após a 

injeção tende a diminuir o VPL e aumentar o payback, pois é contabilizada também a 

perda de produção desses dias parados. Por último, a injeção cíclica apresenta-se como a 

melhor escolha dentre os casos analisados possuindo o maior VPL, ainda que apresente 

um CAPEX mais elevado, devido às duas injeções. 
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5 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 
	

 O presente trabalho mostrou a aplicação de um software comercial para a simulação 

da injeção de polímero através de um poço produtor no campo em questão, para que fosse 

feita uma análise dos efeitos desse tratamento na produção de óleo e água do Poço-X. 

Pôde-se notar que os modelos gerados a partir do modelo de referência tiveram uma boa 

aplicabilidade ao reservatório do Poço-X, apresentando bons resultados. 

A revisão bibliográfica apresentou as principais variáveis envolvidas no 

tratamento polimérico. Esses parâmetros foram abordados por diversos pesquisadores que 

dedicaram bastante estudo para obter um melhor entendimento desse processo, de modo 

a possibilitar uma solução mais barata e rápida para o problema da produção excessiva 

de água. 

O modelo físico foi construído a partir da definição dos parâmetros principais, e 

diversos cenários foram aplicados em um simulador numérico tridimensional. A 

metodologia de análise foi apresentada por meio da divisão dos casos e da estratégia de 

produção. A análise e discussão dos resultados evidenciou que o volume de injeção, o 

intervalo de permeabilidade e o número de slugs injetados são as variáveis que mais 

influenciam as curvas de produção e salientou a importância da análise econômica para 

ajudar na escolha da melhor estratégia de produção. 

 Espera-se que em trabalhos futuros, possam ser utilizados outros dados de 

polímeros de referência que sejam mais apropriados ao reservatório em análise, assim 

como o estudo mais aprofundado das variáveis envolvidas e dos resultados gerados pela 

simulação. Sugere-se o refinamento do grid na área próxima ao poço para melhor 

entendimento das características de fluxo dos fluidos e da ação do polímero nessa região 

do reservatório. Além disso, a análise de testes que eventualmente sejam realizados em 

campo pode viabilizar a criação de modelos fidedignos e completos, permitindo também 

a adequação desses modelos a outros possíveis poços candidatos. Por fim, deve haver um 

maior empenho para achar uma solução analítica para o processo, além de ampliar a 

análise de outras soluções numéricas, de modo a melhorar a compreensão desse tipo de 

tratamento químico.  
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