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Uma vez realizados os estudos para aquisição de dados, inicia-se a análise do óleo e do gás 

acumulados no reservatório. Nesta etapa são identificados os tipos de óleo e de gás e suas 

quantidades são estimadas com mais precisão. 

O tipo de um reservatório de óleo ou gás é inferido a partir da análise de dados que correla-

cionam, dentre outras, condições de pressão, temperatura e composição química dos fluidos 

armazenados. Esquematicamente, o comportamento de uma mistura de hidrocarbonetos é 

representado por meio de um diagrama de fases, conforme figura abaixo.

Tipos de Reservatório
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Onde:
Pb - Pressão de Ponto de Bolha na temperatura indicada
Pm - Pressão máxima para coexistência de das fases
TM - Temperatura máxima para coexistência de duas fases

CP - Ponto Crítico
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Cada mistura terá um diagrama de fases próprio calculado por meio de equações de estado, 

dado o conhecimento das substâncias que a compõem e suas respectivas quantidades - compo-

sição do fluido. Este último é determinado em laboratório por meio de cromatografia de amos-

tras retiradas de reservatório em testes de produção (amostra de fundo), testes a cabo, coletadas 

em superfície (separador) etc.

Conforme as características encontradas, os reservatórios de petróleo e gás são classificados em 

cinco grupos (dois de óleo e três de gás).

Reservatórios de Óleo

Os reservatórios de óleo contêm misturas de hidrocarbonetos cuja condição inicial de pressão 

e temperatura configura um ponto à esquerda do ponto crítico (CP) na figura acima.

Reservatório Black Oil
Os reservatórios black oil contêm grandes proporções de hidrocarbonetos pesados em sua 

composição. São conhecidos também como óleos de baixo encolhimento. Apresentam alta re-

cuperação em superfície do líquido produzido do reservatório, decorrente da reduzida quanti-

dade de gás dissolvido. Este é o tipo de reservatório encontrado nos Campos de Atlanta e Oli-

va, nos principais campos da Bacia de Campos e nos campos internacionais, como Bentley, no 

Mar do Norte. Black Oil é uma definição que abrange uma grande quantidade de reservatórios 

de petróleo, em geral incluindo os reservatórios portadores de petróleo pesado e mediano. Va-

lores típicos de densidade estão na faixa de 10 a 40°API, com RGO inferior a 200 m³std/m³std.

Reservatório de Óleo Volátil
Este fluido contém proporções maiores de hidrocarbonetos leves e intermediários quando 

comparado com o black oil. Relativamente, o óleo volátil libera maior volume de gás durante 

sua produção, deixando menor quantidade de líquido recuperado em superfície. Por isso, 

são referidos como óleo de alto encolhimento. Em geral estão associados aos reservatórios 

portadores de petróleo leve, incluindo, por exemplo, os campos do pré-sal brasileiro e o 

campo Brent. Tipicamente apresentam densidade até 50°API e RGO na faixa de 200 a 1.000 

m³std/m³std.

https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campos-de-atlanta-e-oliva.asp?idioma=ptb
https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campos-de-atlanta-e-oliva.asp?idioma=ptb
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Reservatório de Gás

Os reservatórios de gás contêm misturas de hidrocarbonetos cuja condição inicial de pressão 

e temperatura configura um ponto à direita do ponto crítico (CP) na figura acima no diagrama 

de fases.

Reservatório de Gás Condensado Retrógrado
A mistura de hidrocarbonetos encontra-se originalmente no reservatório na fase gasosa. 

Com a produção de fluidos e redução da pressão original da acumulação, há formação de 

uma fase líquida no próprio reservatório, através da condensação do gás. Em superfície, há 

produção de óleo e gás. Reservatórios deste tipo apresentam RGO inferior a 10.000 m³std/

m³std e os líquidos produzidos em superfície (condensado) têm aparência similar à água ou 

são levemente coloridos. São economicamente mais atrativos do que os reservatórios de gás 

seco por produzirem condensado em conjunto com o gás, líquido de alto valor comercial.

Reservatório de Gás Úmido
O reservatório de gás úmido não apresenta formação de líquido. Ou seja, o líquido produzido 

em superfície é condensado no caminho percorrido durante a produção, em um ponto posterior 

à passagem do gás do reservatório para o poço. Este é o tipo de reservatório que caracteriza 

o Campo de Manati. Em geral, apresentam RGO superior a 10.000 m³std/m³std, API do líquido 

produzido em superfície (condensado) superior a 50° e aparência similar à agua. Assim como 

os reservatórios de gás condensado retrógrado, produzem condensado em superfície, embora 

em menor quantidade, possuindo, portanto, um valor comercial superior aos reservatórios de 

gás seco.

Reservatório de Gás Seco
A mistura de hidrocarbonetos em reservatório de gás seco apresenta-se apenas na fase gasosa, 

tanto no reservatório quanto na superfície. A composição do fluido e as condições originais 

e de operação do campo não permitem nenhuma condensação do gás. Em geral são gases 

pobres, compostos essencialmente por metano. O único líquido associado a um reservatório 

de gás seco é a água.

https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campo-de-manati.asp?idioma=ptb
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Os métodos de recuperação são as maneiras pelas quais uma acumulação de hidrocarbone-

tos é produzida e dependem do comportamento do reservatório em questão. Trata tanto dos 

mecanismos de produção de petróleo e gás proveniente da energia naturalmente contida na 

acumulação, quanto das formas de energia artificialmente introduzidas na jazida por meio 

de poços de injeção. Não fazem parte dos métodos de recuperação os métodos de elevação 

artificial (gas lift, BCSS etc.) e a estimulação de poços (ex: fraturamento hidráulico e acidifica-

ção), visto que estes dependem mais do comportamento dos poços de produção do que do 

reservatório.

São dois os mecanismos que dependem apenas de energia natural e que são utilizados para 

retirar os fluidos do reservatório:

• A despressurização do reservatório causa os efeitos físicos de expansão dos fluidos nele 

presentes e de contração dos poros. O efeito é análogo ao esvaziamento de um balão de festa, 

no qual a liberação do ar causa uma redução de pressão que provoca tanto a expansão do ar 

confinado quanto a retração da película do balão, contribuindo para a expulsão adicional de 

ar e realimentando o processo de despressurização até que as energias expulsivas se esgotem. 

O gás do Campo de Manati é produzido por despressurização.

• No deslocamento de um fluido por outro, como em acumulações de hidrocarbonetos 

conectadas a um aquífero, a produção de fluidos estimula a invasão da água na zona de hidro-

carbonetos, expulsando-os. Os dois mecanismos citados serão responsáveis pela produção do 

Campo de Atlanta. Outro exemplo de deslocamento de fluidos por energia natural ocorre em 

reservatórios de petróleo com capa de gás, nos quais a expansão do gás pelo efeito de des-

pressurização é muito superior ao do petróleo, ajudando a expulsá-lo em direção aos poços 

produtores.

O método de recuperação primária refere-se à quantidade de hidrocarbonetos recuperados 

exclusivamente pela energia natural contida no reservatório (energia primária). No entanto, 

ele normalmente está associado a fatores de recuperação baixos, que podem ser tão baixos 

como 5% para óleos pesados e 10% para óleos leves, dependendo das condições e proprieda-

des dos fluidos e das características do reservatório.

Métodos de Recuperação

https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/garantia-de-escoamento-e-elevacao-artificial.asp?idioma=ptb
https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/garantia-de-escoamento-e-elevacao-artificial.asp?idioma=ptb
https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campo-de-manati.asp?idioma=ptb
https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campos-de-atlanta-e-oliva.asp?idioma=ptb
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Para aumentar o fator de recuperação e/ou antecipar a produção dos fluidos, os métodos se-

cundário e terciário injetam artificialmente energia no reservatório, suplementando a energia 

perdida e melhorando a eficiência do deslocamento do petróleo. Os métodos de recuperação 

artificiais são aplicados em campos de petróleo. Os campos de gás, de forma geral, são desen-

volvidos exclusivamente por recuperação primária.

Os métodos de recuperação secundária repressurizam a jazida e deslocam o petróleo pelo re-

servatório por meio da introdução artificial de fluidos. A água é o fluido mais frequentemente 

usado, mas também é possível usar o gás. Estes métodos têm o potencial de duplicar o fator 

de recuperação do Campo.

Os métodos de recuperação terciária viabilizam uma produção de petróleo maior do que os 

métodos anteriores, já que além dos mecanismos de repressurização e deslocamento do pe-

tróleo através do reservatório, buscam alterar as propriedades dos fluidos e a interação entre 

eles e a rocha, reduzindo a resistência ao fluxo do petróleo no meio poroso. Estes métodos 

podem ser químicos, térmicos, miscíveis ou microbiológicos e são sempre acionados pela in-

jeção de fluidos através de um poço. Alguns exemplos são: injeção de polímeros, surfactantes, 

espumas, vapor, água quente, gás carbônico, nitrogênio e micro-organismos. Os métodos de 

recuperação terciária mais usados e que têm escala de campo e viabilidade comercial são: a 

injeção de vapor e de gás carbônico. As aplicações offshore dos métodos terciários, porém, são 

muito restritas.

Os métodos de recuperação podem ser sobrepostos, como no uso de injeção de água desde o 

início da vida produtiva de um campo. A aplicação de um método terciário não concomitante 

ao secundário pode ocorrer, por exemplo, em campos de óleo extrapesado, viáveis só com a 

injeção de vapor. Os métodos de recuperação secundária também são conhecidos como “mé-

todos convencionais de recuperação secundária”, enquanto que os de recuperação terciária 

são “métodos especiais de recuperação secundária”, “métodos especiais de recuperação” ou 

“métodos de recuperação avançada” (“Enhanced Oil Recovery”, EOR).
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A extração de petróleo e gás é uma atividade complexa que demanda grandes investimentos, 

e para  evitar desperdícios de tempo ou recursos, são aplicados testes prévios, baseados em 

análises matemáticas, utilizando softwares de última geração, que constatam a viabilidade 

e o sucesso da operação a ser realizada. Para tanto, é preciso implementar as etapas de 

modelagem e simulação.

A ferramenta utilizada para previsão do comportamento de reservatórios de petróleo e gás é 

uma simulação feita por modelagem matemática que incorpora dados de diversas disciplinas 

relacionadas às atividades de exploração e produção de uma acumulação de hidrocarbonetos. 

Estas informações  incluem dados de geologia, geofísica, propriedades de rocha e fluido, local-

ização dos poços, métodos de elevação e condições de operação das instalações de produção.

 A simulação permite estudar e avaliar  o desempenho de um reservatório ao longo do tempo 

sob os mais variados cenários e situações a um baixo custo. As  simulações usuais são:

• Avaliação da viabilidade econômica e rentabilidade de um projeto para desenvolvimento de 

uma acumulação de hidrocarboneto;

• Otimização da localização e quantidade de poços para produção de um campo;

• Cálculo do potencial de produção do campo e do seu comportamento ao longo dos anos;

• Seleção do melhor método de recuperação secundária e avaliação de sua necessidade;

• Estudo da sensibilidade dos resultados obtidos aos parâmetros de entrada do modelo;

• Cálculo do fator de recuperação;Estimativa de recursos e reservas.

Simulação dos Reservatórios

Simulação de reservatório do 
Campo de Atlanta - modelo de 
fluxo 3D
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Na indústria de petróleo e gás, a perfuração de poços é realizada por meio de uma sonda 

de perfuração. Nesta etapa, as rochas são perfuradas pela aplicação de força e rotação   a 

uma broca fixada na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual consiste basicamente 

de comandos (tubos de paredes espessas) e tubos de perfuração (tubos de paredes finas). 

Durante o processo, formam-se cascalhos que são removidos através da injeção de fluido de 

perfuração ou lama para escoamento dos detritos através do anular do poço.  

Estes detritos contêm fragmentos das rochas perfuradas e são analisados pelos geólogos para 

identificar os tipos de rocha encontrados e anotar a profundidade de onde foram retirados. 

Ao comparar os perfis de rochas encontrados em poços perfurados em uma mesma área é 

possível ter uma visão tridimensional da sequência de rochas nela existentes.

A lama de sondagem tem outra importante função: impedir que a água subterrânea e o gás ou 

petróleo eventualmente encontrados deixem as rochas em que estão e cheguem à superfície 

durante a fase de perfuração. Mas se mesmo havendo a lama isso ocorrer, dispositivos 

chamados blowout preventers, instalados na boca do poço, impedem que eles jorrem para 

fora do poço.

Perfuração
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A Torre sustenta todas as cargas e permite a instalação dos demais equipamentos.

O bloco de coroamento suporta todas as cargas que lhe são transmitidas pelo cabo de 

perfuração (cabo de aço).

A catarina é suspensa pelo cabo de perfuração e na sua parte inferior há uma alça que prende 

o gancho. Juntamente com o bloco de coroamento, a catarina compõe um sistema de roldanas 

que irá movimentar a coluna de perfuração, permitindo a sua descida e subida no poço.

A coluna de perfuração fica suspensa no gancho pelo swivel, que permite a injeção do fluido 

de perfuração pelo interior da coluna, retornando pelo anular com os cascalhos perfurados. 

O sistema catarina-gancho é movimentado pela energia do guincho, que enrola e desenrola o 

cabo de perfuração, movimentando a coluna de perfuração.
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A mesa rotativa transmite rotação à coluna de perfuração e a bomba de lama fornece energia 

suficiente para que o fluido de perfuração circule e transporte os cascalhos para fora do poço 

através do anular.

No Brasil, a perfuração de poços de óleo e gás onshore (em terra) teve início na década de 

1930, sendo que a primeira descoberta ocorreu em 1939, em Lobato, Bahia. As perfurações 

offshore (em mar) tiveram início em 1968 e no ano seguinte ocorreu a primeira descoberta de 

petróleo na costa brasileira, que deu origem ao Campo de Guaricema, em Sergipe. Em meados 

da década de 1970, houve a primeira descoberta de óleo na Bacia de Campos, o que levou 

à expansão das perfurações nesta Bacia e a um grande número de descobertas. A Bacia de 

Santos é o grande destaque no desenvolvimento das bacias petrolíferas brasileiras, porque 

nela foram feitas descobertas gigantes na seção pré-sal.

Para a realização das perfurações em ambiente de águas ultraprofundas e sob altas pressões 

é necessária a utilização de sondas de perfuração adequadas. A indústria do petróleo oferece 

muitas opções de sondas, que serão selecionadas de acordo com o objetivo de perfuração, 

considerando características tais como locação, lâmina dágua a ser perfurada, profundidade 

final do poço, volume de produção e características do óleo esperado.

As sondas de perfuração podem ser  fixas ou flutuantes. Para saber mais sobre elas, veja na 

parte instalações e produção.

Existem quatro tipos de poços de petróleo: verticais, horizontais, direcionais e multilaterais e 

a decisão do tipo a ser perfurado depende da análise do custo da perfuração, da localização e 

das características do reservatório, bem como a localização da sonda disponível.

Os poços verticais são os poços perfurados verticalmente até a zona de interesse. A Enauta 

produz gás no Campo de Manati por meio deste tipo de poço.

Os poços direcionais são perfurados quando o objetivo é atingir uma zona de interesse que 

não se encontra verticalmente na direção da cabeça do poço.

Os poços horizontais são perfurados quando, além do objetivo de atingir uma zona que não 

se encontra verticalmente na direção da cabeça do poço, tem-se o objetivo de maximizar o 

contato com o reservatório e, consequentemente, aumentar a produtividade do poço. Estes 

são os tipos de poços utilizados para a produção de óleo do Campo de Atlanta.

https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campo-de-manati.asp?idioma=ptb
https://qgep.infoinvest.com.br/static/ptb/campos-de-atlanta-e-oliva.asp?idioma=ptb
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Para um mesmo projeto, poços verticais são os mais baratos e os horizontais os mais caros, 

mas este custo não é determinante na decisão já que a produtividade do poço pode variar 

muito de acordo com a metodologia utilizada. Os poços multilaterais são utilizados quando se 

quer produzir vários poços simultaneamente utilizando-se da mesma cabeça de poço. Poços 

verticais são mais comuns na fase exploratória, sendo também bastante utilizados para a 

produção em terra, uma vez que os custos de perfuração são menores do que para poços 

offshore. Os poços de produção de gás de Manati são verticais.

A perfuração de um poço é dividida em fases, ao término das quais é necessário revestir a 

seção para prosseguir de forma segura com a próxima, repetindo-se este processo até atingir 

o objetivo final do poço. O revestimento nada mais é que uma coluna de menor diâmetro 

do que a broca utilizada para perfuração com a função de isolar o poço das formações e dar 

sustentação.



www.enauta.com.br
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