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RESUMO

A recuperação avançada de petróleo usando dióxido de carbono (CO2) supercrítico (CO2-EOR) é uma área de pesquisa de grande interesse no 
desenvolvimento de campos maduros e, especialmente, do pré-sal brasileiro devido à grande quantidade de CO2 presente no gás produzido e 
consequente necessidade de injeção no reservatório para minimizar o impacto ambiental causado pela liberação de gases de efeito estufa. Em 
geral, nas condições de reservatório, CO2 encontra-se no estado supercrítico e nesta condição apresenta um elevado poder de solvência para o 
fluido de reservatório.  A solubilização do CO2 supercrítico no óleo gera o inchamento e a redução de viscosidade do óleo, resultando no aumento 
da produção e do fator de recuperação.  Para a eficácia do processo de injeção de CO2, a Pressão Mínima de Miscibilidade (PMM) é um 
parâmetro de fundamental importância no projeto e na operação. Experimentalmente, a PMM pode ser obtida através dos métodos Slim Tube 
(Tubo Fino), RisingBubble (Bolha Ascendente) ou Célula Visual PVT (Pressão-Volume-Temperatura), entretanto, estes equipamentos são muito 
caros e possuem elevado custo operacional.  Estes experimentos demandam muito tempo se não forem devidamente planejados. Correlações 
para predição da PMM são fundamentais para um bom planejamento experimental e, consequentemente, para reduzir o tempo e o custo dos 
testes. Neste trabalho foram avaliadas qualitativamente dez (10) das principais correlações da literatura para estimar a PMM do CO2 em um 
fluido de reservatório de campo de petróleo brasileiro, para isso, foi desenvolvido um programa de computador utilizando o software 
matemático MAPLE.  Os resultados permitiram caracterizar os efeitos da temperatura e de parâmetros de composição do óleo na PMM e 
mostraram a necessidade de obter dados experimentais da PMM de CO2.  Não foram identificados dados experimentais de PMM para óleos 
brasileiros, demonstrando a necessidade de realizar estas medições para amostras de petróleo de campos de petróleo brasileiros, especialmente 
do pré-sal.
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