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RESUMO

As reservas brasileiras não convencionais vêm se destacando no setor petrolífero devido ao grande volume in place encontrado nessas jazidas. 
Dá-se o nome de não convencionais, pois estas reservas apresentam baixa permeabilidade o que torna o escoamento em meios porosos bem 
complexo. Como uma alternativa para produção dessas jazidas, os métodos miscíveis de recuperação se apresentam como uma proposta 
inovadora. Neste trabalho foi utilizada injeção de metano, dióxido de carbono e água. Os dois primeiros apresentam uma afinidade com o óleo 
causando uma frente miscível ocasionando o inchamento e vaporização de frações do óleo dentro do reservatório. Quando a miscibilidade é 
totalmente atingida, ocorre a diminuição da viscosidade do óleo e, consequentemente, um acréscimo em sua mobilidade. No caso da água, sua 
injeção tem por objetivo o deslocamento mecânico do óleo existente no reservatório em direção aos poços produtores. Ambos os casos, tem por 
finalidade aumentar o Fator de Recuperação (FR) do campo. Para estudar os métodos miscíveis foi elaborado um modelo numérico que 
representa um reservatório homogêneo. A permeabilidade deste foi variada nos pontos 0,01mD, 0,1mD, 1mD, 10mD, 100mD e 1000mD.
Analisando cada método de recuperação separadamente tem-se que: quando o metano é injetado, nos valores de alta permeabilidade, percebe-
se a formação de fingers de gás, os quais são caminhos preferenciais que o gás forma dentro do reservatório, ocasionando uma baixa eficiência 
de deslocamento. Para injeção de dióxido de carbono, o comportamento é semelhante à injeção de metano, no entanto não foi observado a 
formação de finger após um tempo de produção maior do que no caso da injeção de metano. A injeção de água convencional foi utilizada como 
parâmetro de comparação. Com os resultados conclui-se que em reservatórios de baixíssima permeabilidade, é desaconselhável utilizar os 
métodos miscíveis, pois não há uma adequada mistura entre os fluidos devido à pouca mobilidade. Para reservatórios de baixíssima 
permeabilidade é aconselhável empenhar esforços para melhorar as propriedades da rocha a fim de aumentar a mobilidade dos fluidos.
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