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Resumo – Neste trabalho são presentados detalhes da montagem e operação de uma bancada experimental para 
o estudo do escoamento de fluidos em meios porosos. Também são detalhados a determinação da porosidade, 
permeabilidade e o processo de saturação da amostra cilíndrica de rocha com óleo. A bancada é utilizada para 
estudar o efeito de três níveis de vazão de injeção de água no fator de recuperação de óleo. Os resultados obti-
dos permitem constatar que a operação da unidade deve ser realizada com atenção e cuidado, também observa-
se que o processo de retirada do óleo da rocha é mais eficiente para baixas vazões de injeção de água, embora 
para isso sejam necessários tempos mais longos de operação. As respostas para o fator de recuperação de óleo 
são condizentes com os reportados na literatura, demonstrando que a metodologia experimental adotada é coe-
rente e que foi corretamente aplicada. 

Palavras-chave – Bancada de meios porosos, recuperação de óleo, injeção de água, breakthrough, pressão de 
injeção. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Eficiência do processo extrativo de petróleo 

O crescimento da população mundial deve continuar em ritmo acelerado, assim como o da economia. 
Países emergentes, principalmente China e Índia estão conseguindo manter taxas altas de crescimento 
econômico. O Brasil também tem conseguido obter sucessivos recordes na sua balança comercial. Mas 
isso tudo tem um preço. O desenvolvimento sempre esteve associado ao domínio das fontes de energia de 
tal forma a atender essa demanda energética crescente. O petróleo cumpre essa tarefa na atualidade sendo 
uma das fontes de energia mais importantes para nossa sociedade. Entretanto, em algum momento as 
reservas mundiais desta commodity devem começar a declinar. Desta forma, sua explotação deve ser efi-
ciente o que por sua vez implica em maximizar a retirada do óleo contido na rocha-reservatório. 

Para determinar a eficiência do processo extrativo é utilizado o fator de recuperação  [1,2,3,4]. Este 
parâmetro correlaciona o volume de óleo acumulado produzido medido em condições de superfície  
em relação ao volume de óleo inicial que existe na formação produtora OOIP (original oil in place), defi-
nido pela equação (1) 

.  (1) 

O volume de óleo em superfície aumenta na medida que o processo extrativo se sustenta. Isso torna o 
 dependente do tempo, ou como também é apresentado, dependente dos volumes do fluido injetado. 

Tipicamente  aumenta acentuadamente ao início e atinge um patamar máximo constante. 
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Em termos da abordagem experimental em escala de laboratório apresentada neste artigo, o reservató-
rio de petróleo é representado por uma amostra de rocha porosa de formato cilíndrico de 6,2 cm de altura 
e 3,8 cm de diâmetro, que inicialmente contém um determinado volume de óleo nos poros e representa o 
OOIP. O volume de óleo que é retirado da amostramediante a injeção de água vem a ser o . 

1.2. Etapas da produção do petróleo 

A operação de trazer o petróleo contido no meio poroso a centenas de metros no subsolo, até a super-
fície, é complexa. O poço produtor, após perfurado e completado se transforma no elo de conexão com o 
reservatório. Todo o processo deve ser realizado de forma segura e controlada. O escoamento do petróleo, 
que normalmente é acompanhado por água, gás e sedimentos, é dividido em três etapas, conforme ilustra-
do de forma simplificada no corte vertical da Fig. 1 para um sistema de produção offshore: recuperação, 
elevação e coleta. Cada etapa é complexa e apresenta seus próprios desafios, é dinâmico e para uma me-
lhor compreensão a abordagem deve ser integrada. 

A recuperação trata do escoamento de fluidos no interior da rocha-reservatório através de caminhos 
tortuosos, desde as fronteiras distantes até o fundo do poço, envolve fenômenos nas escalas macroscópi-
cas e microscópicas [3,4]. A elevação se refere ao escoamento no interior da coluna de produção desde o 
fundo do poço até a cabeça do poço [5]. A coluna por sua vez está contida em um poço previamente per-
furado, revestido e cimentado que é o elo de conexão entre subsuperfície e a superfície. É utilizado o ter-
mo poço completado, para designar o poço equipado para produzir os fluidos vindos do reservatório de 
forma segura e controlada. A elevação pode ser natural, ou quando requer intervenção externa é dita de 
artificial. A etapa de coleta refere-se ao escoamento dos fluidos desde a cabeça do poço até as instalações 
de superfície onde estes são processados [6]. Esta operação consiste na separação água, gás, óleo e sedi-
mentos, sendo o fluido de interesse o óleo. A água é enquadrada antes de ser descartada. O gás normal-
mente é queimado uma vez que se apresenta em quantidades que tornam seu aproveitamento antieconô-
mico. Os sedimentos são também descartados após atender exigências da legislação ambiental. 

1.3. Métodos de recuperação de petróleo 

No que tange especificamente à etapa de recuperação, há uma dissipação da energia primária causada 
pela descompressão dos fluidos contidos na rocha-reservatório e pelas resistências encontradas pelos 
mesmos ao fluírem em direção aos poços produtores. Essas resistências são devidas, ou associadas, às 
forças viscosas ou capilares presentes no meio poroso, que sendo dominantes na escala microscópica se 
reflete principalmente no decréscimo da pressão do reservatório durante a sua vida produtiva e conse-

 

Fig. 1. Etapas da produção de petróleo em uma configuração submarina. 
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quente redução da produtividade. Os mecanismos naturais de produção são ineficientes e uma elevada 
porcentagem do hidrocarboneto permanece retido no reservatório. Para lidar com esta condição podem se 
aplicar os métodos convencionaisou também os métodos especiais de recuperação (representados pela 
sigla EOR – Enhanced Oil Recovery). Segundo Cossé [1], a recuperação via métodos convencionais, tais 
como injeção de água abordados em [7,8] e injeção imiscível de gás, raramente excede 30 % a 40 % do 
OOIP. Por tanto, a recuperação do óleo remanescente, que não é pouco, é o objetivo dos métodos especi-
ais de recuperação (EOR). 

Para facilitar seu estudo a grande quantidade de métodos especiais existentes são agrupados em quatro 
grandes categorias 

a) químicos: refere-se à injeção de soluções poliméricas, surfactantes, álcalis, ASP – Alkaline-
Surfactant-Polymer e espumas; 

b) térmicos: injeção de vapor nas formas cíclica e continua, e combustão in situ; 

c) miscíveis: injeção de gás carbônico, nitrogênio e solventes orgânicos; e 

d) outros métodos: como utilização de micro-organismos, THAI – Toe-to-Heel Air Injection, 
VAPEX – Vapour Extraction, SAGD – Steam-Assisted Gravity Drainage, injeção de emulsões, 
dentre outros. 

Os métodos EOR visam aumentar o fator de recuperação de óleo, ou seja, recuperar a maior fração pos-
sível do OOIP em relação àquela que seria recuperada somente através de métodos convencionais. Os 
parâmetros principais que favorecem esta maximização ou minimização, são a razão de mobilidades e o 
número de capilaridade. A teoria que fundamenta esta afirmação é vasta, por tanto, para detalhes sugere-
se consultar por exemplo [9,10,11,12,13,14,15,16]. 

1.4. Injeção de água 

A injeção de água se dá através de um poço perfurado especialmente para este fim. A recuperação de 
óleo é resultado da manutenção da pressão do reservatório e do deslocamento mecânico do óleo que se 
encontra nos poros da rocha-reservatório [7,8]. 

A injeção de água origina um banco de água nas proximidades do poço injetor que avança em direção 
ao poço produtor empurrando o banco de óleo móvel. Quando a interface mais à jusante deste banco de 
óleo móvel atinge o poço produtor, verifica-se um aumento considerável na produção de óleo. Assim, três 
importantes momentos deste processo podem ser destacados. Conforme destacado na Fig. 2, o primeiro é 
o tempo necessário entre o início da injeção da água e a chegada do banco de óleo móvel ao poço produ-
tor, chamado de enchimento (fill up). O segundo momento ocorre quando o óleo é produzido a vazões 
cada vez maiores (período de inclínio), o qual termina quando a frente de avanço água/óleo atinge o poço 
produtor e a água começa a ser produzida, é o denominado breakthrough. O terceiro momento é quando a 
quantidade de água cresce continuamente e a de óleo diminui (período de declínio) tal que o projeto tor-
na-se antieconômicoinviabilizando a continuidade das operações que conclui com o abandono do campo 
[7]. 

 
Fig. 2. Efeito da injeção de água na vazão de óleo produzido. Modificado de [7]. 
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Os fatores que tem contribuído para a difusão do método no mundo são a disponibilidade da água, a 
simplicidade da técnica se comparado a outros métodos e seu baixo custo. 

1.5. Contextualização da abordagem experimental 

O estudo da recuperação de petróleo pode ser realizada mediante métodos analíticos, numéricos e/ou 
experimentais. Dentre os analíticos destacam-se as curvas de declínio e a equação de balanço de materi-
ais. Como numéricos o destaque é para diferenças finitas, volumes finitos e elementos finitos, com pre-
dominância da primeira técnica. Em [3,4,16] são apresentados a simulação numérica desde uma perspec-
tiva microscópica, este tratamento permite identificar fenômenos que na escala macroscópica de simula-
ção de reservatórios são inviáveis. Os métodos numéricos que resolvem as versões discretas das equações 
diferenciais parciais governantes devem estar codificados em alguma linguagem computacional como 
Fortran, C, C++, Matlab, etc., e organizadas de tal forma a facilitar seu uso. Surgem assim os softwares 
acadêmicos, ou in-house, e os comerciais. O tema simulação numérica em engenharia de reservatório é 
muito amplo, portanto ficam os detalhes para a literatura especializada. 

Na abordagem experimental as possibilidades são vastas e ao mesmo tempo limitadas. Vastas no senti-
do das diversas configurações/fenômenos que podem vir a ser estudadas. Limitadas porque o projeto, 
construção e montagem das bancadas exige recursos financeiros elevados, além de experiência, tempo e 
de uma boa dose de paciência. O andamento da pesquisa experimental está intimamente relacionada, pelo 
menos durante a boa parte dos estágios iniciais, ao recurso financeiro disponível. A experiência é necessá-
ria para poder arriscar na proposta de investimento em uma bancada. Tempo, porque a experiência não se 
ganha de um dia para outro e normalmente em Programas de Pós-graduação novos, como é o caso do 
Programa de Pós-Graduação em Energia da Ufes, no qual se desenvolve esta pesquisa, o tempo é escasso 
e a pesquisa normalmente se inicia no âmbito do computador. Paciência porque a burocracia para aloca-
ção do espaço, liberação de recursos e aquisição dos equipamentos é elevada e extremamente redundante. 
Muitas vezes boas ideias ficam no caminho por causa dos entraves burocráticos criados com a justificati-
va de melhor aproveitamento dos recursos, assim como de sua utilização de forma correta, que na pratica 
isso nem sempre funciona. Os recursos não necessariamente são bem aproveitados e sua utilização nem 
sempre é da forma correta. 

Embora estudos experimentais na indústria do petróleo não permitam reproduzir fielmente as condições 
de campo, é uma ferramenta importante para explicação de fenômenos, análises de cenários diversos e 
complemento a estudos numéricos. 

1.6. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a influência da vazão de injeção de água no fator de recu-
peração do óleo contido em uma amostra de rocha. 

Como objetivos específicos de destaque podem-se citar: 
a) testar o desempenho da bancada experimental construída na Ufes; 
b) medir a porosidade da rocha; 
c) determinar a permeabilidade absoluta da rocha; 
d) mostrar o procedimento de saturação de amostra de rocha com óleo; 
e) verificar o comportamento do breakthrough com a vazão de injeção; 
f) verificar o comportamento da pressão de injeção com a vazão de água injetada. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descrição da bancada experimental e fluidos utilizados 

A bancada experimental para realizar estudos de fluxo em meios porosos está localizada em um ambi-
ente controlado do prédio da Pós-Graduação em Energia da Ufes campus São Mateus. Para a construção 
da bancada é utilizado como base o trabalho de [17] e a experiência do Prof. Oldrich obtida na PUC-Rio 
durante sua interação com o grupo de pesquisa do Prof. Márcio Carvalho.  
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Montada sobre uma mesa de mármore de 1,50 m de comprimento e 1,10 m de largura, os principais 
componentes da bancada são: bomba de microvazão, duas células de transferência, câmara porta amostra, 
transdutores de pressão e balança de precisão. Estes componentes estão interconectados mediante tubos 
de aço inoxidável. A Fig. 3 apresenta a fotografia da bancada e o esquema simplificado é detalhado na 
Fig. 4. 

Água destilada armazenada no depósito de água, é impulsionada pela bomba, a uma vazão determinada 
manualmente, cujo valor máximo é de 10 mL/min.  

Uma amostra de rocha com formato cilíndrico de 6,2 cm de altura e 3,8 cm de diâmetro é colocada no 
interior de uma borracha de alta resistência que tem a função de garantir o escoamento axial dos fluidos. 
Os canais de distribuição das tampas laterais auxiliam nesta função. O conjunto por sua vez é colocada no 
interior da câmara porta amostra. Antes de iniciar o teste experimental a câmara é pressurizada com água 
até 2.300 psi (Fig. 5). 

 

Fig. 3. Fotografia da bancada experimental construída no Programa de Pós-Graduação em Energia da Ufes. 

 

Fig. 4. Representação esquemática da bancada experimental construída no Programa de Pós-Graduação em Energia da Ufes. 
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2.2. Propriedades dos fluidos utilizados 

Dois fluidos são utilizados, água destilada e óleo sintético. A água destilada tem diversas finalidades: 
limpeza da bancada, testes de eficiência da bomba, movimentação da célula de transferência, testes de 
porosidade e permeabilidade além de ser usada como fluido deslocante no ensaio da recuperação de óleo. 
O segundo fluido utilizado, com intuito de substituir o petróleo devido a apresentar de componentes tóxi-
cos e corrosivos à bancada experimental, foi o óleo mineral Hidramax AW VG 150. Com massa específi-
ca e viscosidade semelhantes ao petróleo, o óleo sintético é utilizado na etapa de saturação da amostra 
para o processo de deslocamento (tabela 1). 

O grau API (°API) é um indicador utilizado para classificar óleo como leves, médios, pesados e extra-
pesado. É um parâmetro bastante usada na indústria do petróleo e depende da massa específica do óleo 
relativa a água ( / ), através da equação (2) 

°API
,

131,5.  (2) 

A Petrobrás offshore classifica o óleo em ultrapesado (ºAPI ≤ 14), pesado (14 ≤ ºAPI< 19), médio (19 ≤ 
ºAPI< 32) e leve (32 ≤ ºAPI). 

O óleo utilizado neste trabalho tem 0,888, logo o °API é de 27,85 sendo classificado como um 
óleo médio. 

2.3. Determinação da porosidade e permeabilidade da amostra de rocha 

A amostra de rocha utilizada foi cedida pela empresa MANTEC e atendeu bem aos requisitos para os 
testes iniciais da bancada. A descrição mineralógica da amostra não foi disponibilizada. Para se adequar 
às dimensões da câmara porta amostra, a amostra possui comprimento l igual 6,2 cm e diâmetro d igual a 
3,8 cm (Fig. 5). 

Para determinar a porosidade  da amostra, ou seja, sua capacidade de armazenar determinados fluidos 
em seus poros, utiliza-se a relação expressa entre o volume de poros da rocha , e o volume total da 

mesma , representada por 	. 

Com as medidas do comprimento l e diâmetro d mencionados o volume total da amostra é obtido com a 
equação 	 ² 4⁄  resultando em 	70,279 cm³ 

A determinação do volume poroso , que representa o volume de vazios que podem vir a ser ocupados 
por um fluido de massa específica , é baseado na diferença do peso da amostra saturada  com o 

respectivo fluido e a amostra seca , como mostrado na equação  [17]. 

 

Fig. 5. Amostra de rocha e detalhes das tampas laterais da câmara porta amostra. 

Tabela 1. Propriedades dos fluidos utilizados. 

Fluido Massa específica, g/mL Viscosidade, cSt 
Água destilada 0,9988 1 

Óleo Hidramax AW VG 150 0,888 152,5 
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A massa seca  da amostra é obtida pesando-a em uma balança eletrônica após sua permanência por 
24 em uma estufa a 110ºC. Este procedimento é necessário para garantir que não haja líquido nos poros 
da amostra. O valor obtido foi 140,429 g. 

A massa saturada é obtida alocando a amostra em um kitasato, conectado mediante mangueiras flexí-
veis a uma bomba de vácuo, e preenchido com água destilada até próximo a borda da amostra. A amostra 
é retirada do kitasato, secada superficialmente com papel toalha e pesada na balança eletrônica obtendo 
então o peso saturado por água  igual a 154,0792 g. 

Aplicando os valores obtidos experimentalmente juntamente com a massa específica da água destilada 
_ 0,9988	g/ml, foi determinado o volume poroso igual a 	13,6502 cm³. 

Com o volume poroso  e o volume total  da amostra calculados é possível determinar a porosidade 
19,42%. 

Finalmente é possível obter o volume poroso injetado ( _ ), mediante a equação 

_ , 
(3)

onde q é a vazão de bombeio e t é o tempo em que a bomba está impulsionando o fluido. O volume poro-
so injetado é adimensional e determinado para cada instante de coleta dos dados. Este parâmetro compara 
o volume de água injetado  em relação ao volume de vazios que existem na rocha porosa representado 
por . 

Para determinar a susceptibilidade que a rocha tem a passagem de um fluido, é utilizada a lei de Darcy, 


 que relaciona a vazão q com a permeabilidade absoluta do meio poroso k, a área da seção 

transversal do meio poroso aberta ao fluxo A, a viscosidade do fluido µ, o diferencial de pressão p e o 

comprimento da amostra l [8]. Definindo 	  como sendo o coeficiente angular, a equação de Darcy é 

reescrita como  . Assim, a permeabilidade é obtida mediante 

. 
(4)

Portanto, a determinação experimental da permeabilidade  consiste em obter o coeficiente angular  
da reta em um gráfico vazão  vs. diferencial de pressão  , para um fluido com viscosidade µ que escoa 
através da amostra de rocha com área aberta ao fluxo A e comprimento l e substituir estes valores na (4). 
Neste trabalho seis pares de pontos são utilizados para elaborar o gráfico da Fig. 6 que correlaciona a 
vazão com o diferencial de pressão. 

A equação 	 10  2 10  que ajusta os dados experimentais, obtida pelo método dos mí-
nimos quadrados, tem o coeficiente angular  = 10-12. Aplicando na equação (4) os valores de viscosidade 
da água µ = 1 cP = 0,001 kg/(m s), l = 0,062 m e A = 0,001131 m², tem-se que a permeabilidade para o 

 

Fig. 6. Determinação experimental do coeficiente angular para o cálculo da permeabilidade efetiva à água.
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escoamento da água é 5,48 10 m 	55,55	mD. Para determinar à permeabilidade para o 
escoamento do óleo o procedimento é similar ao descrito. 

2.4. Saturação da amostra de rocha 

O cálculo da saturação da amostra por óleo é baseada no conceito de balanço de massa, descrita pela 
equação (5) 

,  (5) 

considerando que somente água e óleo permeiam a amostra,  e  são as saturações de água e óleo, 
respectivamente, tal que 1  e  é a massa do óleo e da água que satura a amostra, a qual é 
obtida através da subtração da massa da amostra após a saturação ( 	 ) e da massa da amostra após 
o processo da secagem ( ), isto é 	 . 

Substituindo na equação (5) os valores já conhecidos da massa específica do óleo , massa específica 
da água destilada  e volume poroso , é possível obter a saturação de óleo  em função da massa da 
amostra saturada 	 , de acordo com 

,

,
.  (6) 

Após saturação da amostra de rocha, a mesma foi pesada na balança eletrônica, obtendo assim a massa 
após a saturação 	 , substituindo na equação (6) obtém-se a saturação de óleo. 

O procedimento experimental seguido para saturar a amostra de rocha com 65 % de óleo Hidramax VG 
150 é realizado com extremo cuidado ao longo de seis dias contínuos de operação e acompanhamento. A 
vazão utilizada para esta etapa foi de 0,04 mL/min verificando que o ár das linhas foi completamente 
retirada. 

O volume inicial de óleo na amostra Voi é encontrado a partir da multiplicação da saturação de óleo  
com o volume poroso , isto é 

.  (7) 

Desta forma, tem-se informações geométricas e propriedades obtidas experimentalmente para a amostra 
de rocha e para a água, detalhadas na tabela 2. 

2.5. Procedimento experimental e casos analisados 

Para injetar água de tal forma que seja possível o deslocamento do óleo que satura a amostra de rocha a 
bancada deve estar limpa e a amostra saturada com óleo. Após isso, o procedimento resumido é: 

a) Colocar a amostra saturada na câmara; 

b) Pressurizar a câmara até 2.200 psi; 

Tabela 2. Resumo das propriedades da amostra de rocha. 

Parâmetro Valor 

Massa seca , g 140,429 
Massa saturada , g 152,728 

Comprimento l, cm 6,2 
Diâmetro d, cm 3,8 

Área aberta ao fluxo A, cm² 23,56 
Volume total da amostra , cm³ 70,729 

Volume poroso , cm³ 13,6502 
Porosidade , % 19,42 

Permeabilidade k, mD 55,5456 
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c) Selecionar a vazão de injeção de água e ligar a bomba; 

d) Coletar os fluidos produzidos; 

e) Desligar a bomba e fechar as válvulas; 

f) Despressurizar e abrir a câmara porta amostra, retirar a borracha e pesar a amostra. 
Esta sequência é obedecida antes de cada uma das três vazões de injeção de água utilizados: 0,02 

mL/min (vazão alta, caso 1), 0,015 mL/min (vazão intermediaria, caso 2) e 0,005 mL/min (vazão baixa, 
caso 3), respectivamente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Volumes de óleo e água produzidos, registro da pressão de injeção 

Figuras 7, 8 e 9 apresentam os volumes de óleo (curva tracejada com triângulos cheios) e água (curva 
contínua com círculos cheios) produzidos assim como a pressão de injeção (curva pontilhada com “x”) 
com o tempo, para as vazões q1= 0,02 mL/min, q2 = 0,015 mL/min e q3 = 0,005 mL/min, respectivamente. 

Os resultados mostram que nos três casos é possível deslocar parte do óleo que satura a amostra de ro-

 

Fig. 7. Volume de fluidos produzidos e pressão de injeçã em relação ao tempo para o caso 1 (q1 = 0,02 mL/min). 

 
Fig. 8. Volume de fluidos produzidos e comportamento da pressão em relação ao tempo para o caso 2 (q2 = 0,015 mL/min). 
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cha. Que depois de um certo tempo do início da injeção, a água se movimenta ao longo dos 6,2 cm de 
comprimento do corpo de prova e começa a ser produzida junto com o óleo, identificando o breakthrough 
(BT). Por consequência disso, a quantidade de óleo coletado na saída da câmara porta amostra é cada vez 
menor, comportamento oposto ao da água, que aumenta gradativamente. Esta resposta é explicada por 
que a água, por ser o fluido com maior mobilidade,ultrapassa o banco de óleo. Outra característica co-
mum é o da pressão de injeção, que após o BT começa a diminuir. Isso significa que a bomba requer me-
nos energia para bombear água, menos viscosa, uma vez que parte do óleo, mais viscoso, já foi produzi-
do. 

As diferenças registradas são: (i) o inicio do BT é adiado com a diminuição da vazão de injeção, 
2h22min, 2h45min, 7h00min. Em termos práticos isso é desejado uma vez que para cada volume de água 
injetado igual volume de óleo é produzido. Portanto, é lógico procurar retardar ao máximo o início do BT. 
(ii) Vazões elevadas originam uma taxa de redução mais acentuada dos volumes de óleo produzidos. Por 
exemplo, em 300 min de teste, com vazão de injeção elevada são coletados 0,15 mL de óleo, com vazão 
intermediaria 0,35 mL e com vazão baixa 0,8 mL. Obviamente esta comparação requer que as condições 
iniciais de saturação sejam idênticas, neste caso são aproximadas, mas a tendência é mantida. Este com-
portamento significa que vazões de injeção elevadas permitem um retorno rápido do investimento, entre-
tanto como será destacado nos próximos parágrafos, não é o mais eficiente. (iii) Para vazões de injeção 
baixas requerem-se tempos de experimento cada vez mais longos. Passando de 8h37min para 11h20min e 
34h18min, respectivamente. Os testes concluíram quando o fluido coletado era quase que completamente 
formado por água. (iv) A bomba que impulsiona a água, que por sua vez “empurra” o banco de óleo alta-
mente viscoso que se encontra permeando os poros em direção a tampa de saída, necessita de um esforço 
maior na medida que a vazão de injeção de água é aumentada. A partir do breakthrough o esforço da 
bomba se reduz devido a que a fração de água cresce e a do óleo diminui. 

3.2. Análise dos resultados em termos do fator de recuperação de óleo 

Os resultados apresentados na seção anterior são reapresentados comovolumes acumulados de óleo e 
água na forma dimensional mL (Fig. 10), e adimensional que é o fator de recuperação do óleo (Fig. 11) 
obtido utilizando os conceitos discutidos para a equação (1). Este tipo de informação é mais representati-
va do experimento e muito mais útil quando se analisa a eficiência do processo produtivo dos dados de 
campo. 

O volume poroso de água injetado, obtido com a equação (3), é apresentado no eixo horizontal nas duas 
figuras. 

 

Fig. 9. Volume de fluidos produzidos e pressão em relação ao tempo para o caso 3 (q3= 0,005 mL/min). 
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A Fig. 10 apresenta para o caso do óleo acumulado dois trechos bem definidos. O primeiro que mostra 
um comportamento linear de aumento do volume de óleo com os volumes porosos de água injetados; e 
um segundo trecho cuja parte final tende a se estabilizar em um patamar constante horizontal significando 
que pouco ou nenhum óleo é produzido. As três curvas de volume acumulado de água apresentam tam-
bém dois trechos bem definidos. O primeiro onde não é coletada água e o segundo onde a quantidade de 
águacresce linearmente depois de um período não linear, indicando a produção de água junto com óleo.O 
ponto que separa estes dois trechos é o instante do breakthrough, que é aprox. 0,24 _ . Os experimen-
tos são conduzidos até aprox. 0,76 _ . 

A intersecção entre as curvas de óleo e de água para cada caso na Fig. 10 identifica o instante em que os 
volumes de óleo e água se igualam e a partir do qual a quantidade da água torna-se cada vez maior. Para o 
caso 1, os valores acumulados de óleo e agua produzida se igualam em aproximadamente 55% do volume 
poroso injetado, para o caso 2 se igualam em 60% e para o caso 3 se igualam em 76%. 

Analisando com mais detalhe os volumes máximos acumulados de óleo, percebe-se que a melhor res-
posta é alcançada para a menor vazão de injeção  (caso 3). O pior desempenho deveria ser com a maior 
vazão	  (caso 1), entretanto isso não ocorre. A explicação para esta aparente contradição deve-se a que o 
volume inicial de óleo no caso 1 é maior (10,7836 mL) do que no caso 2 (9,4186 mL), tabela 4. Essa é 
uma deficiência da abordagem dimensional em que o volume inicial de óleo não é utilizado para normali-
zar os resultados. Isso é corrigido ao calcular o fator de recuperação de óleo, conforme mostra a Fig. 11. 

Segundo já discutido na subseção 1.1 deste trabalho, o fator de recuperação de óleo é um parâmetro a-
dimensional que indica quanto da fração do óleo que inicialmente satura um corpo poroso pode ser extra-
ído deste. De forma simples, as curvas da Fig. 11 são obtidas dividindo os volumes acumulados mostra-
dos na Fig. 10 pelo volume inicial de óleo na amostra para cada caso (tabela 4). As tendências de compor-
tamento linear e existência de valor limite ( _ ), são similares, a diferença é por conta da correta re-
presentação do patamar máximo alcançado para cada vazão de injeção. Melhor desempenho ( _
0,42) é obtido com a vazão menor ( 0,005mL/min), o segundo melhor comportamento ( _
0,38) é com a vazão intermediaria ( 0,015mL/min), e a recuperação menos eficiente ( _
0,36) corresponde à vazão de injeção mais elevada ( 0,02mL/min). A literatura mostra que valores 
frequentes para a recuperação de óleo por métodos convencionais estão entre 30% e 50% [1]. 

Comparando as respostas nos trechos iniciais para duas vazões (casos 2 e 3, onde ) verifica-se 
que vazões maiores permitem antecipar a produção, isto é _ _  até 0,44 _ . A partir deste valor 

_ _  que se mantem até o final do experimento. Em um cenário real, antecipar ou não a obtenção 

 

Fig. 10. Volumes acumulados de óleo e água produzidos em relação ao volume poroso injetado para os três casos. 
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de receitas pode ser interessante a depender da política financeira adotada pela empresa em resposta ao 
mercado. Por exemplo, com o preço do barril de petróleo baixo, seria razoável optar por uma vazão de 
injeção menor retardando a produção na expectativa por aumento no preço. Já para altos preços do barril, 
pode ser interessante uma maior vazão de injeção e recuperação do maior volume possível de óleo acu-
mulado no menor tempo, evitando o risco de queda no preço e eventuais prejuízos. 

A tabela 4 sintetiza os dados obtidos nos três casos estudados. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado evidencia, de forma sucinta, os detalhes e cuidados para trabalhar com uma 
bancada experimental para o estudo do deslocamento de fluidos em meios porosos.  

Na injeção de água para deslocar óleo contido em uma amostra de rocha, os dados coletados são princi-
palmente volumes de água e de óleo produzidos com o tempo. O processamento desta informação objeti-
va a apresentação do fator de recuperação do óleo para as três vazões de injeção de água utilizadas. 

O processo desenvolvido assim como os resultados obtidos mostram que: 
a) A bancada apresenta desafios para sua operação por conta dos diversos cuidados que devem 

ser atendidos, tais como retirada de todo o ar da linha, limpeza eficiente para evitar ou diminu-
ir ao máximo a possibilidade de contaminação, evitar perturbações, verificar a correta leitura 
dos instrumentos, uma vez iniciados os testes os mesmos não devem ser interrompidos, etc.; 

b) A injeção de água permite a retirada parcial do óleo contido na rocha; 

 

Fig. 11. Fator de recuperação em relação ao volume poroso injetado para os três casos. 

Tabela 4. Resumo dos dados obtidos nos três experimentos. 

Parâmetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Vazão de injeção, mL/min q1 = 0,02 q2 = 0,015 q3 = 0,005 

Saturação de óleo inicial , % 79 69 77 

Volume de óleo inicial Voi, mL 10,7836 9,4186 10,5106 

Volume de óleo coletado o, mL 3,8478 3,6426 4,4202 

Fator de recuperação fR, % 35,7 38,7 42 

Breakthrough de água 2h22min 2h45min 7h00min 

Duração da etapa de recuperação 08h36min 11h20min 34h18min 
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c) A recuperação de óleo é mais eficiente para baixas vazões de injeção de água, por consequên-
cia requer tempos mais longos; 

d) É perceptível que a antecipação de receitas não é resultado de uma exploração mais eficiente. 
Maiores volumes de óleo em superfície são resultado de baixas vazões de injeção de água, e 
por consequência de tempos mais longos; 

e) A pressão de injeção é alta até atingir o breakthrough, a partir desse valor começa a diminuir; 
f) As respostas para o fator de recuperação de óleo estão condizentes com os encontrados na lite-

ratura, demonstrando que a metodologia experimental adotada é coerente e que foi correta-
mente aplicada. 

Embora a aplicação seja no contexto da recuperação convencional, a bancada experimental permite o 
estudo da injeção de diversos fluidos, tais como misturas de glicerina com água, surfactantes, soluções 
poliméricas aquosas, emulsões do tipo óleo/água, dentre outros. Lauer (2017) [18] vem estudando com 
sucesso a aplicação de glicerina e de surfactantes na bancada apresentada. 
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EXPERIMENTAL ANALYSIS OF OIL RECOVERY FACTOR BY WATER 
INJECTION 

Abstract – In this work is presented details of assembly and operation of an experimental benchtop apparatus, 
designed to study the fluid flow in porous media. Also are commented the determination of porosity, permeabil-
ity and saturation process of the core rock sample with oil. The apparatus is used to study the effect of water 
flow rate in the oil recover factor. The obtained results allows to verify that the operation of the unit will be re-
alized with care andattention. The oil extraction is more efficient at lower water flow rates, although this require 
longer operation times. The values of oil recovery factor are according to reported in the literature, demonstrat-
ing that the experimental methodology adopted is coherent and was correctly applied. 

Keywords – Porous media, Oil recovery, Water injection, Breakthrough, Injection pressure. 
 


