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Resumo:

Tipicamente apenas cerca de 30 por cento do petróleo de um reservatório podem ser extraídos
com os métodos tradicionais. Portanto, ficam enormes quantidades de petróleo por recuperar nos
pontos de extração atuais ou incluso nos reservatórios já abandonados. Isto deve-se a que a maior
quantidade do petróleo se encontra aderida ao meio poroso. Por isso, são necessários outros métodos
para poder obter uma maior quantidade de óleo.

Na Engenharia do Petróleo, os métodos de recuperação dividem-se em: primários, secundários e
terciários. A recuperação primária acontece usando a própria pressão do reservatório. A recuperação
secundária utiliza a injeção de água, gás ou algum fluido para incrementar a pressão do reservatório
e dessa maneira extrair o óleo de seu interior. Na recuperação terciária ou avançada de petróleo
(EOR, sigla em inglês para “Enhanced Oil Recorvery”), em geral, concentra-se em melhorar a razão
entre as mobilidades do óleo e da fase água.

Dentre os métodos de EOR temos os chamados métodos não-térmicos, os quais incluem proces-
sos químicos e miscíveis. O processo miscível consiste em injetar um agente deslizante (isto é, que
tem a propriedade de poder se movimentar) completamente miscível com o petróleo existente. Logo,
em condições ideais o fluido deslizante mistura-se com parte do petróleo no meio poroso e desloca
todo o petróleo restante que se encontra adiante. Existem muitos tipos de processos miscíveis. Um
deles é a injeção alternada de água e gás (WAG, sigla em inglês para “Water Alternating Gas”).

Nosso objetivo será apresentar os resultados obtidos no artigo “Applying fractional flow theory to
solvent flooding and chase fluid”, dos autores Mark P. Walsh e Larry W. Lake. Os autores propõem
estudar os deslocamentos de óleo por um solvente miscível na presença de uma fase aquosa imiscível,
para assim, através de um procedimento gráfico, determinar uma proporção ótima entre solvente
e água na “perseguição de fluidos” (variação de uma técnica WAG), a fim de minimizar o uso do
solvente. Esse procedimento é válido para proporções arbitrárias entre solvente e água e condições
iniciais de saturação de água (Sw) e volume fracionário de solvente na fase oleica (Cso) arbitrárias.


