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RESUMO 

 

 

GODOI, J. M. A. Uma contribuição do sistema energético do petróleo à mitigação das 

mudanças climáticas: recuperação secundária especial de óleo com estocagem geológica 

de CO2 no reservatório. 2015. 220 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Programa de Pós-

Graduação em Energia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Ante o intenso uso global dos combustíveis fósseis, com suas massivas emissões de gases de 

efeito estufa (GEE), hoje, a energia é o maior forçamento antropogênico das mudanças 

climáticas. Como parte desses combustíveis, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada e o 

segundo maior emissor de GEE do mundo, ainda permanecendo de uso predominante no longo 

prazo. Visando à mitigação dessas mudanças do clima, desenvolvem-se no mundo três 

estratégias principais: eficiência energética; intensificação do uso das fontes renováveis; e a 

captura e estocagem geológica de carbono (CO2) – carbon capture and storage (CCS). Estudos 

recentes demonstram que, por meio da recuperação secundária especial de petróleo – enhanced 

oil recovery (EOR) –, com injeção miscível de CO2 (EOR-CO2 miscível), pode-se estocar 

geologicamente até 320 Gt CO2, produzindo-se, em paralelo, um trilhão de barris adicionais de 

óleo, globalmente. A EOR-CO2, já praticada há cerca de 40 (quarenta) anos unicamente para 

aumentar a recuperação de petróleo, também passou a ser o método de CCS de maior potencial 

global de geosequestro de carbono. Este trabalho investiga as emissões antropogênicas da 

energia, as características do sistema energético do petróleo, abarcando as condições e os 

mecanismos de miscibilidade e de sequestro geológico de carbono no atual cenário tecnológico 

da EOR-CO2, estabelecendo a sua conexão com a mitigação das mudanças climáticas através 

da CCS. O trabalho conclui que a EOR-CO2 é um método eficiente para a estocagem de carbono 

ao mesmo tempo em que aumenta o fator de recuperação. Hoje, com potencial global para 

sequestrar 85 Mt CO2/ano, ele já é responsável por 58% de todo o carbono geosequestrado no 

mundo; nas Américas, alcança 91%. Além de aumentar a eficiência no uso desse recurso 

disponível na biosfera, por extrair centenas de bilhões de barris adicionais de óleo, a EOR-CO2 

transformou o sistema energético do petróleo num sumidouro de carbono com novo e relevante 

papel na mitigação das mudanças climáticas. 

 

Palavras-chave: Energia. Gás de efeito estufa. Petróleo. Mudanças climáticas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

GODOI, J. M. A. A contribution of the petroleum energy system to climate change 

mitigation: enhanced oil recovery with geological CO2 storage in the reservoir. 2015. 220 

p. Doctor’s Thesis – Graduate Program on Energy, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

The intense using of fossil fuels on worldwide scale, with their massive greenhouse gas (GHG) 

emissions, makes energy the greatest anthropogenic cause of climate change. Petroleum is and 

will remain, in the long term, the most used energy source and the second greatest emitter of 

GHG of the world. With the goal of mitigating climate changes, three major worldwide 

strategies are being applied: energy efficiency, increase using of renewable sources and carbon 

capture and storage (CCS). Recent studies show that, by enhanced oil recovery (EOR), with 

miscible injection of CO2 (miscible CO2-EOR), it is possible to store geologically up to 320 Gt 

of CO2, producing, at the same time, a trillion of additional oil barrels, globally. CO2-EOR, 

already used for 40 years in order to increase oil recovery, has also becomes the CCS method 

with the greatest global potential of geological carbon storage. This work aims to investigate 

the contribution of the petroleum energy system to mitigate climate change, with a greater 

efficiency in its recovery (optimizing the utilization of energy deposits available in the 

biosphere) at the same time that it allows the capture and geological storage of CO2 in the 

reservoir. EOR-CO2 is an effective means for carbon storage. With its capability to store 85 Mt 

of CO2 per year, it is already responsible for 58% of all carbon geosequestration in the world. 

In the Americas, reaches 91 %. EOR-CO2 increases oil production, in the order of hundreds 

billions barrels, and transforms the oil energy system in a carbon sink with a new and important 

role in climate change mitigation. 

 

 

Keywords: Energy. Greenhouse gas. Oil. Climate change. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007), a energia é o 

principal forçamento antropogênico das mudanças climáticas. Os estudos do IPCC demonstram 

que mais de 89% das alterações ocorridas nos sistemas físicos e biológicos presentes na biosfera 

são consequência direta do aquecimento global. Os seus propulsores são as emissões e a 

concentração de dióxido de carbono (CO2) e outros aerossóis na atmosfera, de origem 

antropogênica, os quais estão mencionados adiante. Esse fenômeno ocorre em escala mundial, 

sendo caracterizado e reconhecido como emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

 

Dentre os GEEs, o CO2 é o mais emitido, equivalendo a 76,7% do total dessas emissões, sendo 

os demais 23,3% formados pelo metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e os gases que contêm 

flúor, como os clorofluorcarbonos, dentre outros. Ante a elevada participação do CO2 na 

totalidade desses gases, os respectivos inventários globais são feitos tomando-o como 

referência; isto é, em termos de CO2-equivalente (CO2-eq). 

 

IPCC (2014) indica que só a oferta de eletricidade global, decorrente da conversão 

termoelétrica, é o maior propulsor, com 25% das emissões totais de CO2-eq, a qual, ao ser 

adicionada às emissões do setor de transportes (conversão termomecânica para mobilidade), 

que, por sua vez, respeita praticamente na sua totalidade à queima de combustíveis fósseis, o 

total da energia alcança 39,0% das emissões antropogênicas globais. A constatação científica 

atual é a de que os grandes indutores da mudança climática são os sistemas energéticos baseados 

nas fontes primárias fósseis. 

  

International Energy Agency (IEA) (2014a) demonstra que mais de 80% de toda oferta mundial 

de energia são de fontes primárias fósseis, sendo que o petróleo se ressalta com 31,40% de 

participação, correspondendo à oferta de 4.280 Mtep. Como principal fonte de energia do 

mundo e gênese fóssil, ele representa uma influência marcante nas emissões globais de GEE e, 

por conseguinte, é um vetor de desbalanceamento energético no interior da “estufa” onde vive 

a Terra. IEA (2014a) ainda indica que, no que respeita às emissões globais de GEE, o petróleo 

é o segundo maior emissor, com 35,30% delas, perdendo apenas para o carvão mineral, o qual 

alcança 43,90% do total emitido. 
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IEA (2012a) mostra que a taxa de crescimento da utilização do petróleo em relação às demais 

fontes de energia é declinante, enquanto que as suas quantidades absolutas continuam 

crescendo, mantendo, em consequência, a sua predominância na matriz energética mundial: em 

2035, apresenta a maior demanda mundial de energia, atingido 27% de toda a matriz de 

demanda, correspondendo a 99,7 milhões de barris/dia. Ainda no longo prazo, o petróleo 

continuará sendo a fonte de energia dominante no mundo. 

 

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) (2014) revela que os maiores 

emissores de GEE do país também são os derivados do petróleo, com 37% do total do setor de 

energia, o qual inclui os transportes com a sua queima de combustíveis fósseis. 

 

Um aspecto decisivo para a predominância do petróleo na matriz energética mundial é o seu 

balanço energético favorável, o qual, segundo Sauer (2011), é de 1/30, o que representa uma 

larga vantagem sobre os demais combustíveis. O etanol brasileiro da cana-de-açúcar é o que 

mais se aproxima, situando-se ainda em nível de 1/8. Com essa marcante superioridade de 

balanço energético, o petróleo também é a única fonte de energia do mundo cujo preço de venda 

pode alcançar 10 vezes, ou mais, os custos de produção. Nas grandes acumulações de petróleo 

leve, onshore (custo médio de US$5.0/b, podendo cair para US$1.0-2.0/b), essa margem já 

atingiu 30 vezes; isto é, o seu resultado econômico resulta de grande monta. 

 

Visando à mitigação dessas mudanças do clima, desenvolvem-se no mundo atual três 

estratégias principais: eficiência energética; intensificação do uso das fontes renováveis; e a 

captura e estocagem geológica de carbono (CO2), referida na língua inglesa como carbon 

capture and storage (CCS). 

 

De acordo com Global Carbon Capture and Storage Institute (Global CCS Institute) (2013), 

em combinação com outras tecnologias de baixo carbono, a CCS aporta uma contribuição vital 

nos esforços de redução de GEE. A sua capacidade mundial de estocagem geológica de carbono 

é da ordem (1.000-10.000) Gt CO2 e que a CCS exerce papel dominante para redução de GEE 

na atmosfera. 

 

No sistema energético do petróleo, a estocagem de carbono dá-se pela injeção de CO2 na rocha-

reservatório, representando um dos métodos de recuperação secundária especial do óleo. Essa 

recuperação especial também é conhecida como avançada ou melhorada e referida, 
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globalmente, na língua inglesa, como enhanced oil recovery (EOR). Para a recuperação de óleo 

com injeção de CO2, tem-se a EOR-CO2. 

 

Na recuperação secundária especial de petróleo também se incluem os métodos térmicos e 

químicos. Objetivando aumentar o fator de recuperação de óleo (FR), de forma análoga à EOR-

CO2, esses métodos também concorrem para o desencadeamento de fenômenos, tais como, a 

redução da viscosidade e inchamento do óleo; quebra de tensões interfaciais, com alteração do 

comportamento de fases e formação de fase única entre diferentes fluidos, resultando na 

miscibilidade entre eles no interior do reservatório; dentre outros fenômenos. Visto o interesse 

na otimização do potencial termodinâmico necessário para empurrar o óleo encalhado no 

volume poroso da formação, o alcance da miscibilidade é essencial na EOR-CO2, estabelecendo 

o conceito de EOR-CO2 miscível, a qual está no foco desta tese. 

 

IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) (2009) demonstra que a EOR-CO2 tem 

potencial de produção de até um trilhão de barris de óleo adicionais, com a estocagem geológica 

de 320 Gt CO2, globalmente. Utilizada há cerca de quarenta anos unicamente para aumentar o 

FR, agora a EOR-CO2 também se transformou num amplo e complexo sistema de captura e 

estocagem geológica desse gás, sendo hoje considerada como um catalisador de grande porte 

para a mitigação das mudanças climáticas. 

 

Diante do aumento generalizado das emissões antropogênicas de GEE, novamente deve-se citar 

o Brasil, mormente porque nas suas províncias do Pré-Sal estão localizadas jazidas de petróleo 

das maiores do país e do mundo, as quais são formadas, em sua maioria, por reservatórios 

carbonáticos. Como se verá adiante, essas rochas são comparativamente (por exemplo, com os 

arenitos) mais emissoras de CO2. A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (2009) 

indica que, enquanto a Bacia de Campos emite a média de 150 m3 CO2/m
3 de óleo extraído, o 

Pré-Sal, permeado de carbonatos, emite (230-250) m3 CO2/m
3 de óleo. São evidências objetivas 

que implicam necessidade de captura, separação e reinjeção desse CO2 no reservatório, por 

meio da EOR-CO2, objetivando evitar suas emissões para a atmosfera e aumentar o FR. 

 

Tendo estudado os 55 (cinquenta e cinco) maiores projetos de CCS no mundo, Global CCS 

Institute (2014) expõe que a EOR-CO2 é responsável por 58% de todo o carbono 

geologicamente sequestrado, globalmente. Nas Américas, o nível de sequestro por esse método 

alcança 91%. 
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Sendo assim, no âmbito do sistema energético do petróleo, a EOR-CO2, ao operar no subsistema 

de exploração e produção (subsistema de E&P) – upstream –, transformou o reservatório de 

petróleo num sumidouro de carbono. 

 

Nesse contexto, em que estoca carbono geologicamente e gera alto valor econômico por meio 

da produção de centenas de bilhões de barris adicionais de óleo, a EOR-CO2 miscível difunde-

se pelas Américas, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, tendo se transformado no método de 

CCS mais rentável e desenvolvido do mundo. 

 

Objetivando progredir nessa direção, Global CCS Institute (2014) também expõe que 

atualmente organismos multilaterais reconhecidos, como a United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), a International Organization for Standardization 

(ISO), dentre outros, em conjunto com governos dos países interessados atinentes às regiões 

geográficas acima aludidas, fazem esforços para modernização dos seus instrumentos 

legislativos e regulatórios, objetivando criarem incentivos econômico-financeiros e fiscais em 

benefício da  disseminação da EOR-CO2. 

 

Esse novo papel do sistema energético do petróleo como componente de grande significado 

para a mitigação das mudanças climáticas é uma descoberta recente. Segundo United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO) (2011), o primeiro workshop dedicado ao tema 

foi realizado pela IEA/UNIDO/Global CCS Institute, em junho/2010, em Abu Dhabi; o 

segundo, em setembro/2010, em Amsterdam; o terceiro workshop, em abril/2011, no Rio de 

Janeiro. IEA (2012b) informa que a primeira reunião com os membros da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ocorreu em fevereiro/2012, em Kuwait City. 

 

É nesse ambiente de grandes desafios tecnológicos para a indústria do petróleo, que se insere o 

objeto desta tese. Nesses termos, esta investigação buscará descortinar e demonstrar a 

contribuição que o sistema energético do petróleo aporta à mitigação das mudanças climáticas, 

por meio da recuperação secundária especial, com estocagem geológica de CO2, em condições 

de miscibilidade na rocha-reservatório, EOR-CO2 miscível. No que se refere a essa temática no 

atual cenário mundial, quase tudo é novo e desafiante. 
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1.1. Objetivo 

 

 

Esta pesquisa se localiza na conexão da energia com o meio ambiente, isto é, no papel da energia 

como principal indutor antropogênico das mudanças climáticas, tendo como objetivo central 

investigar a nova contribuição que o sistema energético do petróleo oferece à mitigação dessas 

mudanças. 

 

Sendo assim, esta tese expõe, de forma progressiva e interdisciplinar, os diversos aspectos 

socioambientais da energia, suas relações com as disciplinas determinantes da formação dos 

reservatórios de petróleo e dos seus métodos de exploração e produção, seus efeitos sobre as 

emissões de GEE, seu significado na estratégia mundial de CCS, culminando na demonstração 

de que o sistema energético do petróleo passou a desempenhar um novo papel na mitigação das 

mudanças climáticas. 

 

No âmbito desse objetivo global, inserem-se os seguintes objetivos específicos: conhecimento 

das tecnologias de EOR-CO2 miscível para recuperação secundária especial de petróleo e como 

elas avançam no mundo, otimizando o uso dos depósitos de energia disponíveis na biosfera; 

elucidação da estratégia mundial de CCS para mitigação das alterações do clima; identificação 

dos mecanismos de estocagem geológica de CO2 no reservatório de petróleo, em que este se 

transforma em sumidouro de carbono; visão do subsistema de E&P como principal método de 

CCS; análise das iniciativas, nos campos legislativo e regulatório, nacionais e multilaterais, 

para alcance de incentivos às novas tecnologias de EOR-CO2 miscível. Finalmente, fica 

demonstrada a utilização desse método pela estratégia global de CCS, em que ele representa 

atualmente a alternativa mais próspera para a estocagem geológica de carbono, qualificando o 

sistema energético do petróleo, por meio do seu subsistema de E&P, para um novo papel, uma 

contribuição construtiva, na mitigação das mudanças climáticas. 

 

 

1.2. Metodologia 

 

 

O desenvolvimento e a configuração da tese proposta serão fundados sobre dados secundários 

oriundos de fontes, tais como, o IPCC, UNIDO, IEA, US Department of Energy (DOE); 
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também serão utilizados dados do Ministério de Minas e Energia (MME); MCTI, responsável 

pelo Programa Nacional de Mudanças Climáticas; e da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP); dentre outras referências. As metodologias de captura, 

transporte e estocagem geológica de carbono, e a compreensão da EOR-CO2 miscível no 

contexto da CCS e das mudanças climáticas, também terão respaldo nas publicações do Global 

CCS Institute. Além das referências exemplificadas, a bibliografia especializada é 

indispensável a essa metodologia para o alcance do objetivo da tese. 

 

Para entendimento de elementos essenciais do nexo causal deste trabalho sobre a natureza do 

reservatório (por exemplo, se arenítico ou carbonático); tipos de aprisionamento dos 

hidrocarbonetos; potencial termodinâmico, com interpretação da movimentação dos fluidos no 

interior de volume permoporoso, com suas propriedades de porosidade, permeabilidade, 

fenômenos de interface, miscibilidade, dentre outros, são utilizados métodos da engenharia de 

reservatórios. 

 

As políticas públicas de energia e meio ambiente, inspiradas nas respectivas legislações 

(ambiente regulatório) são estudadas a partir de publicações como a UNFCCC, US 

Environmental Protection Agency (EPA) e ISO, objetivando beneficiar a realização do imenso 

potencial do sistema energético do petróleo como sumidouro de carbono. 

 

Essa metodologia preconiza que a pesquisa e a avaliação do universo de conhecimento derivado 

das bases de dados acima mencionadas, mais o conhecimento novo decorrente do 

desenvolvimento desta investigação são coligidos e constituem os passos necessários para o 

alcance dos objetivos da tese e suas conclusões. 

 

A presente tese é estruturada em capítulos de forma a apresentar e destacar a relevância do tema 

estudado, a evolução do trabalho, os resultados obtidos, as conclusões, as referências 

bibliográficas e demais documentos de fundamento. Dessa forma: 

 

O capítulo 1 apresenta a introdução ao tema e sua justificativa. A questão energia e meio 

ambiente é contextualizada e destacada a relevância do papel do sistema energético do petróleo, 

como componente de grande significado para a mitigação das mudanças climáticas, através da 

recuperação secundária especial de óleo com estocagem geológica de CO2 no reservatório, 

contendo, também, o objetivo que se pretende alcançar e a metodologia empregada. 



21 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, que respalda os objetivos da tese e seus 

elementos de investigação nas áreas de conhecimento incluídas no trabalho: energia e suas 

interfaces com o meio ambiente, características dos reservatórios e o método EOR-CO2 

miscível. 

 

No Capítulo 3 estão demonstrados os mecanismos de sequestro geológico de carbono, por meio 

do método acima identificado, suas conexões e representatividade ante às mudanças climáticas, 

em que se constata a transformação do reservatório em sumidouro de carbono, aclarando a 

contribuição do sistema energético do petróleo às medidas de mitigação dessas mudanças. 

 

O Capítulo 4 traz as conclusões e recomendações acerca da investigação, com estímulos a 

trabalhos futuros. Nele são apontados os limites, as dificuldades e possíveis desdobramentos 

que o trabalho desenvolvido possa alcançar. 

 

Finalmente, nos registros pós-textuais, estão elencadas as referências bibliográficas e demais 

documentos, os quais são significativos para encaminhamento e argumentação da investigação.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A revisão bibliográfica tem a finalidade de dar suporte científico ao desenvolvimento do 

presente trabalho em todo o seu percurso, desde a introdução e justificativa do tema até serem 

alcançados os objetivos da tese e suas conclusões. 

 

O foco desta pesquisa está na conexão da energia com o meio ambiente e visa à contribuição 

do sistema energético do petróleo à mitigação das alterações do clima, através de uma maior 

eficiência na sua recuperação, otimizando, assim, a utilização dos depósitos de energia 

disponíveis na biosfera, ao mesmo tempo em que permite o sequestro geológico de CO2 na 

rocha-reservatório. Com tal foco, esta revisão bibliográfica, embora interligada e sistematizada, 

é, aqui, delimitada por três segmentos distintos de conhecimento, os quais são encadeados na 

ordem exposta a seguir. 

 

O primeiro segmento investiga o estado da arte, que respalda a evidência científica de que os 

combustíveis fósseis são os grandes emissores de GEE, os quais, por sua vez, provocam o 

rompimento do balanço energético Terra-Sol; isto é, o rompimento do equilíbrio 

termodinâmico do sistema no qual se localiza a Terra, implicando as mudanças climáticas em 

vigor. Esse segmento abarca o conhecimento dos GEEs propulsores desse desequilíbrio 

energético e sua distribuição no mundo; os setores responsáveis por essas emissões; e as 

estratégias de CCS adotadas, globalmente. 

 

Objetivando o conhecimento básico indispensável ao entendimento da EOR-CO2, o segundo 

segmento dessa revisão bibliográfica trata das características essenciais de um reservatório de 

petróleo, abarcando a rocha-reservatório que o contém; o espaço poroso indispensável, o qual 

delimita as condições necessárias ao movimento dos fluidos, baseadas nas respectivas 

porosidade e permeabilidade; os fluidos existentes, envolvendo os seus fenômenos interfaciais; 

e os tipos de armadilhas ou aprisionamentos, os quais são responsáveis pelo bloqueio da 

migração dos hidrocarbonetos presentes e formação da acumulação. 

 

O terceiro segmento desta revisão bibliográfica apresenta o surgimento e a evolução da EOR-

CO2 no mundo, o papel do CO2 na recuperação secundária especial de petróleo, ressaltando as 

características e as condições específicas nas quais esse gás tem papel essencial na elevação da 
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energia residual do reservatório, beneficiando, assim, o aumento do FR, ao mesmo tempo em 

que lhe permite um comportamento de fase, que leva ao seu sequestro na rocha-reservatório por 

tempo geológico. Esse segmento trata das tecnologias respeitantes e fundamenta o estudo dos 

mecanismos de sequestro geológico de carbono discorridos no Capítulo seguinte. 

 

Ao ser coligida e sistematizada, essa revisão bibliográfica dar respaldo à formulação final do 

objetivo desta tese, descortinando as tecnologias em evolução e suas tendências no mundo e no 

Brasil, permitindo-lhe, também, suas conclusões e recomendações. 

 

 

2.1. A energia como maior forçamento antropogênico das mudanças climáticas – o papel 

do sistema energético do petróleo 

 

 

De acordo com IPCC (2007), a energia é o principal forçamento antropogênico das mudanças 

climáticas. Estas são consistidas por meio das alterações pelas quais passam os sistemas físicos 

e biológicos da biosfera, abarcando a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, como resposta ao 

aquecimento responsável pelo rompimento do equilíbrio termodinâmico no interior do “volume 

de controle” da estufa, no qual se localiza a Terra (sistema isolado no que se refere à massa e 

aberto para a energia), com todas as suas formas de vida como hoje conhecidas. São 

mencionados setenta e cinco estudos, contendo vinte e nove mil séries de dados observados, 

demonstrando que mais de 89% das alterações ocorridas nesses sistemas físicos e biológicos 

são consequência direta do aquecimento global. Os seus vetores de impulsão, ou propulsores, 

são as emissões e a concentração de dióxido de carbono (CO2) e outros aerossóis na atmosfera, 

de origem antropogênica, emitidos em escala planetária, os gases de efeito estufa (GEE). 

 

Segundo essa publicação, dentre os GEEs, o CO2 é, à grande distância, o que apresenta maior 

contribuição, alcançando 76,7% do total das emissões antropogênicas, sendo os demais 23,3% 

constituídos de metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e dos gases que contêm flúor, os 

denominados “gases F”, como os clorofluorcarbonos, o hexafluoreto de enxofre (SF6), dentre 

outros. Por motivo dessa predominância massiva, os inventários de emissões de GEE, nacionais 

e multilaterais, são realizados tendo como base de referência o CO2. 
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A capacidade de absorção de bandas específicas de energia da radiação solar (incidente, 

refletida e emitida no interior da estufa), definida como o “forçamento radioativo” dos GEEs, 

referida em língua inglesa como global warming potential (GWP), representa a influência 

desses gases sobre o sistema climático global. O GWP é definido em função das diferentes 

propriedades radioativas e tempos de vida na atmosfera de cada GEE. Como gás de referência, 

adota-se o CO2 com GWP=1. O GWP dos demais GEEs passam, então, a ser calculados em 

relação ao CO2. Por exemplo, o CH4, refere-se ao CO2 como 25X1; no relatório IPCC (1995), 

essa relação foi ponderada em 21X1; em IPCC (2007), foi corrigida para 25X1, isto é, o GWP 

do CH4 é 25 vezes o do CO2. Dessa forma, os inventários de GEE são publicados e interpretados 

de forma simplificada, em termos de CO2-equivalente (CO2-eq).  

 

Com base em inventário global, considerando as emissões e os sumidouros de GEE, IPCC 

(2007) demonstra que a energia é o maior indutor antropogênico das mudanças climáticas em 

vigor. Ver Figura 2.1.A. 

 

Com as emissões de GEE já medidas 

em CO2-eq, observa-se que o maior 

propulsor é a energia, com 25,90% 

das emissões globais, a qual se refere 

à oferta de eletricidade e calor 

baseada em conversão termelétrica 

de fontes fósseis. Quando essa oferta 

de energia é somada à contribuição 

dos transportes, que respeita à 

queima de combustíveis fósseis, a 

energia atinge 39,0% das emissões 

antropogênicas globais. 

 

Na sua análise de atualização, IPCC (2014) indica que, não obstante as políticas de mitigação 

das mudanças climáticas aplicadas através do mundo na década 2000-2010, as emissões globais 

de GEE cresceram à média aproximada de 1,0 Gt CO2-eq/ano, cerca de 2,2% ao ano, contra 0,4 

Gt CO2-eq/ano, ou 1,3% ao ano, no período 1970-2000. Também se aclara que a crise econômica 

mundial de 2007-2008 reduziu essas emissões apenas temporariamente, sendo que, no final da 

referida década, as emissões antropogênicas globais de GEE foi a mais alta da história humana, 

Figura 2.1.A – Emissões antropogênicas globais de 

                        GEE por setor: 2007 

Fonte: IPCC, 2007 
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alcançando 49 Gt CO2-eq/ano em 2010. Essa atualização ainda esclarece que as emissões de CO2 

especificamente continuam muito adiante das demais, atingindo 76% das emissões totais, 

resultando principalmente da queima de combustíveis fósseis e dos processos industriais, e da 

mudança do uso da terra e floresta (forestry and other land use – FOLU). Ver Figura 2.1.B. 

 

 

As emissões contabilizadas em FOLU expostas na figura acima se incluem no setor mais amplo, 

que abarca a agricultura, e a mudança do uso da terra e floresta (agriculture, forestry and other 

land use – AFOLU). 

 

Ao fazer a análise da evolução dessas emissões de GEE por setor, no período 2000-2010, IPCC 

(2014) revela que, em valor nominal, na oferta de energia elas cresceram 47%; na indústria, 

30%; e nos transportes, essas emissões aumentaram em 11%. Estes setores foram seguidos dos 

demais, como os de edificações e AFOLU, que apresentaram crescimento bem menor das suas 

emissões de GEE. Na análise das participações de cada setor na totalidade das emissões em 

2010 (49 Gt CO2-eq), esclarece-se que, por exemplo, a oferta de energia, apresenta praticamente 

35% de toda a emissão de GEE nesse ano, seguida da AFOLU (24%), indústria (21%), 

transportes (14%), etc. As emissões atinentes à oferta de energia se referem às do despacho de 

eletricidade e calor da conversão termoelétrica (termoeletricidade), além das de outras energias 

Figura 2.1.B – Emissões antropogênicas globais de GEE: 1970-2010 

Fonte: IPCC, 2014 
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diferentes destas. Ainda se deve contemplar que esses indicadores concernem às emissões 

diretas de GEE, pois também existem as indiretas, as quais decorrem dos usos finais da energia. 

Ver a Figura 2.1.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quando as emissões diretas e indiretas são somadas, a figura acima indica como os setores da 

indústria e de edificações são alterados de forma significativa, respectivamente de 21% para 

32% e de 6,4% para 18,4% das emissões globais de GEE. Enquanto que, a energia continua 

liderando a emissão dos propulsores da mudança do clima; quando somada à dos transportes, 

novamente o conjunto das emissões aproxima-se dos 50% do total planetário. 

 

Goldemberg e Lucon (2008) ao estudarem os fatos atinentes ao sistema causa e efeito da energia 

e do meio ambiente, tratam das questões ambientais locais, regionais e globais, relacionadas às 

extração e conversão, ao transporte, à distribuição e aos usos finais da energia, para avaliar o 

grau de indução desta sobre as mudanças climáticas, chegando às mesmas conclusões de IPCC 

(2007, 2014): a energia é o principal indutor antropogênico das alterações do clima. 

 

Subjacente a essa constatação, globalmente aceita, da energia como maior forçamento 

antropogênico das mudanças climáticas, está o uso intensivo, em escala planetária, das fontes 

Figura 2.1.C – Emissões antropogênicas globais de GEE por setor: 2010 

Fonte: IPCC, 2014 
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primárias fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, os quais constituem sistemas 

energéticos agressivos à sustentabilidade da vida na Terra. Por meio dos respectivos GWPs, 

esses gases aquecem e rompem o balanço energético no interior da estufa. 

 

No contexto da mudança do clima, e visualizando apenas uma das nuanças da complexa questão 

da sustentabilidade das formas de vida conhecidas, Almeida (2007) descreve que os 

ecossistemas disponíveis na biosfera não toleram negligência sistemática por tempo 

indeterminado. Ao se romper o equilíbrio dinâmico respectivo e suas faixas de resiliência, os 

ecossistemas naturais se transformam, a vida de base anaeróbia surge e as doenças invadem o 

espaço geo e bioecológico onde se assentam os ecossistemas sociais; e, na continuidade desse 

estresse, morrem; é uma lei natural. Ainda que a tecnologia adie a efetividade dos efeitos 

patológicos, a sustentabilidade socioambiental e a qualidade de vida se deprimem. 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(AEM) (2005), que é o maior inventário mundial já realizado acerca do estado do uso da 

natureza. Esse inventário consolidou e produziu a circulação mundial do conceito de serviços 

ambientais, ou seja, os benefícios que os seres humanos recebem da natureza e que são 

produzidos pelas interações, que ocorrem no interior dos ecossistemas. Foram analisadas vinte 

e quatro unidades de serviços, divididas em três categorias principais e uma quarta que fornece 

suporte às primeiras. Os serviços de suporte incluem a ciclagem de nutrientes, a produção de 

oxigênio, o sequestro de carbono e a formação dos solos. 

 

Quanto às três categorias principais, a primeira é a dos serviços de provisão, que inclui a 

produção de alimentos, água doce, madeira, fibras e combustível; em seguida, vem a categoria 

dos serviços reguladores, que é responsável pela regulação do clima, pelo controle de enchentes, 

pela qualidade da água e controle das doenças; e, finalmente, a categoria dos serviços culturais, 

que inclui os valores estéticos, culturais, religiosos, educacionais e de lazer, incluído o 

ecoturismo. De acordo com AEM (2005), são esses serviços prestados pelos ecossistemas que, 

em conjunto, compõem o capital natural do planeta, disponível e a serviço do homem. 

 

Almeida (2007) ainda analisa exemplos inseridos em duas das dimensões essenciais da 

mudança do clima: os eventos extremos, e os impactos e vulnerabilidade. No primeiro, são 

utilizados dados da empresa de resseguros Swiss Re, dando conta de que os custos globais 

decorrentes de desastres climáticos cresceram de US$4 bilhões anuais na década de 1950 para 
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US$46 bilhões por ano na de 1990; em 2004 atingiram US$107 bilhões. Só a catástrofe do 

furacão Katrina, que em agosto de 2005, devastou dois estados dos Estados Unidos da América 

(EUA), resultando em milhares de mortos e desabrigados, produziu prejuízo estimado acima de 

US$100 bilhões. 

 

No caso dos impactos e da vulnerabilidade, e com base na AEM (2005), esse autor menciona 

que 1,3 bilhão de pessoas no mundo dependem da pesca, das florestas e da agricultura como 

fontes de trabalho. Os eventos extremos relacionados a alterações profundas do ciclo 

hidrológico, por efeito do rompimento do balanço energético Terra-Sol no interior da “estufa”, 

removem a estabilidade climática, com a perda da ciclotimia de chuvas e a criação de áreas de 

variações extremas, com enchentes fora de controle e secas prolongadas, acarretando desastres 

naturais e epidemias, além de implicar esterilidade de terras e corpos d’água. Nesse item, 

estabeleceu-se uma nova denominação, a dos “desterrados ambientais”, e previu que até o início 

da segunda década do século XXI já haveria 50 milhões desses desterrados no mundo, vagando 

pelas periferias das grandes cidades, mormente nos países em desenvolvimento. Esse 

contingente é formado pelos mais pobres e indefesos, desprovidos de políticas sociais eficazes. 

Esses exemplos indicam o significado das mudanças climáticas para a sustentabilidade do 

planeta e a qualidade de vida do homem. 

 

IEA (2014a) determina que, de todas as fontes primárias de energia presentes na matriz 

energética mundial, mais de 80% são fósseis, onde o petróleo é o destaque com 31,40% de 

participação. Ver Figura 2.1.D. 

Como principal fonte de 

energia do mundo, com 

31,40%, que equivaleram à 

oferta de 4.280 Mtep desse 

combustível em 2012, o 

petróleo revela a sua 

influência nas emissões de 

GEE e, por conseguinte, como 

vetor de desbalanceamento 

energético no interior da 

estufa, cujo equilíbrio é 

Figura 2.1.D – Matriz energética mundial de oferta 

Fonte: IEA, 2014a 
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decisivo para a existência e a manutenção, saudáveis, de todas as formas de vida presentes na 

biosfera, desde o seu início. 

 

Aclarando a influência das fontes primárias fósseis de energia em geral e do petróleo em 

particular nas mudanças climáticas, IEA (2014a) também mostra a matriz de emissão mundial 

de GEE, já mensurada em CO2-eq, em conformidade com a metodologia IPCC (2007), 

globalmente aceita. Ver Figura 2.1.E. 

 

Essa figura mostra a participação dos 

combustíveis fósseis (fontes 

primárias fósseis) nas emissões 

globais de GEE, onde se demonstra 

que o petróleo ocupa o segundo lugar. 

Perde apenas para o carvão mineral, 

pelo fato de que esta fonte primária, 

além de emitir CO2 por ocasião da sua 

queima, também emite grande massa 

de CH4, com GWP 25 vezes maior do 

que o CO2; portanto, quando a totalidade desses gases é medida em termos de CO2-eq, o carvão 

mineral passa a ter a maior contribuição nas emissões mundiais de GEE. Nessa contabilidade 

prevista na metodologia IPCC (2007) também se incluem os gases derivados do enxofre (S) e 

nitrogênio (N), absorvidos pelos combustíveis fósseis durante seus processos de transformação 

e concentração de conteúdo energético, ao longo dos respectivos ciclos geológicos de formação. 

 

Ao se estudar as relações da Figura 2.1.D com a Figura 2.1.E acima, constata-se a importância 

fundamental do petróleo como propulsor das mudanças climáticas: é a fonte de energia 

predominante no mundo e o segundo maior emissor de GEE. 

 

Para densidade dessa análise também se deve considerar os esforços realizados, por meio da 

implementação de políticas públicas, com investimentos de grande porte praticados em vários 

países do mundo, objetivando reduzir e mitigar o uso dos combustíveis fósseis em geral e do 

petróleo em particular. Esses esforços são volumosos e efetivos, principalmente nas nações 

inseridas na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

  Figura 2.1.E – Emissões mundiais de GEE por 

                          fonte 

  Fonte: IEA, 2014a 
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Nos programas e projetos de investimento, que caracterizam os esforços mencionados, estão a 

progressiva conscientização acerca da questão socioambiental da mudança climática e, como 

consequência, da energia; a reestruturação industrial em diversos países, com redução do uso 

das fontes fósseis; os programas de eficiência energética; a intensificação do uso das fontes 

primárias renováveis; e a captura e estocagem geológica de carbono (CO2), globalmente 

referida por sua denominação na língua inglesa, carbon capture and storage (CCS). 

 

 

2.1.1. A predominância do petróleo na matriz energética mundial 

 

 

Subjacente aos referidos programas e projetos, percebe-se a convergência entre as políticas 

públicas nacionais de energia e meio ambiente. No que se refere especificamente ao petróleo, 

fazendo-se uma análise relativa nos últimos cinco anos, de acordo com IEA (2010-2014), essa 

convergência de políticas tem produzido um declínio leve, mas sistêmico, da participação desse 

combustível na matriz energética mundial, todavia com oferta crescente. Ver Figura 2.1.F. 

 

Como fica claro nessa 

figura, há um declínio 

contínuo da participação do 

petróleo, expresso em 

percentual, ao mesmo 

tempo em que, com 

exceção do intervalo 

2008/2009, também se 

observa o crescimento 

similarmente sistêmico da 

oferta desse combustível, 

apontado em Mtep, na 

matriz energética mundial. 

De tal forma que os estudiosos e pesquisadores do setor energético, os formuladores de políticas 

públicas e os tomadores de decisão anunciam que o petróleo continuará a fonte de energia 

predominante no mundo. IEA (2012a) expõe que essa situação permanecerá, mesmo 

contemplando-se o longo prazo, pois os fenômenos globais de crescimento populacional e 

Figura 2.1.F – Participação relativa e oferta de petróleo na 

                        matriz energética mundial: 2008-2012 

Fonte: IEA, 2010-2014 
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aumento do acesso à energia continuarão forçando a oferta de petróleo em quantidades 

absolutas crescentes, embora diante da queda relativa, contínua, da sua participação na matriz 

energética mundial. 

 

Essa evidência decorre de grandes obstáculos à redução da oferta global de petróleo, tais como: 

(i) forte dependência do petróleo por parte dos países desenvolvidos, grandes demandantes de 

energia; (ii) elevada taxa de crescimento da população mundial, de cerca de 1,0 bilhão de 

pessoas a cada 12 anos, corrente a partir da segunda metade do século XX; (iii) intensos 

processos de urbanização, que se desencadearam nos países em desenvolvimento, promovendo 

elevado crescimento do acesso à energia por suas populações, aumentando, assim, a velocidade 

de utilização dos combustíveis fósseis em geral e do petróleo em particular; (iv) dificuldade 

desses países em dominarem tecnologias modernas de eficiência em qualquer parte dos seus 

sistemas energéticos, seja nos subsistemas de conversão, transporte, ou de usos finais da 

energia; (v) existência de uma profunda infraestrutura global de logística, dedicada ao petróleo; 

(vi) emergência de países em desenvolvimento de destaque internacional como potenciais e 

grandes produtores de combustíveis fósseis – Rússia, China e Brasil. 

 

A esses obstáculos alistados ainda se deve contemplar como também de grande significado que, 

segundo IEA (2014a), com os indicadores anotados em números inteiros, atualmente, os países 

da OCDE, com apenas 18% da população mundial, utilizam 39% de toda a energia ofertada no 

mundo (por exemplo, só os EUA, com cerca de 5% da população global, utilizam 20% dessa 

energia). Os demais 82% da população mundial, fora da OCDE, utilizam apenas 61% de toda 

a energia ofertada no planeta. Quando se calcula a distribuição dessa energia total, 

considerando-se OCDE e China, só esses dois players, que contêm 37% da população mundial, 

utilizam 61% da energia ofertada no mundo, permanecendo disponível os 39% restantes para a 

maioria dos 63% da população do planeta. 

 

Essa constatação derivada de IEA (2014a) é de importância crucial como obstáculo à redução 

do uso do petróleo, porque os esforços mais efetivos das políticas, com seus programas e 

projetos de redução de demanda de energia e de emissão de GEE, acima referidos, vêm dos 

países da OCDE, ou seja, daqueles onde se encontra o menor contingente da população 

mundial; enquanto que, no contingente muito maior, dos demais 82% dessa população, só vêm 

os aumentos do acesso e da demanda de energia. Aí, encontra-se o “iceberg” da questão energia 

e mudanças climáticas do planeta. 
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A complexidade dessa questão é aumentada pelas grandes limitações culturais, educacionais, 

tecnológicas e econômicas dos países que congregam esse segundo, e maior, contingente da 

população mundial, pois a maioria deles não dispõe, por exemplo, de sistemas interligados 

organizados, disseminando a existência de inúmeros sistemas energéticos descentralizados, 

usos finais de cocção rudimentares e frágeis sistemas de transporte, fundados em equipamentos 

e vias terrestres de baixas tecnologia e qualidade, todos baseados em petróleo, abarcando, 

principalmente, óleos combustível e diesel, gasolina, querosene e gás liquefeito do petróleo 

(GLP). Para essas necessidades exemplificadas, as tecnologias relacionadas ao uso massivo do 

petróleo são as mais simples, antigas, de resposta mais rápida e de menor custo, sendo, portanto, 

as preferidas. Nesses países, emerge uma demanda pulverizada, pouco organizada, que, quando 

contabilizada, significará uma forte componente para a manutenção da predominância do 

petróleo na matriz energética mundial. 

 

Essas evidências, que se inserem nos movimentos de pressão social por acesso a melhores 

condições de vida e consequentemente à energia, por parte do maior contingente da população 

mundial, têm suscitado desânimo quanto à possibilidade de um controle adequado sobre as 

causas antropogênicas das mudanças climáticas, como desejariam organismos multilaterais 

diretamente envolvidos na questão, como ONU/IPCC, além de vários governos nacionais, ao 

ponto de hoje haver muito esforço e investimentos em medidas de “adaptação” aos impactos 

inexoráveis dessas mudanças. Essas iniciativas representam uma resposta objetiva às barreiras, 

que se interpõem à efetividade das medidas unicamente de “mitigação”, embora estas 

continuem sendo indispensáveis. 

 

IEA (2012a), por meio de quatro cenários estabelecidos, racionaliza a questão da importância 

do petróleo, sob a visão da sua participação na matriz energética mundial num horizonte 

temporal de longo prazo, o qual, tomando por base o ano de 2010, estende-se até 2035. As 

projeções feitas para cada cenário derivam do World Energy Model (WEN) da IEA, que 

representa um modelo de equilíbrio parcial de larga escala, destinado a replicar como 

funcionarão os mercados de energia nos médio e longo prazos. Subjacente a esses cenários, 

IEA (2012a) considera que a atividade econômica tem um papel decisivo nas tendências globais 

da energia, prevendo uma retração econômica mundial no médio prazo, seguida de crescimento 

médio de 3,5% ao ano próximo e em torno de 2035. As mudanças demográficas também 

afetarão a dimensão e a composição da demanda global de energia. A população do planeta, de 

6,8 bilhões de pessoas em 2010, atingirá os 8,6 bilhões em 2035, havendo a inclusão de 1,7 
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bilhão de novos usuários de energia, principalmente nas Ásia e África. A população da Índia 

alcançará a da China logo após 2025, alcançando 1,5 bilhão de pessoas em 2035. 

 

Nesse amplo contexto, o primeiro cenário, “cenário das políticas correntes”, apoia-se na 

premissa de que a maioria dos países do mundo continuará com as mesmas políticas públicas 

de energia e suas interfaces com as socioambientais (sem alterações de destaque sobre elas), 

que foram acordadas e implementadas até meados de 2012. O segundo, intitulado de “cenário 

de novas políticas”, assume que haverá continuidade das políticas, planos e acordos 

internacionais recentemente anunciados, incluídos aqueles que ainda serão formalmente 

adotados, onde se inserem os desenvolvimentos nas políticas de energia e mudança do clima, 

preconizando, ainda, que todos serão implementados de forma cautelosa. 

  

O terceiro cenário, denominado “cenário 450”, escolhe o caminho em que há grandes chances 

para que a meta de limitar o aumento da temperatura global em 2ºC (comparado com os níveis 

pré-industriais) no longo prazo, inclusive, após 2035, possa ser cumprida. Esse marco de 

temperatura do planeta equivale à concentração de CO2-eq na atmosfera no patamar de 450 

partes por milhão em volume (origem do nome desse cenário). Esse é o acordo alcançado na 

17ª Conferência das Partes (COP-17) da United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC), em Durban, de dezembro/2011. O “cenário 450” ainda contempla que, a 

partir de 2020, os países da OCDE aportarão financiamentos da ordem US$100 bilhões anuais 

para países de fora dessa Organização, objetivando realizar projetos de abatimento de carbono 

na atmosfera.  

 

O quarto é o denominado “cenário do mundo eficiente”. Ele ajuda a quantificar as implicações 

de uma ampla mudança em eficiência energética para a economia, o meio ambiente e a 

segurança energética. Esse cenário se funda na hipótese de que todos os investimentos em 

eficiência energética são feitos à medida da sua viabilidade econômica e de que as barreiras de 

mercado à sua implementação são removidas. A escala de oportunidade desses projetos é 

determinada por setor e região, e com base em que os indicadores relativos às alterações do 

potencial técnico para elevar a eficiência energética e às taxas e períodos do retorno do capital 

são favoráveis para motivar investimentos em eficiência energética. 

 

Adotando o segundo – “cenário de novas políticas” – como seu cenário central, e no bojo de 

uma ampla e complexa análise, IEA (2012a) também assume que a partir de 2020 será 
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introduzido um sistema de preços para o carbono na China; ainda acrescenta que, embora não 

assegure a implementação de programa explícito de comércio para o carbono, contempla que a 

partir de 2015, todo o setor de instalação de potência e despacho de eletricidade, nos EUA, 

Canadá e Japão, estabelecerá uma penalidade para emissões de CO2. Muitas empresas do setor, 

no mundo, estarão preparadas para a introdução de um programa de taxação sobre essas 

emissões. A demanda mundial de energia aumentará gradualmente a uma média de 1,6%/ano 

no período 2010-2020 e 1%/ano no intervalo 2020-2035; a proeminência do petróleo permanece 

em todo o período, tendo a sua demanda aumentada de 87,4 milhões de barris/dia (87,4mb/d) 

em 2011 para 99,7 mb/d em 2035. Ver Tabela 2.1.TR1. 

 

Tabela 2.1.TR1 – Demanda mundial primária por fonte no “cenário de novas políticas” (Mtep) 

 

 1990 2010 2015 2020 2030 2035 2010-2035* 

carvão mineral 2.231 3.474 3.945 4.082 4.180 4.218 0,8% 

petróleo 3.230 4.113 4.352 4.457 4.578 4.656 0,5% 

gás 1.668 2.740 2.993 3.266 3.820 4.106 1,6% 

nuclear 526 719 751 898 1.073 1.138 1,9% 

hidráulica 184 295 340 388 458 488 2,0% 

biomassa** 903 1.277 1.408 1.532 1.755 1.881 1,6% 

outras renováveis 36 112 200 299 554 710 7,7% 

TOTAL 8.778 12.730 13.989 14.922 16.418 17.197 1,2% 

* taxa média de crescimento anual                             ** biomassa tradicional e moderna 

Fonte: IEA, 2012a 

 

A Tabela 2.1.TR1 reflete a redução gradativa (e relativa) da demanda mundial de petróleo, em 

relação ao crescimento superior das demais fontes primárias concorrentes (apenas 0,5% de taxa 

média anual de crescimento); ao mesmo tempo, tem a maior participação, que equivale a 29,9% 

de toda a matriz mundial de demanda, em 2020; 27,9%, em 2030; e 27,0%, em 2035. Dessa 

forma, reitera-se o que foi mencionado na análise acima exposta, acerca da contínua queda 

relativa da utilização mundial de petróleo; entretanto, ainda assim e no longo prazo, ele 

permanece predominante na matriz energética mundial e aumentando em quantidade absoluta. 

 

Além da consideração já feita anteriormente acerca dos resultados decorrentes das políticas 

públicas de energia e meio ambiente, com seus programas e projetos de redução das emissões 
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de GEE em evolução no mundo, mormente nos países da OCDE, adicionalmente, deve-se 

ponderar que as oscilações nos preços internacionais do petróleo e as políticas voltadas ao 

aumento da utilização do gás natural, em conjunto com as de intensificação do uso das fontes 

primárias renováveis (que também se depreende da Tabela 2.1.TR1), têm influência marcante 

na ocorrência desse cenário central. No que se refere à continuidade do predomínio das fontes 

fósseis e particularmente do petróleo, ver a Figura 2.1.G. 

 

Essa figura mostra a 

demanda mundial de 

energia primária por 

fonte, nos dois marcos 

extremos do período 

considerado para 

elaboração dos 

cenários: 2010 e 2035. 

As projeções 

indicadas se referem 

especificamente ao 

cenário central contemplado em IEA (2012a) acima referido: “cenário de novas políticas”. 

Como também se observa, a Figura 2.1.G corrobora a tendência demonstrada na Figura 2.1.F 

anterior. IEA (2012a) ainda informa que em 2035 o petróleo deverá alcançar o preço 

internacional de US$125/barril (com base no US$ de 2011). 

 

Ao fazer recente atualização dessa análise, IEA (2014b) reitera a continuidade do predomínio 

dos combustíveis fósseis em geral e do petróleo em particular na matriz energética mundial, 

elaborando uma visão pouco otimista quanto ao risco do sistema energético mundial ficar 

aquém das expectativas de segurança e ambiental que gerou. Destaca-se, por exemplo, a 

agitação em franca expansão, em certas partes do Oriente Médio, a qual raramente atingiu as 

proporções atuais, desde os choques do petróleo dos anos 1970; posto que essa região continua 

sendo a única fonte importante de petróleo barato. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia 

novamente despertou as preocupações acerca da segurança do gás. A eletricidade ofertada a 

partir da conversão termonuclear, a qual em certos países desempenha papel estratégico na 

segurança energética, após os desastres ocorridos em usinas japonesas, tem o seu futuro incerto. 

  Figura 2.1.G – Demanda mundial de energia primária por fonte: 

                            cenário de novas políticas 

  Fonte: IEA, 2012a 
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A eletricidade despachada a partir de qualquer tipo de conversão, ainda permanece inacessível 

para largas parcelas populacionais, incluindo, por exemplo, dois terços da população da África 

Subsaariana. 

 

Também se ressalta que os avanços da tecnologia e da eficiência energética fornecem alguns 

motivos de otimismo, embora ainda haja queixas de que esforços políticos sustentados são 

indispensáveis para que as tendências da energia se tornem positivas. Os sinais de pressão 

seriam ainda maiores se a eficiência energética não melhorasse e não houvesse continuados 

esforços de inovação e de redução do custo das tecnologias energéticas emergentes, como a 

energia solar fotovoltaica. 

 

Diante da avaliação do quadro, IEA (2014b) expressa que as tendências mundiais da energia 

não se alteram facilmente e as preocupações sobre a segurança e a sustentabilidade 

socioambiental do seu suprimento não se resolverão automaticamente. O ponto de partida das 

negociações sobre o clima, que deverão culminar em 2015, não é encorajador, com o aumento 

contínuo das emissões de GEE e a poluição do ar sufocante em muitas das cidades, que crescem 

mais rapidamente no mundo. 

 

Fazendo menção a 2040, IEA (2014b) informa que, para cada barril de petróleo que já não é 

gasto nos países da OCDE, são utilizados dois barris suplementares nas nações de fora desse 

bloco. O uso crescente de petróleo nos setores de transporte e da petroquímica determina um 

aumento por sua procura, que foi de 90 mb/d em 2013, devendo atingir 104 mb/d em 2040; esse 

fenômeno ocorre apesar dos preços e das novas medidas políticas, que condicionam 

progressivamente o ritmo da demanda global, fixando-a num determinado nível. 

 

Embora a taxa de crescimento relativo da utilização do petróleo seja decrescente, o valor 

absoluto das suas quantidades demandadas e ofertadas no mundo continua crescente, em 

qualquer perspectiva de prazo, inclusive no longo. O petróleo continua sendo, portanto, a fonte 

primária de energia de maior demanda e predominância na matriz energética mundial. 
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2.1.2. O sistema energético do petróleo e a CCS 

 

 

As três estratégias escolhidas e atualmente destinadas à mitigação da mudança climática, 

globalmente reconhecidas, são: a eficiência energética, o uso das fontes renováveis de energia, 

e a captura e estocagem geológica de carbono (CO2), a CCS já mencionada anteriormente. 

 

De acordo com Global CCS Institute (2013), a CCS é o conjunto de tecnologias destinadas a 

evitar que o carbono (CO2) antropogênico, emitido pelos combustíveis fósseis e outras fontes, 

penetre na atmosfera; isto é, no interior da estufa, provocando o seu aquecimento. As 

tecnologias que permitem a “utilização” de parte desse carbono emitido e capturado também se 

inserem no conceito de CCS; essa extensão conceitual é referida, na língua inglesa, como 

carbon capture use and storage (CCUS). 

 

Em combinação com outras tecnologias de baixo carbono, a CCS/CCUS produz uma 

contribuição vital nos esforços de redução de GEE. A CCS/CCUS envolve: (i) coleta ou captura 

de CO2 emitido por fontes emissoras estacionárias de grande porte; (ii) transporte do CO2 até 

local adequado e disponível, com bombeamento do gás no interior de rochas subterrâneas, 

produzindo a estocagem geológica do mesmo; (iii) uso do CO2 como uma commodity dotada 

de valor agregado ou, em alguns casos, provocando a reação química do gás com outros 

compostos, deixando-o aprisionado no interior de algum mineral estável. 

 

As principais estruturas geológicas de estocagem de CO2 são: (i) as formações salinas saturadas 

– aquíferos salinos – de grande profundidade; (ii) reservatórios de petróleo e gás depletados e 

os abandonados; (iii) acamamentos de carvão mineral não mineráveis. Global CCS Institute 

(2013) ainda informa existir uma capacidade mundial de estocagem geológica da ordem (1.000-

10.000) Gt CO2. Revelando que as emissões globais correntes do setor de energia são da ordem 

de 32 Gt CO2/ano, conclui que a CCS exerce o papel mais proeminente para o abatimento de 

GEE na atmosfera. 

 

Considerando suas vantagens, desvantagens e a evidência objetiva de que as fontes fósseis ainda 

serão as mais utilizadas no mundo por várias décadas, Global CCS Institute (2013) advoga que 

a CCS é uma estratégia indispensável para reter as emissões de GEE, reduzindo os impactos e 
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a vulnerabilidade socioambiental resultantes das mudanças climáticas, enquanto o mundo 

persevera numa transição em direção a um novo futuro energético. 

 

Nesse contexto, o petróleo como a fonte de energia predominante e o segundo maior emissor 

de GEE do mundo, surge com um novo papel, por meio do qual a respectiva rocha-reservatório 

pode funcionar como sumidouro desses gases. Esse papel é ainda mais relevante quando se 

considera que o CO2 é um dos gases natural e densamente emitido quando dos processos de 

extração e processamento do petróleo, cujo volume de emissões é adicional, e independente, às 

demais parcelas profusamente liberadas pelos usos finais desse combustível. Para efeito do 

sistema energético do petróleo, as parcelas de CO2 emitidas nos processos de extração definem 

as emissões do CO2 natural (CO2-N); as parcelas emitidas nos demais processos de conversão 

definem o CO2 antropogênico (CO2-A). 

 

Seguindo a concepção de Hémery et al. (1993), aqui, considera-se o sistema energético do 

petróleo como sendo formado por seis subsistemas, cada um comportando métodos e 

tecnologias próprios: (i) os depósitos de hidrocarbonetos disponíveis na litosfera; (ii) 

subsistema de exploração e produção; (iii) subsistema de conversão; (iv) transporte e 

distribuição do petróleo, incluindo armazenamento; (v) subsistema de usos finais; (vi) 

subsistema de apropriação dos excedentes econômicos do petróleo. 

 

Em termos da CCS, a estocagem de carbono dá-se pela injeção de CO2 na rocha-reservatório, 

representando um dos métodos de recuperação secundária especial de petróleo, a qual é 

identificada como enhanced oil recovery (EOR). Ao ser feita com injeção de CO2, é 

denominada EOR-CO2. Hoje, esse método de recuperação, ao mesmo tempo em que aumenta 

o volume de óleo recuperado, também permite a estocagem geológica do CO2 no reservatório, 

transformando, assim, o subsistema de exploração e produção de petróleo (subsistema de E&P) 

em sumidouro de carbono. 

 

Nesse ponto, deve-se aclarar a distinção entre as recuperações primária e secundária de 

petróleo. De acordo com Levorsen (2001), quando o volume poroso do reservatório é 

puncionado pelo equipamento de perfuração, produzindo a descompressão da rocha e a 

expansão dos fluidos (hidrocarbonetos e água), nela contidos, através da coluna de perfuração 

ou da de produção, caracteriza-se a retirada do reservatório da fase estática e sua entrada na 

fase de dinâmica; isto é, na fase de produção de hidrocarbonetos. Iniciou-se a fase de dinâmica 
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do reservatório. Os fluidos passam a ser extraídos, definindo o início da recuperação de 

hidrocarbonetos, no caso, a recuperação de petróleo. Essa recuperação depende da pressão (P), 

da temperatura (T) – potencial termomecânico – e da composição química dos fluidos, com 

suas forças de viscosidade, de gravidade, de dispersão (difusão) e de capilaridade, as quais 

constituem o potencial químico contido nessas formações. Esses potenciais termomecânico e 

químico compõem o potencial termodinâmico do reservatório no momento inicial da sua 

operação de extração. Ele representa a energia primária natural do reservatório, tratada adiante. 

 

A recuperação primária é aquela em que os fluidos são extraídos apenas com o uso da energia 

primária natural do reservatório, a qual, segundo Rosa et al. (2011), ainda pode envolver 

técnicas auxiliares de elevação artificial, como o bombeamento; a estimulação de poços 

também pode ser praticada. A aplicação dessas técnicas está mais relacionada ao 

comportamento dos poços produtores do que ao desempenho do reservatório como um todo, 

sendo, portanto, entendidas como atinentes à recuperação primária. 

 

A recuperação secundária representa a quantidade adicional de óleo obtida pela suplementação 

da energia primária por energia secundária, externa, antropogênica, sistemática e artificialmente 

transferida para o reservatório. Portanto, ela usa tecnologias dedicadas ao aumento do fator de 

recuperação de óleo (FR), dividindo-se em dois campos tecnológicos distintos: recuperação 

secundária convencional, a que emprega a injeção de água e gás sem miscibilidade com os 

fluidos do reservatório; e recuperação secundária especial, a qual utiliza métodos avançados, 

ou métodos especiais de recuperação, como por exemplo, métodos térmicos e químicos, 

incluindo a utilização de gases miscíveis com os fluidos preexistentes. 

 

Atualmente, a recuperação secundária convencional de petróleo é realizada em todo o mundo 

praticamente apenas com água. Já a recuperação secundária especial, de acordo com Lake 

(2010), além de representar métodos que irão produzir a manutenção do potencial 

termomecânico do reservatório, adiciona a injeção de materiais, que não estão presentes nele, 

produzindo outros efeitos, como por exemplo, a miscibilidade, a qual rompe as diferenças de 

potencial das tensões superficiais entre os fluidos, aumentando a interação mecânica entre eles, 

tendo como consequência a sua maior facilidade de deslocamento no interior do volume poroso 

do reservatório. No conjunto dos resultados dessas ações, as tecnologias de recuperação 

secundária especial aumentam a eficiência da energia primária ou potencial termodinâmico 

inicial do reservatório. 
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Além dos métodos térmicos e químicos acima mencionados, os miscíveis também fazem parte 

da recuperação secundária especial de petróleo. Os métodos térmicos incluem a injeção de 

vapor e combustão in situ, que buscam reduzir a viscosidade dos fluidos da formação e facilitar 

o seu deslocamento dos poços de injeção em direção e sentido aos de produção; essas 

tecnologias são mais utilizadas em recuperação secundária especial de óleos pesados. Os 

métodos químicos incluem a injeção de polímeros, de solução micelar, de solução ASP (álcali-

surfactante-polímero), dentre outros compostos; além da redução da viscosidade, esses métodos 

buscam introduzir outras propriedades nos fluidos presentes na formação, por exemplo, 

destacando o óleo da água, tornando-se mais exposto para ser empurrado, aumentando, assim, 

a mobilidade do óleo encalhado e o seu volume recuperado. 

 

Dentre os métodos miscíveis está a EOR-CO2 miscível, objeto desta tese. Além dos efeitos 

positivos da miscibilidade para aumento do FR acima referidos, a EOR-CO2 miscível também 

contém outros mecanismos importantes para a recuperação adicional de óleo, como a redução 

da viscosidade, o inchamento do óleo e a criação de uma condição física de gás em solução, em 

que havendo gás dissolvido no óleo, ocorre um aumento de pressão, favorecendo a expulsão 

daquele através do volume poroso do reservatório. A EOR-CO2 miscível é um método de 

recuperação secundária especial dotado de tecnologias próprias, as quais, recentemente, têm 

evoluído na direção de permitir o sequestro geológico do CO2 na rocha-reservatório, 

combinando esse novo paradigma com a sua antiga característica específica de aumentar o FR. 

Avançando tecnologicamente nessa direção, esse método transformou o reservatório de 

petróleo num sumidouro de carbono, em volumes elevados ao ponto do sistema energético do 

petróleo, hoje, como demonstrado a seguir, ser o principal agente de CCS no mundo. 

 

A EOR-CO2 é utilizada há cerca de quarenta anos para recuperação de petróleo, injetando o 

CO2 natural e antropogênico no reservatório depletado, sem a visão, nem a função, de 

transformá-lo em sumidouro de carbono; o objetivo era unicamente o aumento do FR. À medida 

que as tecnologias de captura de CO2 nos seus grandes players emissores estacionários, tais 

como, as usinas de conversão termoelétrica; industrias química, de cimento, fertilizantes, dentre 

outras, objetivando a prática da CCS, IEAGHG (2009) emitiu o primeiro estudo sobre cinquenta 

e quatro bacias sedimentares produtoras de óleo no mundo, abarcando cerca de 95% das 

reservas globais recuperáveis de óleo. A meta desse estudo foi identificar o grau de contribuição 

do sistema energético do petróleo, por meio da EOR-CO2, na CCS, o qual era indicado como 

elevado. 
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A pesquisa foi desenvolvida pelo Advanced Resources International (ARI), o qual, mediante 

critérios técnicos estabelecidos, escolheu a amostra estatística de quarenta e sete campos de 

produção em seis dessas bacias sedimentares, e tomou como base o estado da arte tecnológico 

da EOR-CO2 corrente nos EUA, onde esse método tem o maior nível de utilização do mundo. 

Foram especificadas as regiões do globo, nas quais as bacias estão localizadas; a quantidade 

adicional de óleo recuperado, em milhões de barris (mb); a quantidade de bacias por região; a 

razão da massa de CO2 utilizada (injetada) por barril de óleo produzido (t/b) e a massa total do 

gás a ser geologicamente estocado (medida em Gt). Ver Tabela 2.1.TR2 a seguir. 

 

Tabela 2.1.TR2 – Potencial global estimado de estocagem de CO2 em bacias produtoras de     

petróleo pelo estado da arte tecnológico da EOR-CO2 

 

região 

recuperação de 

óleo (EOR-CO2)  

(mb) 

bacias 

(miscibilidade) 

razão 

CO2/óleo 

(t/b) 

CO2 estocado 

(Gt) 

Ásia – Pacífico 18.376 6,0 0,27 5,0 

Américas do Sul e 

Central 
31.697 6,0 0,32 10,1 

Europa 16.312 2,0 0,29 4,7 

Rússia e territórios 

da antiga União 

Soviética 

78.715 6,0 0,27 21,6 

Oriente Médio e 

Norte da África 
230.640 11,0 0,30 70,1 

América do Norte 

(sem EUA) 
18.080 3,0 0,33 5,9 

EUA 60.204 14 0,29 17,2 

Sul da Ásia - 0,0 N/A - 

África Subsaariana e 

Antártica 
14.505 2,0 0,30 4,4 

TOTAL 468.530 50 0,30 139,0 

Fonte: IEAGHG, 2009                                                           N/A: não aplicável 
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Na Tabela 2.1.TR2 acima, IEAGHG (2009) aclara que a EOR-CO2 representa uma alternativa 

de estocagem geológica de grande quantidade de CO2. Assumindo o estado da arte da 

tecnologia utilizada nos EUA, cinquenta dessas bacias potencializam a produção de 470 bilhões 

de barris de petróleo adicionais e a estocagem geológica de 140 Gt CO2. No caso da tecnologia 

se tornar viável para pequenos campos, o potencial de produção aumenta para 1,0 trilhão de 

barris de óleo adicionais e estocagem de 320 Gt CO2. A produção adicional de óleo representa 

um elemento fundamental para a motivação dos investidores quanto a projetos de EOR-CO2. 

 

Em nível global, IEA (2012b) monitora os projetos de EOR-CO2 expostos na Tabela 2.1.TR3. 

 

Tabela 2.1.TR3 – Sumário de projetos de EOR-CO2 sob observação da IEA 

 

projeto localização Status suprimento/injeção de CO2 

Weyburn-

Midale 

Saskatchewan, 

Canadá 
em operação 

2,5 Mt CO2/ano, suprimento a partir 

de planta de gaseificação em Dakota 

do Norte/EUA, para os campos de 

petróleo Weyburn and Midale 

Projeto DUC 
Mar do Norte, 

Dinamarca 

planejado para 

2015 

1,10 Mt CO2/ano, suprimento a 

partir do projeto ROAD; 

500 kt CO2/ano, suprimento a partir 

do projeto Green H2; ambos de 

origem holandesa 

Gulfaks & 

Ecofisk 

Mar do Norte, 

Noruega 

em início de 

operação 

cerca de 5,0 Mt CO2/ano, 

suprimento a partir de fontes 

diversas 

Halden/Draugen 
Mar do Norte, 

Noruega 

em início de 

operação 

cerca de 2,50 Mt CO2/ano, 

suprimento a partir de Mongstad 

para os campos de petróleo Halden 

e Draugen 

ADCO Abu Dhabi 
projeto piloto 

(2009) 
21.000 t CO2/ano 

Saudi Aramco 
Arábia 

Saudita 

planejado para 

2014 

40 MMscfd CO2 em reservatórios 

maduros 

Fonte: IEA, 2012b 
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Os EUA representam atualmente o paradigma tecnológico global, e conforme ARI (2010), hoje, 

são produzidos 250.000 b/d de óleo adicionais, através da EOR-CO2, independentemente da 

sua visão tradicional de aumento do fator de recuperação de óleo, unicamente, ou da nova 

concepção em que se adiciona à primeira a característica de CCS ao método; isto é, o sequestro 

geológico do CO2. Ante a sua utilização como CCS, o estado da arte da tecnologia e como esta 

indica evoluir-se, estima-se a produção de (2,6-3,6) milhões b/d em 2030. 

 

Segundo DOE (2012a) hoje, 60% da recuperação secundária especial nos EUA se dá com 

injeção de CO2 e altera a produção atual acima mencionada por ARI (2010) para 280.000 b/d. 

Mencionando Oil and Gas Journal, abril/2010, também se expõe que, naquele país, estão 

operando 114 projetos comerciais de EOR-CO2, com previsão de injeção de 2,0 bilhões de 

metros cúbicos desse gás. 

 

Segundo UNIDO (2011), só em 2010, foram utilizados 47 Mt CO2-N e 12 Mt CO2-A; este 

último foi comprado de clusters fornecedores, formados principalmente por indústrias de 

cimento, petroquímica, gaseificação de carvão mineral e fertilizantes. Desse modo, 

considerando que a quantidade de CO2-N é insuficiente para os projetos de EOR-CO2 em 

operação nos EUA, a questão da disponibilidade do CO2-A, com infraestrutura de sistemas de 

captura e redes de gasodutos (carbodutos) para transporte e entrega nos campos de produção de 

petróleo, passou a ser crítica naquele país. 

 

Diante dessa necessidade e do novo paradigma da EOR-CO2 como CCS, atualmente, já há 

vários clusters formados para suprimento de CO2-A, com infraestrutura de milhares de 

quilômetros de gasodutos instalados. Por exemplo, Thomas (2009) mostra que a ExxonMobil, 

em Shute Creek, montou uma grande infraestrutura de rede de gasodutos para transporte de 6,0 

Mt CO2/ano para o campo de La Barge, no Oeste de Wyoming. UNIDO (2011) cita o projeto 

Denbury Green Pipeline, com extensão de tubulação de 512 km para entrega de CO2 em campos 

da costa do golfo, no Sul dos EUA. Essa infraestrutura torna-se, cada vez mais, ampla e 

complexa, envolvendo não apenas as redes de gasodutos, mas, também, planta de captura, 

tratamento e limpeza do gás. Ver Figura 2.1.H a seguir. 

 

 

 

 



44 

 

Os investimentos na captura, 

limpeza e no transporte do 

CO2-A para entrega aos 

campos de petróleo se 

intensificam nos EUA. O 

CO2-N emitido, capturado e 

injetado nos próprios campos 

de petróleo tem custo 

praticamente nulo para o 

empreendimento. No entanto, 

é insuficiente para a EOR-

CO2, o que abre o mercado 

para o CO2-A. ARI (2011) 

também menciona que os clusters de captura e transporte do CO2-A, nos EUA, começaram a 

operar desde início da década de 1980, quando o custo desse gás era da ordem de US$(19-25)/t 

para o produtor de óleo. Com o contrachoque e a respectiva queda de preços do petróleo na 

segunda metade daquela década, o custo do CO2-A caiu para US$(9-11)/t. Com a elevada 

participação do CO2-N e os preços internacionais do petróleo na ordem de US$100/b, ainda se 

indica que a produção pode incorporar custos de até US$(40-45)/t para o parcela antropogênica 

do gás. 

 

Hoje, estima-se que, se as políticas públicas imprimirem maior rigor às emissões industriais, 

com redução de incentivos, aumento de multas e formas de compensação mais amplas, o custo 

do CO2-A pode se manter, conservadoramente, na faixa de US$15/t. Daí, conforme Global CCS 

Institute (2012), emerge o papel fundamental da conexão entre as políticas públicas de energia 

e as de meio ambiente, globalmente, para a dinâmica da EOR-CO2 como o método de CCS de 

maior potencial de estocagem geológica de carbono do mundo. 

 

A questão econômica não é restrita ao custo do CO2-A. Outros elementos importantes 

concorrem nos custos do óleo adicional removido da rocha pela injeção do gás. Por exemplo, 

os custos do novo projeto da Engenharia de Poço, implicando nova distribuição e configuração 

entre os poços injetores e produtores, podendo haver necessidade de novas perfurações ou 

adaptação do sistema utilizado nas recuperações primária e secundária convencional; utilização 

de novos equipamentos para captura e reinjeção do CO2, que retorna junto com óleo na cabeça 

Figura 2.1.H – Projetos de suprimento de CO2-A: EOR-CO2 

Fonte: Thomas, 2009; UNIDO, 2011 
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de poço; custos adicionais de operação e manutenção do campo, com a extensão das atividades 

de recuperação; dentre outros. 

 

Além da indicação de que (40-50)% do CO2 injetado permanece estocado no reservatório, IEA 

(2012b) ainda aponta outras vantagens do método: (i) já está comprovado que esse CO2 

permanecerá aprisionado na rocha por milhões de anos – aprisionamento geológico; (ii) os 

campos de petróleo possuem natureza e infraestrutura mais facilmente adaptáveis (e com 

menores custos) do que outros sistemas de aprisionamento, que tenham de ser construídos 

especificamente para a finalidade de estocagem geológica de CO2; (iii) as comunidades 

próximas aos campos e poços produtores de hidrocarbonetos normalmente apresentam maior 

grau de aceitação dessas atividades, resultando em menor resistência às de CCS, o que minimiza 

eventuais questionamentos sociais e legais e, consequentemente, reduz custos. 

 

Numa atualização acerca das medidas de CCS no âmbito da EOR-CO2, IEA (2014c) faz uma 

análise do desempenho dos projetos sob sua observação, constantes na Tabela 2.1.TR3 anterior. 

Tomando os campos de Weyburn e Midale como exemplo, expõe-se que atualmente são 

injetados cerca de 16.000 t CO2/dia, sendo aproximadamente 50% reciclados, o que equivale a 

5,7 Mt CO2/ano, representando mais que o dobro do previsto inicialmente (ver a tabela 

mencionada). É informado ainda que essa jazida foi estimada em 2,0 bilhões de barris de óleo 

acumulado e que a EOR-CO2 em prática apresenta a expectativa de aumentar a extração em 

pelos menos 220 milhões de barris de óleo, estendendo a vida útil da formação em (20-30) anos. 

 

Nessa análise recente, IEA (2014c) introduz novos projetos e toma como exemplo o campo de 

Gorgon, que é um campo gigante de gás, no oeste da Austrália, cujo empreendimento é 

constituído por meio de uma joint venture entre as Chevron, ExxonMobil, Shell, Tokyo Gas, 

Osaka Gas e Chubu Electric Power. Após a execução de largas alterações nas leis e regulação 

australianas para o setor de energia, no momento esse projeto encontra-se em andamento, com 

previsão de injetar (3,4-4,0) Mt CO2/ano, alcançando 100 Mt CO2 até o final da sua vida útil. 

 

A CCS, envolvendo a EOR-CO2, também se difunde na Europa. Segundo IEA (2014c), o 

compromisso europeu não se inspira fundamentalmente na recuperação de petróleo e sim nas 

suas metas de redução de GEE, e na saúde. Nessa direção, cresce sistematicamente a 

infraestrutura de carbodutos, cuja rede deve aumentar de (1.200-1.500) km por ano, até 2030, 

já apresentando interligações no continente e entre este e o mar, principalmente com o Mar do 
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Norte, onde funcionam grandes campos de petróleo, dentre os quais (ver Tabela 2.1.TR3) há 

alguns que avançam na EOR-CO2 como método de CCS. Essa rede é denominada “CO2 

Europipe”, a qual é projetada para transportar 400 Mt CO2/ano, abarcando o sequestro 

geológico desse gás no continente (onshore) e no mar (offshore). Ver Figura 2.1.I. 

 

 

 

 

 

Na figura 2.1.I, as linhas escuras mais avivadas representam os clusters de aquíferos salinos, as 

linhas escuras mais claras indicam os clusters com os campos de óleo e as azuis claras os de 

gás, todos destinados ao sequestro geológico do CO2; os números estampados em cada linha 

representam os volumes desse gás a ser transportado e sequestrado (em Mt/ano). 

 

De acordo com IEAGHG (2009) e UNIDO (2011), a alternativa de CCS, através da EOR-CO2, 

espalha-se, globalmente. São identificadas bacias sedimentares produtoras de hidrocarbonetos, 

viáveis para aplicação deste método, em todo o mundo; por exemplo, são alistadas as de Greater 

Ghawar Uplift, Arábia Saudita; Volga-Ural Region, Rússia; Sirte Basin, Libya; Villahermosa 

Uplift, México; North Sea Graben, Reino Unido; North Caspian Basin, Kazakhstan; dentre 

outras. As tecnologias de recuperação de óleo, combinadas com a de estocagem geológica de 

carbono, já estão sendo praticadas em várias partes do mundo, inclusive, na China. UNIDO 

(2011) cita exemplos de projetos de EOR-CO2 para recuperação de óleo e estocagem de carbono 

nos complexos de Liaohe, Shengli e Dagang, etc.; em Dagang, nos últimos dezoito meses, está 

Figura 2.1.I – Rede europeia de carbodutos projetada até 2030 

Fonte: IEA, 2014c 
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sendo testada a injeção de gás natural com 20% de CO2, tendo a produção de óleo crescido de 

13,6 para 68 barris/dia. 

 

IEA (2013) expõe que, só nos EUA, atualmente estão sendo injetadas 60 Mt CO2/ano, por meio 

da EOR-CO2, sendo a maioria desse gás de origem natural (CO2-N). Quanto ao CO2-A, por 

exemplo, dentre diversas iniciativas apresentadas, DOE (2015a) publica que apenas um dos 

seus projetos, em fase atual de planejamento, tem o objetivo de capturar e realizar o estoque 

geológico de 10 Mt CO2, o que, ainda segundo ele, equivale a remover 2,0 milhões de 

automóveis de passageiros das estradas por um ano. 

 

Nesse contexto de intenso papel no desenvolvimento das tecnologias de CCS e EOR-CO2, 

enquanto em algumas regiões dos EUA, o preço do CO2-A é mais acessível, em outras está 

muito elevado. Ainda é mencionado que sendo as usinas termoelétricas as maiores fontes do 

CO2-A, há uma reclamação contra a conversão termoelétrica a gás, e em favor da a carvão. A 

questão é que a primeira emite cerca de 400 kg CO2/MWh despachado, enquanto a 

termoeletricidade a carvão alcança cerca de 800 kg CO2/MWh; isto é, a última provê maior 

segurança no fornecimento do CO2-A, o que também potencializa menores preços para esse 

gás. Essa é uma questão importante sobre o custo do CO2-A, visto que as restrições à 

termoeletricidade a carvão se intensificam cada vez mais, em benefício da conversão a gás, 

menos emissora de carbono para a atmosfera. 

 

No que se refere especificamente à recuperação de óleo, DOE e National Energy Technology 

Laboratory (NETL) (2012) aclaram que, no estado da arte tecnológica, só nos EUA, a EOR-

CO2 apresenta o potencial de extração de 137 bilhões de barris adicionais de óleo, sendo que, 

dentre estes, 67 bilhões de barris são viáveis a um preço internacional de U$85/barril de 

petróleo. Também são feitas projeções sobre os benefícios trazidos ao tesouro nacional daquele 

país, pelo recebimento das respectivas taxas e eliminação de volume equivalente de óleo, que 

deixa de ser importado. 

 

Diante do novo contexto em que se abrem as alternativas de estocagem geológica de carbono 

de dimensões de centenas de bilhões de toneladas, acrescida da vantagem econômica 

indiscutível de se produzir outras centenas de bilhões de barris adicionais de petróleo, Global 

CCS Institute (2012) afirma o seguinte: 
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A maior parte do CO2 antropogênico geologicamente estocado, na atualidade, dá-se 

por meio da EOR-CO2. Considerada como CCS, está demonstrado que a injeção de 

carbono produzida pela EOR-CO2 é definitiva. As atividades correntes da EOR-CO2 

contribuem, efetivamente, para o conhecimento tecnológico e científico, e para a 

confiança pública em torno da estratégia de CCS no mundo. Em algumas regiões, a 

EOR-CO2 é um importante propulsor econômico e uma demonstração objetiva da 

prática dessa estratégia [.....]. 

 

Em relação aos demais métodos de estocagem geológica de carbono, a EOR-CO2 se tornou o 

maior sumidouro de CO2 antropogênico e/ou natural do mundo, sobrepujando, segundo Global 

CCS Institute (2012), qualquer outro método de CCS. Ver Figura 2.1.J. 

 

 

 

 

 

Apesar da larga aplicação da EOR-CO2 como sumidouro de carbono, constituindo-se, hoje, no 

método mais eficaz da estratégia mundial de CCS, também se deve reconhecer ainda a 

existência de algumas desvantagens, como por exemplo: (i) atual inexistência de um completo 

descortino sobre a tecnologia envolvida, a natureza e a totalidade dos impactos socioambientais 

da sua operação; (ii) inexistência de incentivos econômico-financeiros específicos, 

principalmente quando o método é comparado com o MDL, previsto no Protocolo de Quioto, 

o qual dispõe de incentivos bem definidos; (iii) falta de políticas públicas, também específicas, 

as quais viabilizem fontes sistêmicas de CO2 em relação à localização dos reservatórios de 

petróleo, demandantes, incluída a viabilidade econômica das distâncias através das quais o gás 

deverá ser transportado; (iv) elevada complexidade tecnológica e altos custos, quando se trata 

de fontes offshore de CO2 para aplicação em reservatórios onshore; (v) dentre outras. 

 

Figura 2.1.J – Potencial de estocagem geológica de CO2 por método (Mt/ano) 

Fonte: Global CCS Institute, 2012 
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Uma das vertentes atuais de esforço em direção a uma maior disseminação do método é a busca 

de incentivos multilaterais, os quais sejam reconhecidos de forma global pela maioria dos 

países. Independentemente dessa limitação, a recuperação secundária especial de óleo com 

injeção de CO2 está em franca expansão no mundo, em diversas bacias produtoras de 

hidrocarbonetos como acima exemplificadas, pela simples razão de que ela não comporta 

apenas a estratégia de CCS, mas, objetivamente, implica barris adicionais de óleo, os quais, 

ante a evolução das tecnologias respeitantes, são extraídos em quantidades cada vez maiores. 

 

A recuperação secundária especial de petróleo com injeção de CO2 em rochas-reservatório 

conecta-se com a mitigação das mudanças climáticas através da CCS. O subsistema de E&P – 

upstream – transformou-se num sumidouro de GEE, exercendo um papel sobre o clima análogo 

às florestas. 

 

No que se refere ao Brasil, as emissões de CO2-N são cada vez maiores, pois conforme Pizarro 

e Branco (2012), as províncias do Pré-Sal (hoje, reconhecidas como as maiores jazidas de 

petróleo do país) são densamente formadas por carbonatos biogênicos estromatolíticos de 

ambiente salino. Segundo Suguio (2009), esse tipo de rocha sedimentar autóctone é formado 

principalmente pelas calcita (CaCO3) e dolomita – CaMg(CO3)2 –, sendo a primeira a 

preponderante. Visto que a calcita é o componente mais comum nessas formações, os seus 

constituintes químicos principais são o óxido de cálcio (CaO) e o CO2, onde: 

 

CaO + CO2 → CaCO3                              (Eq. 2.1-1) 

 

Portanto, no subsistema de E&P em reservatórios carbonáticos, durante os processos de 

perfuração e extração de óleo, as emissões de CO2-N são significativamente maiores do que, 

por exemplo, em rochas arenáceas (arenitos) e lutáceas (folhelhos). Utilizando dados da 

Petrobras, UNICAMP (2009) mostra que, enquanto a Bacia de Campos emite a média de 150 

m3 CO2/m
3 de óleo extraído, o Pré-Sal, permeado de carbonatos, emite (230-250) m3 CO2/m

3 

de óleo. Essa emissão mais agressiva de CO2-N traz outra desvantagem importante, pois, em 

contato com a água, esse gás reage e produz ácido carbônico (H2CO3), resultando em corrosão 

de tubulação e equipamentos, incluindo novos desafios de tecnologia e custos ao 

empreendimento. Também se evidencia o interesse da Petrobras na obtenção de tecnologias de 

CCS voltadas à separação, à injeção e à estocagem geológica desse CO2 natural, por meio da 

EOR-CO2. 
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De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (2014), de toda a matriz de oferta de 

eletricidade do país, cerca de 18% já têm origem na conversão termoelétrica a partir de fontes 

fósseis: derivados do petróleo, gás natural, e o carvão mineral; em termos do setor de energia, 

o Brasil cresce como emissor de GEE. 

 

Como responsável pelo Programa Nacional de Mudanças Climáticas, MCTI (2014) esclarece 

que, para efeito do inventário de emissões de GEE do país, e diante da questão crucial dos 

combustíveis fósseis como emissores de GEE, o inventário brasileiro desses gases é feito 

considerando o setor de transporte, que é um grande demandante das fontes fósseis, inserido no 

setor de energia. Diante da característica do país, que se desloca sobre modal rodoviário, 

principalmente para o transporte de cargas, o setor de energia passa a ser, em parceria com a 

agropecuária, os maiores emissores de GEE. Ver Figura 2.1.L. 

 

Essa figura, já calculada em 

CO2-eq, indica as emissões 

nacionais por setor. Segundo 

WRI (2014), o Brasil é o sétimo 

maior emissor de GEE do 

mundo. Deve-se ressaltar que, 

ante o esgotamento do potencial 

hidráulico nas regiões Sul e 

Sudeste do país, hoje, ocorre o 

deslocamento da conversão 

hidroelétrica principalmente para a região Norte, onde, na inexistência de vales encaixados e a 

presença de grandes planícies, há significativa restrição socioambiental à instalação de potência 

de grande porte. A essa característica, somam-se as grandes distâncias desses novos polos de 

despacho de energia elétrica para os centros de carga, ainda localizados nas regiões Sul e 

Sudeste, importando, em consequência, em grandes custos e perdas no transporte de grandes 

blocos de eletricidade. 

 

Como resultante desses fatos, percebe-se o crescimento sistemático, no país, da conversão 

termoelétrica de fontes fósseis, principalmente a gás natural, suscitando de forma objetiva, o 

crescimento contínuo das emissões de GEE pelo setor energético do Brasil. 

 

Figura 2.1.L – Emissões de GEE por setor no Brasil 

Fonte: MCTI, 2014 



51 

 

O Centro de Pesquisa e Inovação em Recursos Minerais, Petróleo e Estocagem de Carbono 

(CEPAC) (2015), apresentou o Atlas Brasileiro de Captura e Estocagem Geológica de CO2. 

Esse trabalho mostra o estado tecnológico atual dessa área do conhecimento, contextualizando 

o Brasil. Ele esclarece acerca das bacias sedimentares brasileiras e o seu posicionamento em 

relação aos grandes emissores estacionários de GEE. Ver Figura 2.1.M. 

 

Nessa figura, observa-se a 

localização física dos 

principais emissores de GEE, 

praticamente distribuídos 

sobre ou muito próximos das 

bacias sedimentares 

brasileiras (onshore e 

offshore), que são áreas 

potenciais para estocagem 

desses gases. 

 

Ressalta-se que na região 

Sudeste estão os maiores 

polos emissores, os quais 

também se encontram 

próximos dessas bacias. O 

atlas ainda se refere a uma rede de 15.400 km de dutos de gás através do país, representando 

uma potencial infraestrutura para transporte de CO2. Os esforços da Petrobras nos testes de 

injeção de CO2 em campos maduros é mencionado no trabalho. 

 

Exercendo o papel do segundo maior forçamento das mudanças climáticas, o sistema energético 

do petróleo passou a funcionar como o sumidouro de maior potencial mundial de estocagem 

geológica de carbono. 

 

A EOR-CO2 miscível apresenta largas variações quando da sua aplicação em diferentes tipos 

de rocha; por exemplo, a sua prática num arenito conterá diferenças significativas em relação 

ao uso em um carbonato. Sendo assim, faz-se necessário uma compreensão mínima acerca das 

características desses reservatórios; isto é, das respectivas rochas-reservatório. 

  Figura 2.1.M – Bacias sedimentares e fontes emissoras 

                           de CO2 no Brasil 

  Fonte: CEPAC, 2015 
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2.2. Conhecendo o reservatório de petróleo 

 

 

A compreensão da EOR-CO2 e dos seus mecanismos de sequestro geológico de carbono, com 

os respectivos parâmetros de desempenho, requer o entendimento da natureza dos fluidos e suas 

leis de deslocamento no meio poroso, o que implica necessariamente conhecer as características 

do reservatório de petróleo. São essas características que asseguram: (i) a existência e a 

contenção dos hidrocarbonetos disponíveis; (ii) as opções de fluxo destes através da rocha; (iii) 

a miscibilidade dos fluidos deslocador e deslocado, otimizando o respectivo potencial 

termodinâmico para aumento do FR, durante a fase de recuperação secundária especial; (iv) a 

retenção da parcela de CO2 injetado pela EOR-CO2, a qual permanece sequestrada no interior 

da rocha-reservatório por tempo geológico. 

 

 

2.2.1. Classificação das rochas-reservatório sob interesse 

 

 

Ao definir o reservatório como a porção de rocha, que contém a formação de hidrocarbonetos, 

Levorsen (2001) estabelece que ele apresenta quatro elementos intrínsecos, inseparáveis: (i) a 

rocha-reservatório, (ii) a porosidade da rocha, (iii) os fluidos existentes, (iv) o aprisionamento 

da formação. As rochas-reservatório normal e economicamente viáveis como jazidas de 

petróleo são os arenitos e carbonatos, sendo que os últimos, como descritos adiante, podem se 

apresentar como calcários e dolomitos. Outras rochas sedimentares, como os conglomerados, 

principalmente quando compostos de sílica e silicatos, também têm sido encontradas como 

reservatórios convencionais de hidrocarbonetos. De modo similar às rochas não sedimentares 

e suas formas híbridas presentes na natureza, os folhelhos, que são do tipo sedimentar, têm 

ocorrido apenas raramente como reservatórios convencionais de petróleo economicamente 

viáveis. 

 

Ainda que o interesse desta tese não comporte detalhamento nos campos da geologia geral ou 

da geologia sedimentar e suas interfaces com a geologia do petróleo, considera-se essencial que 

sejam elucidados aspectos, como, por exemplo, origem terrígena, química e bioquímica das 

rochas sedimentares, as quais se tenham transformado, ao longo de ciclo geológico, em rochas-

reservatório. Mesmo que de forma simplificada, o entendimento desses aspectos, além de outros 
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descritos ao longo do presente texto, é indispensável para compreender-se as reações químicas, 

que ocorrem entre os minerais que recobrem a superfície dos poros e os fluidos da formação, 

incluindo as reações com o CO2 a ser futuramente injetado, por ocasião da EOR-CO2. 

 

Suguio (2009) esclarece que, classicamente, essas rochas derivam da erosão (por intemperismo) 

de variados tipos de rochas existentes (que podem ser sedimentares, ígneas ou magmáticas, e 

metamórficas), denominadas, assim, de rochas matrizes. Ao serem erodidas por ação do 

intemperismo, ao longo de tempo geológico, essas rochas matrizes, ao mesmo tempo em que 

se localizam, também se constituem nas áreas-fonte dos fragmentos rochosos, que irão formar 

as rochas sedimentares. Portanto, deve-se entender que, nas rochas matrizes, as quais ainda 

podem ser referidas como áreas-fonte, inicia-se o ciclo sedimentar clássico, o qual é composto 

das seguintes fases: erosão, transporte, deposição, diagênese e soerguimento. 

 

No início do ciclo sedimentar, essas rochas matrizes são erodidas pelo intemperismo decorrente 

da ação geológica do vento, dos rios, das chuvas, do gelo, além da presença da fauna e da flora, 

estabelecendo, assim, os intemperismos físico, químico e biológico, que ocorrem ao longo de 

tempo geológico, os quais irão liberar, por meio do contínuo processo de desintegração da 

rocha, os respectivos fragmentos rochosos (fragmentos líticos). No conjunto dos mecanismos 

geológicos de intemperismo, verifica-se a combinação de processos físico-químico-biológicos, 

tais como, expansão da rocha durante a erosão, expansão térmica por insolação, dissolução, 

hidratação, oxidação, redução, carbonatação, ocorrência de ácidos orgânicos vegetais, etc. 

 

Ainda de acordo com Suguio (2009), o intemperismo atua nas rochas matrizes localizadas na 

litosfera e em contato com a atmosfera, produzindo, no decorrer do tempo geológico, a 

desagregação daquelas, liberando partículas minerais discretas e materiais em solução. As 

primeiras são principalmente óxidos e silicatos sem alteração química, areias ricas em quartzo, 

teores variáveis de mica grossa, feldspato, diferentes tipos de argilas (argilominerais), dentre 

outros. Enquanto que, os materiais em solução abarcam minérios de ferro e manganês, sulfetos 

e compostos orgânicos, entre outros. Diante da capacidade de reação química desses óxidos, 

sulfetos e silicatos com a água, que é mais abundante nos ambientes de intemperismo, esses 

minerais vão se transformando e estabelecendo uma sedimentogênese (origem dos sedimentos) 

rica em opções de formação de rochas sedimentares e rochas-reservatório futuras. 
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A erosão ocorre em vários ambientes físicos, não ficando restrita ao nível emerso, na presença 

da atmosfera; por exemplo, no caso de rochas solúveis, a dissolução química provoca erosão 

subterrânea de grande vulto, originando dolinas (depressões formadas principalmente pela 

dissolução de rochas calcárias) e cavernas, as quais, em conjunto, definem a topografia cárstica. 

Essa dinâmica geológica é sintomática, por exemplo, nas rochas-reservatório carbonáticas, em 

que, de acordo com Rosa et al. (2011), por meio desse processo de dissolução (ou solução), a 

calcita ou a dolomita é lixiviada pelas águas subterrâneas, produzindo cavidades, cujas 

dimensões podem variar desde uma minúscula porosidade até grandes cavernas no interior da 

rocha-reservatório. Esse fenômeno está diretamente relacionado às propriedades petrofísicas de 

porosidade e permeabilidade, as quais, em conjunto, configuram a característica de 

permoporosidade (ou volume permoporoso) da rocha-reservatório e são determinantes para o 

deslocamento dos fluidos no seu interior. 

 

No ambiente marinho também ocorrem fenômenos de grande poder erosivo; por exemplo, a 

escavação realizada pelas correntes de turbidez sobre as bordas das plataformas continentais, 

podendo atingir, até, os taludes continentais, produz erosão de tal monta, que resulta na 

formação dos canhões submarinos. A erosão também pode ser pluvial, fluvial, etc. De tal modo 

que os seus produtos, na forma de grãos (sedimentos) até grandes blocos de lama, são 

transportados até as áreas de subsidiência (áreas de depressão geológica para onde os 

sedimentos são carreados e depositados) destinadas à formação de rochas e bacias sedimentares. 

 

Ainda que de forma sucinta, também se registra que o transporte dos sedimentos e suas cargas 

até os respectivos ambientes de sedimentação, englobam métodos como os de suspensão, 

arrastamento superficial, escorregamento, fluxo de detritos, corrida de lama (rica em silte e 

argila, com até 30% de água), arrastamento por correntes líquidas laminares, correntes de 

marés, correntes marítimas de águas profundas, dentre outros. Portanto, numa visão integrada 

dos processos geológicos envolvidos nas fases de erosão e transporte do ciclo sedimentar, 

observa-se o papel fundamental de agentes, tais como, ventos, rios, geleiras, ondas, marés, 

correntes oceânicas, correntes de turbidez, rios subterrâneos, águas subterrâneas, etc. 

 

Descortina-se, assim, a ponta do iceberg do enorme pacote de energia, do qual resulta a 

formação dos hidrocarbonetos ao longo de ciclo geológico. Todavia abreviada, essa introdução 

revela a presença de um grande e diversificado conjunto de fontes primárias e formas 

secundárias de energia, as quais estão incluídas na dinâmica geológica da terra, sendo 
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naturalmente fornecidas e empregadas em sucessivos processos de conversão para que, no final, 

o petróleo seja formado. 

 

Diante da visualização do pacote de energia presente no ciclo sedimentar, cabe introduzir um 

elemento essencial do ambiente deposicional marinho: as correntes de turbidez. A partir dos 

primeiros estudos sobre elas, realizados por Forel, ainda em 1885, Kuenen e Migliorini (1950) 

definem a corrente de turbidez como fluxos mantidos pela ação da gravidade sobre porções com 

densidades levemente diferentes de massa fluida, onde as partículas sedimentares são 

sustentadas essencialmente pela componente dirigida para cima do fluido em turbulência. Por 

essa razão, as correntes de turbidez também podem ser designadas como “fluxos estratificados” 

ou “correntes de densidade”. 

 

Avançando nessa definição, Suguio (2009) faz referência às quatro porções distintas, que 

compõem a anatomia das correntes de turbidez: cabeça, pescoço, corpo e cauda. Normalmente, 

a cabeça é mais espessa que o resto do corpo da corrente, apresentando forma bem definida e 

 padrões de fluxo conhecidos. Ver Figura 2.2.A. 

Na parte “A” dessa 

figura, observa-se que 

atrás da cabeça e em 

contato com o pescoço, 

aparece o corpo onde o 

fluxo é aproximadamente 

uniforme em espessura; 

na parte final desse 

arcabouço anatômico, 

vê-se a cauda, na qual a 

espessura diminui 

bruscamente e o fluido 

tem a sua composição 

mais diluída. Toda 

potência gravitacional dessas correntes, ao ser dissipada em forma de energia mecânica, 

ondulatória, a água e os sedimentos fluem para frente e para cima através da cabeça, circulando 

para trás desta, sendo, em parte, perdidos em redemoinhos (como mostrado nas partes “B” e 

“C” dessa Figura). Os sedimentos mais grossos retornam à corrente para serem recirculados, 

Figura 2.2.A – Características hidráulicas das correntes de 

                         turbidez 

Fonte: Suguio, 2009 
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enquanto que os finos são incorporados à “nuvem” diluída, que forma a cauda. Esse padrão de 

circulação, sob intensa utilização de energia mecânica, produz efeitos, tais como, deposição de 

sedimentos originários do corpo da corrente (o qual realiza a tarefa de depositar os sedimentos), 

ao mesmo tempo em que a cabeça também pode funcionar como vetor de erosão; ocorrência de 

suprimento contínuo de fluido mais denso à cabeça, que resulta da carga contínua de sedimentos 

misturados à água, compensando a perda para os redemoinhos; dentre outros. 

 

Essa breve descrição objetiva aclarar o papel das correntes de turbidez na formação de depósitos 

sedimentares, os quais resultam em sequências de arenitos e folhelhos marinhos intercalados 

de grande dimensão, que podem atingir até milhares de metros de espessura. Aqui está a 

formação dos turbiditos, nos quais se incluem as rochas-reservatório em arenitos e folhelhos, e 

em carbonatos turbidíticos. 

 

Arh (2008) esclarece que essas correntes crescem consideravelmente quando da ocorrência de 

descargas de grande massa de sedimentos nas margens da plataforma continental, durante 

abalos sísmicos decorrentes de tremores e movimentos tectônicos nos assoalhos oceânicos, e 

por grandes escorregamentos de terraços submarinos inclinados e instáveis. Essa dinâmica 

geológica produz uma enorme potência gravitacional, dissipada em forma de energia mecânica, 

a qual propaga essas correntes de turbidez a velocidades de dezenas de quilômetros por hora, 

transportando grandes blocos e massas de sedimentos a longas distâncias das suas áreas de 

ocorrência, podendo alcançar ambientes deposicionais de águas profundas e pelágicos. Popp 

(2010) cita que a energia mecânica dissipada por essas correntes e o seu poder de transporte de 

carga de sedimentos são grandes, sendo registrados fluxos de lama continental com blocos de 

material sedimentar, os quais são transportados por dezenas de quilômetros em direção a 

oceanos profundos. 

 

Ao longo das fases de erosão e transporte do ciclo sedimentar acima mencionadas, ao viajarem 

desde as suas rochas matrizes até os oceanos, os grãos ou sedimentos sofrem mudanças físicas, 

texturais (por exemplo, redução do tamanho e aumento do grau de arredondamento) e químicas 

(mineralógicas), como resposta à ação dos agentes de intemperismo e transporte. As mudanças 

químicas ocorrem em larga gama de opções, que vão desde alterações nas superfícies de fratura 

e clivagem até à completa transformação ou mesmo dissolução mineral. Esses fenômenos não 

ocorrem apenas nas fases mencionadas, mas se estendem às de deposição e pós-deposicionais, 

envolvendo a diagênese, abarcando o uso de grandes pacotes de energia e as condições físico-
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químicas do ambiente deposicional, com suas variáveis de Eh (potencial de oxirredução) e pH 

(potencial do íon hidrogênio). 

 

Suguio (2009) estabelece que só a fase de diagênese, por exemplo, engloba os processos de 

autigênese, cimentação, compactação, desidratação, diferenciação diagenética, dissolução 

diferencial, recristalização, redução e substituição metassomática. Observa-se, assim, a 

existência de condições, que favorecem largas mudanças físico-químicas nos sedimentos e, 

portanto, nas rochas-reservatório decorrentes. Por exemplo, de forma diferente da substituição 

mestassomática (substituição da rocha hospedeira em grande escala, por mineral de composição 

química diferente de origem externa), a autigênese refere-se à formação de minerais in situ, na 

qual, diante de mudanças de condições oxidantes para redutoras, alguns sedimentos sólidos, 

como sílica, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, etc., são dissolvidos e os fluidos 

intersticiais tornam-se saturados ou mesmo supersaturados nessas substâncias. Na continuidade 

desse processo, íons como enxofre (S) e magnésio (Mg) podem alcançar concentração 

suficiente para produzir depósitos minerais economicamente relevantes. Portanto, deve-se 

compreender que os minerais reagem e se transformam, física e quimicamente, produzindo 

rochas-reservatório distintas. 

 

Em se tratando dos sedimentos até aqui citados e do termo latino “detrito”, que significa aquilo 

que pode ser submetido ao atrito, Teixeira et al. (2012) expõem acerca da utilização do vocábulo 

de origem grega klastos, o que implica dar-se o nome de clasto a esses grãos, como é praticado 

na geologia sedimentar: clastos ou grãos clásticos. Segundo esses autores, a adoção da origem 

grega extrapola a etimologia da palavra, que significa “aquilo que se quebra”, aclarando que, 

em sedimentologia, o grão, agora denominado clasto ou grão clástico, é entendido como 

qualquer sedimento que sofreu transporte mecânico, tendo, ou não, sofrido quebra. Diante das 

transformações físico-químicas às quais esses clastos são submetidos, emerge o conceito de 

maturidade do grão, de acordo com o qual este pode evoluir, por exemplo, para maior 

homogeneidade granulométrica, arredondamento, redução de matriz na formação das rochas, 

além das transformações geoquímicas atinentes ao respectivo ciclo geológico. 

 

Os grãos clásticos ou sedimentos clásticos, também denominados detríticos, constituem os 

componentes terrígenos (minerais terrígenos) das rochas sedimentares. Distingue-se, aqui, essa 

espécie de grão, porque, a eles, ainda se adicionam minerais químicos, como, por exemplo, os 
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carbonatos; a sílica autigênica, que é desenvolvida durante a diagênese e se apresenta na forma 

de quartzo autigênico; sulfatos; entre outros; além dos próprios hidrocarbonetos. 

 

Ainda conforme Suguio (2009), os minerais terrígenos são formados, em sua maioria, pelo 

quartzo (35-50)%, seguido dos argilominerais (25-35)%; na sequência, vêm os feldspatos, sílex, 

mica grossa, carbonatos e minerais pesados. Portanto, a partir dessas espécies minerais, quanto 

à caracterização básica do reservatório de petróleo, pode-se compreender o significado da 

denominação “reservatórios clásticos” ou “detríticos”; alguns autores também lhes fazem 

alusão como “reservatórios fragmentários”. No que se refere aos reservatórios de petróleo, e 

onde aplicável, esta tese os denominará de reservatórios clásticos, estabelecendo diferença entre 

eles e os reservatórios químicos e bioquímicos mencionados adiante. 

 

Nessa concepção de reservatórios clásticos, de acordo com Rosa et al. (2011), os arenitos são 

as rochas-reservatório mais encontradas no mundo. Suguio (2009) expõe que os arenitos 

constituem a totalidade do tipo de rochas sedimentares arenáceas, sendo formados por 

sedimentos clásticos da dimensão média do grão de areia, resultantes da mistura de 

diversificados grãos minerais e fragmentos de rocha (fragmentos líticos) provenientes da erosão 

de tipos variados de rochas matrizes. Entretanto, esses minerais sofrem significativas 

transformações pelo intemperismo nas áreas-fonte, continuando essa transformação durante o 

transporte desses clastos até o sítio deposicional (bacia sedimentar) e após a deposição, por 

meio dos processos diagenéticos (fase de diagênese).  

 

Durante os processos de intemperismo nas áreas-fonte ocorre eliminação seletiva de minerais, 

principalmente por decomposição química, em que, por exemplo, os feldspatos são 

transformados em caulinita (que é um dos grupos dos argilominerais); no caso dos anfibólios e 

piroxênios, estes são dissolvidos e transportados em solução iônica, etc. Conforme Popp (2010), 

os anfibólios e piroxênios são tipos específicos de silicatos encontrados nas rochas matrizes, 

como a tremolita (Ca2Mg5Si8O22), que é um anfibólio, e a enstatita (MgSiO3), um piroxênio; 

são minerais de pouca estabilidade e, portanto, submetidos à dissolução por intemperismo como 

já mencionado. No decorrer do transporte, os minerais sofrem significativo desgaste decorrente 

de intenso processo de abrasão diferencial, cujos efeitos dependem da resistência física (dureza) 

de cada um deles; aqueles mais moles ficam submetidos a grandes alterações, sendo reduzidos 

a frações muito finas ou se transformando em solução. 
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Na sequência, finalmente, após a deposição, na fase de diagênese, a composição dos arenitos 

ainda é modificada, por meio da dissolução e da precipitação, além de outras transformações 

diagenéticas fora de controle, típicas da termodinâmica de não equilíbrio presente na evolução 

dos compostos químicos para geológicos. Segundo Suguio (2009), nesses processos, os 

minerais menos estáveis podem ser completamente eliminados, enquanto que, novos minerais, 

especialmente os carbonatos, podem ser adicionados por precipitação química, passando a 

preencher o meio poroso entre os grãos do arcabouço. 

 

Dentre os componentes clásticos, o quartzo é termodinamicamente estável nas condições de 

sedimentação, sendo o mineral mais comum nos arenitos. Os feldspatos também estão 

presentes, além de argilominerais (argilas) e fragmentos líticos. Ainda fazem parte dos arenitos 

os minerais químicos, como os carbonatos, em que a calcita (CaCO3) e a dolomita 

[CaMg(CO3)2] são os mais comuns, podendo, muitas vezes, ser encontrados como 

preenchimento de poros e cimentos de origem pós-deposicional. Inseridos nesses minerais, 

igualmente marcam presença a sílica autigênica na forma de quartzo (autigênico); sulfatos, 

como a barita (BaSO4) e a anidrita (CaSO4); e sulfetos, como a pirita (FeS2). Tipos diferentes 

de minerais químicos ainda ocorrem nos arenitos, como os silicatos de ferro, as zeólitas, óxidos 

e hidróxidos de ferro, dentre outros. 

 

No que se refere aos aspectos texturais, Suguio (2009) menciona a forma e o arredondamento 

dos grãos, que são propriedades reveladoras das modificações decorrentes da abrasão, 

dissolução, etc., sofridas pelos fragmentos arenosos, os quais eram inicialmente angulosos. A 

abrasão, por exemplo, está diretamente relacionada aos processos de transporte e deposicionais 

desses sedimentos. No que se refere ao arredondamento dos grãos, este é um processo muito 

lento, principalmente quando se trata de grãos arenosos de quartzo (pois também ocorre quartzo 

autigênico, de origem química, como acima mencionado). Portanto, a existência de grãos bem-

arredondados geralmente representa resultados de muitos ciclos de deposição e retrabalhamento 

nos ambientes deposicionais. 

 

Quanto ao foco desta tese na maior ou menor dificuldade para deslocamento dos fluidos 

(incluídos os hidrocarbonetos) no interior do volume permoporoso da rocha-reservatório, é 

relevante a consideração sobre a maturidade desses arenitos. Folk (1951) apud Suguio (2009) 

expressa que os arenitos podem atingir as maturidades química e física. Visto que as rochas 

matrizes, nas áreas-fonte, são de tipos variados (podendo ser ígneas, sedimentares e/ou 
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metamórficas), no decorrer das fases de intemperismo, erosão e transporte acima referidas, os 

minerais mais instáveis são destruídos, causando um relativo enriquecimento dos minerais 

quimicamente mais estáveis na constituição final do arenito. Considerando que o quartzo é o 

mineral mais estável e abundante nesse tipo de rocha-reservatório, enquanto que o feldspato é 

menos estável, a maturidade química é definida como uma razão do teor entre esses dois 

minerais principais. 

 

De forma concomitante, ao passar por essas fases do ciclo sedimentar, desde a erosão das rochas 

matrizes, transporte até à deposição, grandes alterações físicas, texturais, também são 

produzidas sobre os sedimentos; essas mudanças definem a maturidade física (ou textural) dos 

grãos arenosos, isto é, dos grãos clásticos. Dessa forma, a maturidade física abarca o aumento 

do grau de seleção granulométrica, o arredondamento dos grãos e a consequente diminuição da 

quantidade de matriz síltico-argilosa (formada, na sua maior parte, por silte e argila). Dessa 

forma, assim como a maturidade química é expressa pela relação quartzo/feldspato, a 

maturidade física se funda na razão percentagem de grão/percentagem de matriz. 

 

A matriz é representada pela subpopulação de matéria intersticial, formada por partículas 

suficientemente finas, filtradas pelos interstícios dos grãos do arcabouço, neste caso, dos 

arenitos, transportadas em suspensão. Ao se fazer referência à maturidade textural e à matriz, 

na formação das rochas-reservatório, deve-se mencionar que o tamanho, a forma e o arranjo 

espacial dos componentes mineralógicos constituem algumas das propriedades texturais mais 

importantes, que definem a microgeometria dos sedimentos. Enquanto que, as estruturas 

sedimentares estão relacionadas às feições maiores, macroscópicas, que são observadas em 

escala de afloramento ou de mapeamento geofísico, constituindo a sua macrogeometria. 

 

Nesse contexto, referindo-se a algumas feições texturais específicas dos sedimentos, Pettijohn 

(1975) apud Suguio (2009) introduziu os termos “textura hidrodinâmica” e “textura 

diagenética”, em que a deposição de sedimentos por movimentação de fluidos, sob ação da 

gravidade, produz a primeira. Portanto, percebe-se que, mediante o uso de grande pacote de 

energias fornecido pela natureza conforme acima mencionado, presente na hidrodinâmica do 

ambiente deposicional, a textura hidrodinâmica se caracteriza por um arranjo espacial 

tridimensional, exibindo significativo espaço intergranular, o que, para o interesse desta tese, 

implica a formação de uma futura rocha-reservatório com elevada porosidade (porosidade 

primária). 
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Todavia, os processos diagenéticos introduzem modificações pós-deposicionais importantes, 

como por exemplo, formando minerais autigênicos e cimentos de precipitação química, 

originando, em decorrência, a textura diagenética, a qual produz alterações nos elementos do 

arcabouço, implicando significativa redução da porosidade e dos canais de interligação entre os 

poros; isto é, diminuindo a permoporosidade da rocha-reservatório, o que resulta na porosidade 

secundária. Todavia não seja objeto de análise detalhada por parte do presente trabalho, deve-

se registrar que, segundo Levorsen (2001), a porosidade secundária poderá sofrer influência 

determinante não apenas dos processos diagenéticos, mas, adicionalmente, de eventuais 

movimentos tectônicos e do surgimento de fraturas naturais na rocha-reservatório. 

 

Embora extrapolando o foco desta tese, aclara-se que, constituindo-se num ramo da geologia, 

Teixeira et al. (2012) elucidam que ao derivar do grego tektonikés, o qual significa “a arte de 

construir”, a tectônica, ou geotectônica, estuda as estruturas da crosta terrestre (ou de outros 

planetas), dedicando-se particularmente às forças e movimentos ocorridos em determinada 

região e que deram origem às referidas estruturas. 

 

Nessa linha conceitual, Popp (2010) define a tectônica como o ramo da geologia que estuda os 

processos e o resultado dos esforços (geodinâmicos) de natureza interna da terra, que deformam 

as rochas. Ainda expõe que os sistemas de forças atuantes continuamente no planeta produzem 

modificações na crosta terrestre, com deslocamento de massas continentais, formação de bacias 

oceânicas e outras características fisiográficas, incluindo deformações e alterações de grande 

monta em todos os tipos de rochas e minerais. Essas deformações estruturais encontradas nas 

rochas sob a forma e a designação de fraturas/falhas (as falhas são fraturas ocorridas nas rochas 

com um consequente deslocamento dos blocos resultantes) e dobras evidenciam os movimentos 

e as direções dos esforços produzidos pelas placas litosféricas. Dessa forma, ainda que esteja 

diretamente relacionada à geologia estrutural, a tectônica estuda estruturas em uma escala muito 

maior. 

 

Ainda de acordo com Popp (2010), os sistemas de forças acima mencionados que atuam e 

deformam as estruturas rochosas são de dois tipos: o primeiro respeita às forças gravitacionais 

e eletromagnéticas, por ele, denominadas forças de volume, as quais atuam sobre a massa como 

um todo; portanto, o tectonismo resultante abarca enorme potência gravitacional, a qual, por 

meio de movimentos geológicos, é dissipada em forma de imensa quantidade de energia 

mecânica, provocando essas grandes deformações. O segundo tipo de forças integrante dos 
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eventos tectônicos é o que se refere às forças de contato; isto é, aquelas que atuam ao longo de 

uma superfície fraturada provocando os deslocamentos e as deformações de partes dos corpos 

rochosos submetidos a esses esforços. Os deslocamentos dos corpos falhados podem atingir 

centenas de metros. Também há fraturas ou falhas, que não decorrem de esforços tectônicos; 

elas podem ser originadas, por exemplo, de escorregamentos de sedimentos argilosos; quedas 

de tetos de cavernas formadas em regiões, ou estruturas, calcárias, que sofreram dissolução; ou 

ainda por vulcanismo. 

 

Ao se referir à geologia sedimentar e às respectivas rochas, Suguio (2009) expõe que a tectônica 

se manifesta através de movimentos verticais, horizontais e oblíquos da crosta terrestre, 

afetando a grande maioria das sequências sedimentares, podendo ocorrer durante e após a 

sedimentação, provocando variações de espessura, atribuindo características caóticas e 

originando contatos anômalos. 

 

Como se depreende, no que se refere ao interesse desta tese, essa visão preliminar da tectônica 

é indispensável, por exemplo, para a compreensão das causas responsáveis pela existência das 

armadilhas estruturais de contenção dos hidrocarbonetos em reservatório descritas adiante, 

dentre outros fenômenos. Como expressa Thomas (2004), o desenvolvimento das condições 

para o aprisionamento de petróleo pode ser ditado pela geração de esforços físicos 

determinantes da formação dos corpos rochosos arquitetônicos, que se transformam em abrigos 

para a contenção dos fluidos. 

 

Com respeito aos arenitos (rochas sedimentares arenáceas), de acordo com Wentworth (1922), 

dentre as dimensões granulométricas e terminologia para sedimentos clásticos, tem-se que: as 

areias se localizam no intervalo dimensional (1/16-2) mm e os siltes nas dimensões (1/256-

1/16) mm. Esse autor ainda esclarece que as dimensões abaixo de 1/256 mm correspondem à 

granulometria das argilas. Ver Figura 2.2.B a seguir. 
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Esse autor indica que os 

siltes e, principalmente as 

argilas (argilominerais), 

constituem-se 

praticamente em uma 

“massa” ou “pasta” 

cimenteira, as quais, ao 

formarem as rochas 

sedimentares, bem como 

comporem o cimento 

delas, certamente 

reduzirão significativamente a sua permoporosidade. Pelas suas diminutas dimensões (menores 

do que 1/256 mm), os argilominerais não estão presentes nessa figura. 

 

Suguio (2009) menciona que essas argilas compreendem silicatos de alumínio hidratados, 

geralmente resultantes da decomposição de feldspatos ou de outros minerais 

aluminossilicatados; com essa gênese, elas pertencem aos grupos da caulinita, illita, clorita, 

vermiculita, dentre outros, apresentando granulação muita fina. A sílica (SiO2) livre, precipitada 

bioquimicamente em radiolários, diatomáceas e espícula de esponjas, além da alumina (Al2O3) 

igualmente fazem parte da composição química dos argilominerais. A vermiculita, por 

exemplo, é muito utilizada na construção civil como base de cimento de alta aderência, 

corroborando a visão dessa característica cimenteira dos argilominerais. 

 

Dessa forma, a presença predominante dos siltes e argilas nos folhelhos confere, a essas rochas 

sedimentares (rochas sedimentares lutáceas), fina porosidade e limitada permeabilidade. Suguio 

(2009) também registra que os arglominerais perfazem mais de 50% dos minerais presentes nos 

folhelhos. Como consequência dos processos de elevada compactação, autigênese e 

cimentação, durante a diagênese, quando ocorre dessas rochas serem ainda mais duras que os 

folhelhos (inadequadamente denominados de xisto), esse tipo de rocha sedimentar evolui para 

o argilito, que designa folhelhos muito duros, levemente metamorfoseados, já localizados num 

estágio evolutivo entre o folhelho e a ardósia. 

 

Conforme Popp (2010), as micas, como por exemplo, a biotita [K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2], a 

muscovita [KAl2AlSi3O10(OH)8], dentre outras composições químicas, são reconhecidas como 

Figura 2.2.B – Dimensões naturais dos clastos arenosos 

Fonte: Adaptado de Wentworth, 1922 
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formadoras de placas (hábito placóide), que se depositam juntamente com os siltes finos. Na 

maioria dos casos, as placas de mica são orientadas paralelamente às camadas formadoras das 

rochas e quando presentes em elevado teor, estas desenvolvem acentuada fissilidade, isto é, a 

rocha adquire a propriedade de esfoliar-se segundo planos paralelos. Nesse caso, o sedimento 

é denominado folhelho. 

 

Apenas no que se refere à denominação dessas rochas sedimentares, Suguio (2009) também 

expõe que o folhelho é o nome empregado para designar uma rocha argilosa (presença massiva 

dos argilominerais) com fissilidade (rocha físsil), a qual representa a propriedade desses 

sedimentos se separarem em planos. Ver Figura 2.2.C. 

 

Essa figura mostra a 

característica de 

fissilidade da rocha, a 

qual se apresenta em 

lâminas finas, paralelas e 

esfoliáveis. 

 

Relatando acerca dos 

tipos de folhelhos, 

negros, ricos em matéria 

orgânica (3-15)%; 

silicosos, com alto teor de 

sílica (cerca de 85% de 

SiO2), visto que o teor médio é de 58%; aluminosos, assim chamados quando o teor de alumina 

(Al2O3) ultrapassa os 22% (média de 15,4%); e calcíferos, quando ricos em calcita, Suguio 

(1980) já indicava essa característica deles se desagregarem em lascas finas, semiflexíveis e 

altamente físseis. Nessa obra, o autor também chama a atenção para a importância dos folhelhos 

como rochas selantes de qualidade para retenção dos fluidos do reservatório, evitando a 

exsudação (escape do petróleo para a superfície), e apresenta um perfil mais detalhado e 

específico dessa rocha. Ver Figura 2.2.D a seguir. 

 

 

 

Figura 2.2.C – Folhelho carbonoso exibindo fissilidade 

Fonte: Suguio, 2009 
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Na figura ao lado, novamente observa-

se, agora mais detalhadamente, a 

fissilidade dos folhelhos e as indicações 

físicas das suas limitações como rocha-

reservatório convencional. 

 

De acordo com Suguio (2009), embora 

os minerais de hábito placóide 

(minerais placóides) influenciem a 

fissilidade, esta propriedade está mais 

diretamente relacionada às seguintes razões: (i) abundância, grau de cristalinidade, tipo e 

orientação espacial dos argilominerais, que são majoritariamente presentes nos folhelhos; (ii) 

abundância, entre as moléculas orgânicas, de hidrocarbonetos alifáticos de cadeia retilínea, 

cujos átomos terminais de hidrogênio foram substituídos por grupos reativos; (iii) ausência de 

organismos perfuradores, principalmente em ambientes de águas estagnadas, onde se 

sedimentam os folhelhos negros. 

  

Embora a presente tese não se dedique à teoria orgânica do petróleo, diante do acima exposto, 

percebem-se razões para o fenômeno da migração primária do petróleo, em que este é 

inicialmente expulso da sua rocha geradora (geralmente folhelhos e carbonatos), com baixos 

valores de permeabilidade, para meios mais porosos e permeáveis, até encontrar a rocha 

armazenadora. Também se depreendem motivos pelos quais dificilmente os folhelhos se 

constituem em rochas-reservatório convencionais de petróleo; normalmente, contêm 

reservatórios não convencionais, também podendo se apresentar, segundo Levorsen (2001), em 

forma de rochas não reservatório, como é o caso dos folhelhos pirobetuminosos 

(inadequadamente nomeados de xistos betuminosos), cujo óleo final, recolhido em condições 

termodinâmicas de superfície, só pode ser retirado com a utilização adicional de calor 

(desfavorecendo o seu balanço energético); isto é, por destilação destrutiva. 

 

Ainda de acordo com Levorsen (2001), nos casos específicos em que funcionam como rocha-

reservatório não convencional, os folhelhos podem produzir considerável volume de 

hidrocarbonetos, o qual está disponível em fraturas e/ou em finas camadas distribuídas ao longo 

dos planos divisórios entre as camadas (estratos) formadoras da rocha. Nessas condições, as 

atividades de E&P requerem métodos especiais para extração dos fluidos presentes. 

Figura 2.2.D – Folhelho: lâminas paralelas e 

                        esfoliáveis 

Fonte: Suguio, 1980 
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Adicionalmente a essas evidências acerca das características básicas dos folhelhos em geral e 

da migração primária do petróleo em particular, ainda se observa, de acordo com Suguio (2009), 

motivos pelos quais os folhelhos aparecem usualmente associados aos arenitos, visto que estes 

são pródigos como rochas-reservatório convencionais de petróleo. 

 

Retornando aos arenitos após esses esclarecimentos, o autor supracitado expõe a classificação 

dessas rochas em termos dos seus teores de quartzo, feldspato e outros fragmentos líticos. Os 

arenitos que contêm mais de 95% de quartzo na sua fração detrítica (terrígena) e, portanto, 

menos de 5% de feldspatos ou outros fragmentos líticos, são denominados de arenitos 

ortoquartizíticos (ou quartzarenitos); enquanto que, aqueles com 25% ou mais de grãos de 

feldspato e menor teor de fragmentos líticos constituem os reconhecidos arenitos arcozianos. 

Quando essas rochas apresentam composição terrígena com teor de 25% ou mais de fragmentos 

líticos e menor presença de feldspatos, compõem os denominados arenitos líticos (ou 

litarenitos). Variações desses teores de minerais terrígenos também podem estar presentes, 

representando outros tipos de arenitos, como os subarcózios, dentre outros, cujo detalhamento 

não será tratado no presente trabalho. 

 

Ainda há outro critério classificatório para os arenitos, o qual, mesmo sendo entendido como 

secundário, é complementar ao acima descrito. Esse segundo critério estabelece a designação 

de arenitos limpos e sujos. Os primeiros são aqueles que contêm menos de 15% de matriz 

síltico-argilosa (anteriormente referida); enquanto que, os arenitos sujos são os que possuem 

teor de matriz acima desse percentual. 

 

Os arenitos ortoquartizíticos, formados por mais de 95% de quartzo na sua fração terrígena, 

contêm frequentemente seu cimento silicoso composto por quartzo precipitado quimicamente 

ou cimento calcário. Deve-se observar que as alusões feitas à fração terrígena (ou detrítica), 

indicam que, como especificado adiante, essas rochas também possuem fração química na sua 

composição, como por exemplo, os carbonatos, sendo a calcita e a dolomita os mais comuns. 

Outros minerais químicos ainda fazem parte dessas rochas, tais como os sulfatos, dentre os 

quais estão a gipsita (CaSO4.2H2O) e a barita (BaSO4); sulfetos, como a pirita (FeS2); etc. 

Dentro da fração terrígena acima referida, normalmente os grãos de quartzo presentes nos 

arenitos ortoquartizíticos passaram por retrabalhamentos sucessivos durante o respectivo ciclo 

sedimentar, de tal modo que, fisicamente, apresentam alto grau de arredondamento e excelente 
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seleção granulométrica, constituindo, assim, rochas-reservatório de qualidade, com promissora 

permoporosidade. 

 

No que se refere ao interesse deste trabalho, como se verá adiante, pode-se compreender porque, 

conforme Rosa et al. (2011), os arenitos são as rochas-reservatório mais frequentemente 

encontradas em todo o mundo. Mediante a sequência de características básicas alistadas ao 

longo do presente texto, também se elucida porque, a princípio, os arenitos se apresentam como 

os reservatórios convencionais de petróleo de permoporosidade mais favorável. Sabendo-se que 

o fator de contato entre os fluidos injetado e retido na rocha-reservatório é um fenômeno 

determinante para o rendimento da EOR-CO2, igualmente, será possível depreender-se os 

motivos pelos quais várias regiões da rocha-reservatório com permeabilidade densamente 

tortuosa, barreiras de folhelhos e outras heterogeneidades, provocam a existência de parcelas 

do volume poroso não varridas pelos fluidos em movimento, permanecendo como ilhas, que 

são deixadas para trás, prejudicando, assim, tanto o sequestro geológico de carbono como o 

aumento do FR. 

 

Ainda que esteja de acordo com essa frequência majoritária dos arenitos como rochas-

reservatório em campos de petróleo em produção, Levorsen (2001) menciona que, em termos 

de reservas; isto é, de volume de óleo recuperável, o maior percentual mundial pertence às 

rochas-reservatório carbonáticas. Segundo esse autor, essa evidência é crescente no mundo, à 

medida que avança a descoberta de novas jazidas. 

 

Dessa forma, entende-se com clareza a evidência citada por Rosa et al. (2011), de que nos 

reservatórios areníticos bem-lixiviados, com areia limpa e homogênea (arenitos 

ortoquartizíticos bem-lixiviados), o fator de contato é de (75-90)% em reservatórios típicos, 

podendo aproximar-se dos 100%. 

 

Suguio (2009) também afirma que à fração de minerais químicos presentes nessas rochas-

reservatório como mencionado acima, deve-se acrescentar os minerais autigênicos, sendo todos 

eles formados a partir de soluções no interior da bacia deposicional ou durante a diagênese. Em 

sua maioria, esses minerais são carbonatos (70-85)%, seguidos da sílica (10-15)%, sulfatos, e 

outros sais e minerais autigênicos surgidos na fase de diagênese precoce. Aqui, vê-se a 

ocorrência de sedimentos produzidos no interior da própria bacia sedimentar; isto é, que não 

sofreram transporte a partir das suas áreas-fonte como os acima mencionados; estes clastos, 
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segundo Teixeira et al. (2012), são nomeados intraclastos; e aqueles que “viajaram desde a 

montanha” até a sua área deposicional na bacia sedimentar são denominados extraclastos. 

 

Em conformidade com essa definição, por exemplo, a carapaça carbonática de foraminífero 

planctônico, a qual, após a morte do animal apenas decanta ao longo da altura da coluna d’água 

para depositar-se no fundo oceânico também é considerado um clasto; tem origem na própria 

bacia na qual se deposita, sendo, por conseguinte, um intraclasto. Teixeira et al. (2012) aclaram 

que o intraclasto é aquele clasto (ou grão clástico) unicamente transportado dentro dos limites 

da própria bacia sedimentar. Esses autores também mencionam os sedimentos que não são 

grãos; por exemplo, um extraclasto como o quartzo pode estar acompanhado não apenas de 

outros minerais e rochas, mas, adicionalmente, por íons transportados em solução. O soluto tem 

origem e história parecida com a dos sedimentos, sendo que o seu transporte é químico, sem 

envolver carreamento de material sólido. O destino final do soluto também é a bacia sedimentar, 

onde parte dos íons pode agrupar-se, alcançar o estado sólido e se transformar em sedimento; 

por exemplo, a precipitação química induzida pelo metabolismo de seres vivos, como no caso 

de um carbonato precipitado pela redução da concentração de CO2 na água, o qual foi absorvido 

na fotossíntese de algas ou bactérias, pode transformar o soluto em sedimento. 

 

Não só os solutos evoluem para a fase de coloides, como muitos compostos formados por 

processos químicos e biológicos em ambientes intempéricos e sedimentares precipitam-se 

inicialmente sob a forma de coloides, com arranjo cristalino precário, podendo evoluir para 

arranjos mais organizados e/ou cristais maiores. No campo da sedimentologia, dentre as opções 

de interesse deste trabalho, é o caso, por exemplo, de alguns óxidos metálicos e da sílica 

presentes como cimento das rochas sedimentares ou do carbonato precipitado pela ação do 

metabolismo de algas e bactérias. Deste modo, Teixeira et al. (2012) esclarecem que sedimentos 

que não são grãos também podem ser depositados por processos químicos ou biológicos que, 

ao longo de tempo geológico, constroem os chamados “edifícios sedimentares biogênicos”. 

 

Objetivando-se alcançar a compreensão das rochas-reservatório químicas e biogênicas, faz-se 

referência, aqui, aos processos biológicos de deposição, nos quais o sólido ancoramento do 

depósito no substrato, com o seu crescimento gradual in situ, deslocando-se da superfície de 

fixação de baixo para cima, torna-os comparáveis a edifícios. Quando os organismos 

formadores constroem suas carapaças fixas a um substrato, no qual elas permanecem após sua 

morte, diz-se que o edifício é bioconstruído; e se, por meio do seu metabolismo, os organismos 



69 

 

provocam mudanças químicas ou hidrodinâmicas, as quais resultam na deposição sedimentar 

de solutos, diz-se que o edifício sedimentar foi bioinduzido. 

 

De maior interesse desta tese, os edifícios sedimentares bioinduzidos são representados por 

construções calcárias formadas pelo metabolismo fotossintetizante de micróbios (algas verdes-

azuis ou cianofíceas e cianobactérias), que se fixam no substrato. Conforme Teixeira e al. 

(2012), em virtude da sua superposição em esteiras, eles se apresentam na forma de laminados, 

recebendo a denominação de estromatólitos (do grego stroma, que significa laminação, e lito, 

que quer dizer rocha). Quimicamente, esse mecanismo de bioindução pode ser constatado na 

relação entre as formas iônica e precipitada do carbonato (bicarbonato e carbonato). Ver a 

equação 2.2-1: 

 

𝐶𝑎+2(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑂−1(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2(↑) + 𝐻2𝑂(↑)                     (Eq. 2.2-1) 

 

Como se observa nessa equação, a remoção de qualquer componente desse sistema químico de 

um dos lados da equação, é naturalmente compensado pelo deslocamento do equilíbrio para 

esse lado e pela reposição do componente consumido. Dessa forma, a retirada do CO2 pela alga 

ou cianobactéria desloca o equilíbrio para a direita da equação acima, repõe esse gás consumido 

e favorece a precipitação do carbonato (CaCO3) sob a forma de calcita ou aragonita, minerais 

estes que apresentam mesma composição química e diferentes estruturas cristalinas. A calcita 

se cristaliza no sistema trigonal, sendo muito mais comum do que a aragonita, posto que, ao 

longo do tempo geológico, esta se transforma na primeira; tal evidência, de acordo com Suguio 

(2009), decorre do fato da calcita ser mais estável na natureza. A partir daqui, já se pode 

descortinar o tipo de rocha-reservatório química. 

 

Levorsen (2001) define as rochas-reservatório químicas como sendo predominantemente 

compostas por precipitados químico e bioquímico, a partir de intraclastos, no conceito de 

Teixeira e al. (2012) exposto acima, constituindo-se em sua larga maioria de carbonatos (rochas 

carbonáticas) em calcários e dolomitos. 

 

Suguio (2009) ainda menciona que as rochas carbonáticas são formadas principalmente pelas 

calcita (CaCO3) e dolomita [CaMg(CO3)2], em que a primeira é preponderante. A calcita é o 

carbonato mais comum nessas formações, sempre ocorrendo associada com a dolomita nas 

rochas carbonáticas. Portanto, os reservatórios carbonáticos são conhecidos como calcários e 



70 

 

dolomitos, e estão presentes, por exemplo, nos carbonatos turbidíticos de águas profundas. 

Outros minerais também fazem parte desses reservatórios, como, por exemplo, a calcedônia 

(sílica microcristalina), que ocorre disseminada ou segregada em nódulos nos calcários e 

dolomitos; os argilominerais, que são componentes insolúveis dos carbonatos; dentre outros. 

 

No conjunto dos componentes aloquímicos (partículas de espécie química ou bioquímica, 

originadas no interior da bacia de sedimentação, e que, portanto, sofreram transporte limitado 

ao próprio território bacinal) do arcabouço dessas rochas-reservatório, chama-se atenção para 

os bioclastos (fósseis), pois são predominantes em alguns calcários e compostos por conchas 

fragmentadas de moluscos (coquinas); restos de corais; algas calcárias, como, por exemplo, os 

gêneros Halimeda, que é aragonítica, e Lithothamnium, calcítica; foraminíferos, que são 

essencialmente calcíticos; além de espículas de esponjas e outros fragmentos. 

 

Nessa sequência, segundo Ahr (2008), os carbonatos são complexos iônicos do (CO3)
2- e 

cátions metálicos divalentes, tais como, os cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês 

(Mn), zinco (Zn), bário (Ba), estrôncio (Sr) e cobre (Cu), além de outros menos comuns, sendo 

que, as combinações químicas mais encontradas são com os dois primeiros mencionados. Como 

resultante, ainda informa o autor, cerca de 90% dos carbonatos são calcários (CaCO3) e 

dolomitos [CaMg(CO3)2]; além do que, as ligações do grupo metálico com o carbonato não são 

tão fortes quanto as da estrutura interna do último, as quais, por sua vez, também são mais fracas 

do que as ligações covalentes internas do CO2. Desse modo, quando em presença de íons 

hidrogênio, o grupo carbonato quebra-se, produzindo CO2 e água (H2O). Por esse motivo, a 

reação de quebra ocorrida quando, por exemplo, a calcita é atacada com ácido, constitui a base 

química para distinguir as rochas-reservatório carbonáticas das não carbonáticas. 

 

Ao se observar a inclusão contínua do CO2 nas formas iônica e precipitada acima mencionadas, 

também é possível compreender a base conceitual do sequestro geológico do CO2 desenvolvido 

adiante, visto que, conforme Marini (2007), a descoberta desse gás, na segunda metade do 

século XVIII, ocorreu a partir do carbonato combinado com o Mg: ao ser aquecido, o 

hidroxicarbonato de magnésio (magnesia alba) produzia o óxido de magnésio (magnesia 

calcinata) e um gás, naquela época, ainda desconhecido. Ver Eq. 2.2-2. 

 

4𝑀𝑔𝐶𝑂3. 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2. 4𝐻2𝑂 → 5𝑀𝑔𝑂 + 5𝐻2𝑂 + 4𝐶𝑂2(𝑔)                    (Eq. 2.2-2) 
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Na Eq. 2.2-2, observa-se a emissão do CO2(g). E sob ataque ácido, como por exemplo, o ácido 

clorídrico (HCl), a magnesia alba também produzia o CO2(g). Ver a Eq. 2.2-3. 

 

4𝑀𝑔𝐶𝑂3. 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2. 4𝐻2𝑂 + 10𝐻𝐶𝑙 → 5𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 10𝐻2𝑂 + 4𝐶𝑂2(𝑔)               (Eq. 2.2-3) 

 

Na Eq. 2.2-3, também se constata a formação do CO2(g), quando a magnesia alba é atacada pelo 

HCl. Naquela altura do século XVIII, foi interessante notar que ao se reagir a magnesia 

calcinata, isto é, o óxido de magnésio (MgO) com carbonatos, como por exemplo, de sódio ou 

potássio, obtinha-se de volta a rocha, isto é, a magnesia alba. Ver Eq. 2.2-4 (com o carbonato 

de sódio). 

 

5𝑀𝑔𝑂 + 4𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 9𝐻2𝑂 → 4𝑀𝑔𝐶𝑂3. 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2. 4𝐻2𝑂 + 8𝑁𝑎𝑂𝐻               (Eq. 2.2-4) 

 

Na Eq. 2.2-4, observa-se que, a partir do produto final (magnesia calcinata) da Eq. 2.2-2, há 

um caminho de volta para se obter a magnesia alba original, a rocha. Como se verá adiante, 

repetindo-se esse conceito de processo com o calcário (CaCO3), com a formação da cal viva, o 

óxido de cálcio (CaO), e o CO2(g), na época acima mencionada, esse gás foi denominado de 

“gás fixo”, porque após emitido, havia caminho inverso, através do qual ele poderia ser 

novamente fixado à rocha. 

 

No que se refere aos carbonatos de origem bioquímica, Levorsen (2001) revela que, entre os 

demais (bactérias, foraminíferos, corais, briozoários, braquiópodes e moluscos), as algas são os 

principais agentes bioquímicos, que secretam e depositam calcário, sendo, portanto, os 

“construtores” mais importantes das rochas-reservatório carbonáticas. Outras rochas 

bioquímicas também podem ser originadas a partir de conchas e restos esqueletais, que foram 

transportados por ventos e correntes, e concentrados no interior de depósitos clásticos. O 

aumento proporcional dos materiais clásticos, em que os grãos de areia, a sílica e outros 

minerais insolúveis são incrustrados nos carbonatos, que vão sendo depositados, os calcários e 

dolomitos também podem evoluir para um estágio final de formação de folhelhos calcários e 

arenitos dolomíticos. Corroborando Ahr (2008), o qual afirma que a maioria dominante (cerca 

de 90%) dos carbonatos são calcários e dolomitos, Levorsen (2001) acrescenta que estas são as 

rochas-reservatório químicas mais importantes, pois contêm cerca de 50% das reservas globais 

de petróleo. 
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Normalmente, as rochas-reservatório carbonáticas relativamente puras migram, com maior ou 

menor intensidade, para rochas silicosas em que o silício (Si) pode haver sido precipitado de 

fósseis silicosos, da sílica e de clastos de quartzo, os quais foram, em maior ou menor teor, 

agregados ao material carbonático. Nesse processo, podem contribuir a intensa utilização de 

energia mecânica das correntes, além das reações químicas, as quais são inerentes às condições 

hidrodinâmicas presentes no ambiente deposicional (no interior da bacia sedimentar). O 

entendimento dessas características de rocha-reservatório é indispensável para a compreensão 

das reações, que ocorrem entre os fluidos por ocasião da EOR-CO2 e do sequestro geológico de 

carbono. 

 

Nessas condições de formação, é possível constatar-se a característica de maior dureza e 

fragilidade das rochas-reservatório carbonáticas em relação às clásticas, terrígenas; as 

primeiras, portanto, são menos dúcteis e mais sensíveis a movimentos tectônicos (com a 

presença de imenso potencial gravitacional, disseminação de largas parcelas de energia 

mecânica e atuação de esforços geológicos de deformação estrutural das rochas, de grande 

monta), resultando na ocorrência de fraturas e dobras geológicas, as quais, dentre outros efeitos, 

desempenham papel relevante no deslocamento dos fluidos presentes. 

 

Com o objetivo de aproximar-se da realidade brasileira, no que se refere à descoberta recente 

das maiores jazidas nacionais de petróleo, o presente trabalho observa que, de acordo com 

Pizarro e Branco (2012), as províncias do Pré-Sal são predominantemente formadas por 

carbonatos biogênicos estromatolíticos, formados em ambiente de alta salinidade. Dessa forma, 

em adição ao conceito de estromatólito apresentado por Teixeira e al. (2012), acima exposto, e 

focalizando essa estrutura sedimentar biogênica, Suguio (2009) aclara que o estromatólito é 

constituído por massa rochosa carbonática, sob formas dômica, colunar ou hemisférica, a qual 

é atribuída à atividade de algas azuis (fotossintetizantes); internamente, a sua estrutura revela 

lâminas concêntricas e curvas, com a convexidade voltada para cima. Essas lâminas são 

formadas pela retenção de lama calcária por tapetes algálicos de cianofíceas, apresentando a 

sua textura microscópica composta apenas por calcita fina, denominada de micrito. O 

estromatólito tem dimensões, que vão de alguns centímetros até dezenas de metros. Ver Figura 

2.2.E a seguir. 
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Essa figura mostra estromatólitos 

colunares com alternância de lâminas 

orgânicas (antigas esteiras de algas 

azuis filamentosas) e inorgânicas 

(carbonatos de precipitação 

bioquímica ou sedimentos 

aprisionados pelas esteiras). 

 

Diferentemente dos arenitos, os 

carbonatos são formados a partir de 

intraclastos, de acordo com o 

conceito de Teixeira et al. (2012), por 

meio de processos químicos, biológicos e detríticos, sendo largamente produzidos a partir de 

restos de esqueletos e outros constituintes biológicos, os quais incluem pelotas fecais, CaO 

depositado na forma esqueletal, interconectados por cimentos microbianos e lamas calcárias; 

como indicado acima, outros clastos silicosos, quimicamente precipitados, podem estar 

presentes, incrustrados e litificados com os carbonatos. Assim, as rochas-reservatório 

carbonáticas dependem essencialmente da presença de atividade biológica para a sua formação. 

 

Segundo os autores supracitados, a existência de clastos (sedimentos) litificados revela que os 

processos diagenéticos se desenvolveram geologicamente e avançaram o suficiente para 

transformar o depósito sedimentar inconsolidado em rocha, só desagregável com o uso do 

martelo. Esse processo é conhecido como litificação, do grego lito que significa rocha. 

 

Outras diferenças marcantes entre as rochas-reservatório carbonáticas e terrígenas são que as 

primeiras são formadas por constituintes principalmente biogênicos, em que as dimensões e as 

feições dos seus sedimentos sofreram transformações, as quais dependeram do seu 

processamento por seres biológicos, tendo os seus estratos rochosos significativamente 

modificados por organismos perfuradores e parasitas. Nessa sequência, Ahr (2008) informa que 

os processos diagenéticos influenciam decisivamente as características da rocha-reservatório 

carbonática, principalmente sob soterramento profundo, redefinindo, em relação ao período 

deposicional, propriedades como a porosidade, o nível de estresse mecânico, a sua sensibilidade 

ao faturamento natural, o padrão desse faturamento, dentre outros; por exemplo, a natureza 

química dessa rocha torna-a suscetível a processos de dissolução, os quais, além de alterarem 

  Figura 2.2.E – Estromatólitos colunares 

  Fonte: Suguio, 2009 
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as suas porosidade e permeabilidade, também podem provocar verdadeiras crateras no seu 

interior. 

 

Objetivando resumir o amplo leque de diferenças entre as rochas-reservatório carbonáticas e 

terrígenas, especialmente, os arenitos, com base em Choquette e Pray (1970) e Laubach et al. 

(2002), Ahr (2008) ainda expõe que o estudo de cada uma delas é marcadamente distinto, seja 

por meio dos métodos de avaliação geofísica, seja pela dimensão e pelo número de amostras 

utilizadas para a sua descrição geológica; por exemplo, a grande diferença, quanto à 

uniformidade do volume permoporoso, existente entre as referidas rochas-reservatório requer 

uma igualmente significativa distinção na utilização e na interpretação desses métodos. 

 

A composição e a textura da rocha-reservatório, e sua continuidade ou não através de uma 

região, suas evidências de produção de hidrocarbonetos, sua coincidência ou não com as 

extremidades da formação, ou eventuais conexões com reservatórios contíguos, são aspectos 

indispensáveis a serem considerados nesse primeiro elemento do reservatório. 

 

 

2.2.2. Porosidade e permeabilidade 

 

 

Após a compreensão dessas características fundamentais do primeiro elemento intrínseco do 

reservatório, que é a respectiva rocha-reservatório, pode-se avançar em relação ao segundo 

elemento: a porosidade ou volume poroso da rocha. Conforme Levorsen (2001), desde que a 

rocha-reservatório seja efetivamente existente, a personalidade ou esboço essencial do 

reservatório é conferido por sua porosidade, pois é esta que, por meio das suas dimensões e 

características, permite o armazenamento dos hidrocarbonetos e a viabilidade econômica da sua 

exploração. Entretanto, esses poros ou pontos vazios dispostos ao longo do volume rochoso 

necessariamente devem ser interconectados, para que os hidrocarbonetos, neles, contidos 

possam deslocar-se através da rocha. Apenas sob essas condições, a rocha-reservatório pode 

ser transformada em reservatório. 

 

Portanto, a propriedade que permite a passagem ou deslocamento dos fluidos presentes através 

dos poros interconectados da rocha, sem provocar qualquer dano a esta ou ao referido 

deslocamento, é definida como permeabilidade. Essa propriedade também é conhecida como 
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porosidade efetiva, pois é ela que permite materializar a recuperação dos fluidos e a exploração 

econômica da jazida, resultando, finalmente, na existência efetiva de um reservatório. 

 

Na mesma linha científica de Levorsen (2001), Suguio (2009) estabelece que a porosidade total 

compreende o volume de todos os poros (volume de vazios) existentes em relação ao volume 

total da rocha-reservatório, sendo, portanto, um valor percentual do denominado volume poroso 

(Vp), onde: 

 

𝛷 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
⁄                               (Eq. 2.2-5) 

 

sendo que: Φ  é a porosidade total (ou porosidade absoluta) 

                  Vp representa o volume poroso 

                  Vt indica o volume total da rocha-reservatório 

 

Por independer da existência ou não de interconexão entre os poros, a porosidade total é 

normalmente referida como porosidade absoluta. Enquanto a Eq. 2.2-5 define a porosidade 

absoluta, Suguio (2009) faz a diferença entre esta e a porosidade efetiva, indicando que a última 

representa o volume dos poros interconectados, ou interligados, não apenas entre si, mas, 

adicionalmente, com as extremidades externas da rocha-reservatório. 

 

Nessa sequência, torna-se claro que a porosidade efetiva significa a permeabilidade da rocha-

reservatório, implicando a existência igualmente efetiva de um reservatório de hidrocarbonetos. 

Ao estudar a larga variação das dimensões individuais e do arranjo físico entre os poros; isto é, 

da enorme diversidade da porosidade através do reservatório, Levorsen (2001) aclara que esse 

fenômeno é caracterizado por dois tipos de porosidade bem definidos ao longo do ciclo 

geológico de formação da rocha: o primeiro tipo é a porosidade primária, na qual as variações 

mencionadas dependem das condições físico-químicas e do pacote de energias presentes no 

ambiente deposicional dos sedimentos, do grau de uniformidade e das dimensões dos grãos, e 

da natureza dos minerais constituintes. 

 

Num segundo nível da sua formação, a porosidade é denominada secundária, em que a sua 

enorme variação depende dos eventos geoquímicos e geológicos aos quais esses sedimentos 

são submetidos após a fase deposicional; isto é, verifica-se ao longo do período pós-
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deposicional do respectivo ciclo geológico. Nessa fase, as variações acima indicadas decorrem 

da presença de fraturamento natural e fragmentação, dissolução (solução), redeposição e 

cimentação, além da compactação derivada do soterramento e do aumento da carga sedimentar. 

Todavia fora do interesse de detalhamento deste trabalho, deve-se pontuar que, de acordo com 

Suguio (2009), a cimentação é um processo diagenético associado à precipitação química de 

diversas substâncias, as quais preenchem os poros dos sedimentos, representando, por 

conseguinte, um dos mais importantes eventos pós-deposicionais (no decorrer da diagênese) 

para conversão de sedimentos inconsolidados em rocha sedimentar. 

 

Dentre os fatores determinantes da cimentação, como, por exemplo, a precipitação inorgânica 

de íons saturados contidos em soluções intersticiais; a precipitação orgânica de íons através de 

atividades biológicas de organismos vegetais, tais como as algas, ou de animais como os 

moluscos; a reprecipitação inorgânica do cimento dissolvido por efeito da pressão de 

soterramento, etc., evidenciam que, por sua natureza química e bioquímica como indicadas 

anteriormente, as rochas-reservatório carbonáticas são significativamente mais sensíveis aos 

processos diagenéticos (pós-deposicionais) do que, por exemplo, os arenitos. 

 

Esse raciocínio é compatível com a classificação da porosidade, realizada por Murray (1960), 

fundada principalmente no tempo de formação e especialmente aplicada às rochas-reservatório 

carbonáticas, especificamente aos calcários. Segundo este autor, a porosidade pode ser 

classificada em dois tipos bem determinados: (i) a porosidade primária, produzida ao longo, e 

por ocasião, do processo deposicional, sendo, portanto, denominada de sindeposicional (ou 

singenética); (ii) a porosidade secundária, aquela que decorre dos eventos ocorridos em tempo 

posterior ao deposicional e, dessa forma, definida como pós-deposicional (ou epigenética). De 

acordo com essa classificação, a porosidade sindeposicional é do tipo intergranular ou 

interpartículas, intragranular ou intrapartículas e intercristalina, desenvolvida ao longo do 

período deposicional; isto é, da sedimentação. Enquanto que a porosidade secundária (ou 

epigenética, pós-deposicional) se desenvolve a partir dos processos de dissolução, tectonismo, 

compactação e desidratação. 

 

Como informa Suguio (2009), a porosidade primária depende de fatores, tais como, a 

granulometria, grau de seleção, forma e arredondamento dos grãos e petrofábrica (orientação 

espacial e grau de empacotamento dos grãos). Por exemplo, quanto maior for o grau de seleção 

das partículas de um sedimento, menor será a quantidade de detritos finos para o preenchimento 
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dos espaços vazios deixados entre os mais grossos, resultando, assim, numa maior proporção 

na razão grãos/matriz, a qual foi mencionada acima, quando da descrição acerca da rocha-

reservatório. Dessa forma, neste exemplo dado, as partículas mais finas, que poderiam bloquear 

a formação e as passagens dos poros, inibindo, em consequência, a porosidade, tornam-se 

escassas. 

 

No que se refere à porosidade secundária, este autor expõe principalmente que ela é densamente 

influenciada pelos efeitos da compactação e da cimentação sobre a porosidade primária. É 

evidente que os demais processos diagenéticos também são importantes, como a autigênese, a 

desidratação, a dissolução diferencial, dentre outros alistados anteriormente; no entanto, como 

acima mencionado, os arenitos, mormente quando intensamente constituídos pelo quartzo de 

bom grau de seleção, são menos sensíveis a esses fenômenos do que os carbonatos, com sua 

composição química e bioquímica. 

 

Em relação ao conceito de porosidade absoluta, Sippel (1968) indica que a porosidade das areias 

não diminui acentuadamente com a compactação; sua sensibilidade é maior à cimentação. Esse 

autor também esclarece que, para esse tipo de clasto terrígeno, uma porosidade primária de (35-

40)%, em média, pode modificar-se para (15-20)% ou um pouco menos. Já a porosidade das 

rochas sedimentares ricas em argilominerais, como, por exemplo, os folhelhos, é muito sensível 

à compactação; isto é, os efeitos de redução da porosidade primária, em função da profundidade 

do soterramento, são acentuados. Consequentemente, a redução da porosidade efetiva, ou seja, 

da permeabilidade, nesse tipo de rocha, será igualmente de grande monta. 

 

Por meio dos seus estudos sobre a porosidade, Selley (1976) demonstra as relações entre as 

porosidades e as profundidades de soterramento dos depósitos sedimentares, em que a grande 

perda inicial de porosidade em sedimentos argilosos é devida principalmente à compactação; 

enquanto que a perda gradual de porosidade por parte dos sedimentos arenosos pode ser 

atribuída essencialmente à cimentação. Ver a Figura 2.2.F a seguir. 

 

 

 

 

 



78 

 

Nessa figura, observa-se a diferença acentuada 

da evolução das porosidades com as 

profundidades de soterramento de depósitos 

sedimentares terrígenos, na qual se aclara a perda 

acentuada da porosidade no sedimento argiloso 

(denso em argilominerais) em relação ao 

arenoso. Essa evidência também permite avançar 

na compreensão básica da distinção entre 

folhelhos e arenitos quanto ao comportamento 

dessas rochas como reservatório de 

hidrocarbonetos. 

 

A referida distinção respeita à ocorrência de 

folhelhos como reservatórios convencionais 

apenas em casos extraordinários, o que difere 

bastante do que ocorre, por exemplo, com os 

arenitos (também há particular distinção em 

relação aos carbonatos); tal aspecto será ainda mais elucidado quando esses esclarecimentos 

acerca da porosidade estiverem conectados e contendo conhecimento adicional sobre a 

permeabilidade (porosidade efetiva). 

 

Analisando a Figura 2.2.F acima, Suguio (2009) explicita que, embora a taxa de redução da 

porosidade nos sedimentos argilosos diminua com a profundidade do soterramento, nas fases 

iniciais desse processo, a compactação tem grande efeito sobre a respectiva porosidade. Ao 

indicar que as argilas apresentam uma porosidade decorrente da fase deposicional, variando de 

50% a mais de 80%, essa figura também mostra a sua queda acentuada nas etapas iniciais da 

compactação. Segundo o autor, esse fenômeno, contido na compactação das argilas, está 

relacionado com a perda da água conata sindeposicional, seguida dos processos de cimentação 

e/ou desidratação, iniciando-se, assim, a fase pós-deposicional (porosidade pós-deposicional) 

do ciclo geológico de formação da rocha. Embora não seja o foco principal deste trabalho, no 

caso de rochas-reservatório de hidrocarbonetos, percebe-se, aqui, por exemplo, a origem dos 

fenômenos de expulsão do petróleo das suas rochas geradoras para as armazenadoras, sendo a 

água conata – normalmente uma salmoura quente – utilizada como veículo (migração primária), 

conforme previsto na teoria orgânica do petróleo. 

Figura 2.2.F – Relação da porosidade 

                        com a profundidade de 

                        soterramento: depósitos  

                        sedimentares 

Fonte: Selley, 1976 
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Corroborando esses autores, Rosa et al. (2011) explicitam uma outra característica importante 

diretamente relacionada à porosidade: ela representa a capacidade de armazenamento de fluidos 

pela rocha-reservatório. Na prática da Engenharia de Reservatórios de Petróleo, deve-se 

considerar que, enquanto a porosidade absoluta trata do armazenamento global de fluidos pela 

rocha-reservatório, a porosidade efetiva (permeabilidade) indica a possibilidade de 

deslocamento efetivo dos fluidos através daquela; isto é, das suas opções reais de recuperação. 

Por essa razão, nessa área do conhecimento, o objeto de maior interesse é a porosidade efetiva 

(permeabilidade). 

 

O conceito de porosidade, as condições físico-químicas dessa porosidade e suas relações com 

a compreensão sobre o armazenamento dos fluidos é fundamental nos estudos acerca do 

reservatório e do seu potencial de recuperação de óleo. Nesse contexto, Levorsen (2001) estima 

que, considerando indicadores médios, na maioria dos reservatórios clásticos os poros 

apresentam uma dimensão individual da ordem de (0,05-0,25) mm, numa quantidade que pode 

variar de (109-1012) poros/acre-pé; isto é, de um trilhão a 1.000 trilhões de poros por 43.560 

pés3 de volume de rocha-reservatório. Transportando esses dados médios para as unidades do 

Sistema Internacional (SI), conclui-se pela existência daquela quantidade média de poros para 

cada 1.233 m3 de volume de rocha. 

 

O autor supracitado também expõe que essas unidades de poros reproduzidas por trilhões de 

vezes no interior da rocha-reservatório, contendo fluidos diversos, como óleo, gás e água 

(salmoura quente) e submetidos a outros fenômenos, como pressão e temperatura, terminam 

por constituir um submundo subterrâneo, que pode ser associado a um laboratório microfísico 

e químico, no qual relações físicas e reações químicas ocorrem em grande número e intensidade. 

É esse conjunto de elementos e suas condições físico-químicas que dão origem ao reservatório 

de hidrocarbonetos. Por sua vez, o padrão da porosidade depende de vários fatores influentes, 

tais como, o diâmetro e o perfil dos poros, a natureza do revestimento das suas paredes e as 

espécies de conexão entre os mesmos, a quantidade por unidade de volume de rocha e sua 

distribuição, as relações físicas existentes entre eles, dentre outros. 

 

Ainda quanto ao seu padrão, a dimensão individual dos poros pode ser desde minúsculas 

aberturas subcapilares e microscópicas até amplas cavidades abertas por dissolução, que podem 

se transformar em verdadeiras cavernas, as quais são encontradas no interior de rochas-

reservatório carbonáticas, como anteriormente mencionado. O poro se apresenta na forma 
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tubular, como um tubo capilar; nodular; tipo um ressalto côncavo engastado no interior de 

restrições existentes entre os nódulos; ainda pode ser fino ou tabular, com largura bem maior 

do que sua profundidade, etc., cujas paredes podem ser constituídas por quartzo, sílica ou 

calcita, podendo ainda ser finamente revestido por argilominerais, minerais placoides ou 

fragmentos de rocha. A variação praticamente infinita em termos de formas, posicionamento 

no volume rochoso, dimensões e caminhos de interconexão entre os poros, define a sua 

característica de tortuosidade: razão entre a distância real percorrida, curva, permeada de 

impedimentos e fisicamente deformada, entre dois poros e a equivalente supostamente 

percorrida em linha reta. 

 

Avançando em relação aos fatores determinantes do padrão da porosidade, mencionados por 

Suguio (2009) e anteriormente referidos, Levorsen (2001) registra que, no caso das rocha-

reservatório carbonáticas (calcários e dolomitos), esse padrão é dependente do conteúdo 

fossilífero, da presença de fraturas e junções geológicas, da existência e do grau dos processos 

de dissolução e redeposição, teor de dolomita presente, grau de recristalização, grau da 

ocorrência de argilominerais, além da presença dos chamados planos de acamamento (planos 

divisórios ou planos que separam os leitos, camadas ou estratos individuais formadores das 

rochas sedimentares – na língua inglesa, denominados bedding planes). Levorsen (2001) ainda 

estima que, pelas características dos carbonatos e arenitos descritas anteriormente, para o 

mesmo padrão de porosidade pode-se afirmar que o percentual de poros resultante de processo 

de dissolução é bem maior nos primeiros, devendo estes, também, conter menor porosidade por 

unidade de volume de rocha do que os arenitos. 

 

Nesse ponto, todavia deve-se registrar, dentre outros fenômenos geológicos, a maior tendência 

dos carbonatos às fraturas, como reportado em excerto anterior; nessas circunstâncias, essas 

fraturas podem abrir vastas e múltiplas interconexões entre os poros, permitindo o alcance de 

elevada permeabilidade da rocha-reservatório, resultando, finalmente, num FR com grandes 

benefícios econômicos para a exploração da jazida. 

 

Adotando as dimensões e porosidade média estimadas acima, acrescentando estudos 

específicos realizados em arenitos formados por clastos de granulometria média para fina, como 

especificados em Wentworth (1922), e considerando o poro com 0,25 mm de diâmetro, 

Levorsen (2001) estima que uma área média de superfície porosa da rocha da ordem de 5.000 

acres/acre-pé. Por sua vez, Suguio (2009) aclara que em sedimentos mais finos, por exemplo, 
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naqueles em que predominam os argilominarais, o hábito placóide destes em combinação com 

uma distribuição caótica dos respectivos clastos, terminam por produzir uma significativamente 

mais elevada e fina porosidade. 

 

No mesmo sentido dessas evidências, Levorsen (2001) informa que devido a essa multiplicação 

da porosidade, tanto nos arenitos como em rochas de granulação mais fina, aquela área de 

superfície porosa mencionada acima cresce, podendo alcançar a dimensão da ordem de 30.000 

acres/acre-pé. Esse autor aclara que a área de superfície de rocha em contato com a porosidade 

aumenta exponencialmente à medida que o tamanho dos poros diminui. Aqui, é de fundamental 

importância entender-se que essa área por acre-pé, na realidade, representa a que está em 

contato com os fluidos do reservatório. Ver Figura 2.2.G. 

 

Nessa figura, observa-se o alto 

crescimento da área de contato da rocha-

reservatório com a porosidade, à medida 

que decresce o tamanho médio dos 

poros. Esse fenômeno se intensifica 

quando grandes parcelas da rocha-

reservatório é formada por finas 

partículas minerais (granulometria fina). 

 

Quando essa característica está presente, 

aumenta a importância de compreender-

se mais intimamente outros fenômenos 

correlatos e de grande significado para o 

deslocamento dos fluidos no interior do 

reservatório e o respectivo FR: a 

molhabilidade, a adsorção, a 

capilaridade, a solubilidade e a energia 

livre de superfície. Ao serem acrescidas a pressão e a temperatura, essas dimensões físicas 

permitem antever a existência e a relevância da definição do potencial termodinâmico do 

reservatório discorrido adiante. São conceitos indispensáveis para o entendimento da 

capacidade de recuperação dos hidrocarbonetos presentes e a viabilidade econômica do 

empreendimento. 

Figura 2.2.G – Área de contato do reservatório 

                         X diâmetro médio dos poros 

Fonte: Levorsen, 2001 
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Nessa sequência, fazendo uma operação matemática básica, típica da avaliação preliminar da 

capacidade de um reservatório, o autor supracitado indica que se o barril de petróleo comporta 

159 l, ou seja, 5,6146 pés3, um acre-pé de rocha-reservatório contém aproximadamente o 

volume de 7.758 barris de fluidos. De acordo com esses cálculos, considerando uma porosidade 

de 10%, tal reservatório potencializaria uma capacidade nominal aproximada de 775,8 barris 

por acre-pé. Em unidades do Sistema Internacional (SI), haveria essa quantidade de fluidos para 

cada 1.233 m3 de volume de rocha. Uma informação relevante é que a porosidade adotada nesse 

exemplo, como se verá logo adiante, está no limite inferior da média encontrada na maioria dos 

reservatórios economicamente representativos. 

 

Nessa explanação essencial acerca da porosidade, visto que ela é diretamente relacionada à 

capacidade de contenção de fluidos por parte do reservatório, ao se referir aos carbonatos, Ahr 

(2008) discorda da denominação primária (sindeposicional) e secundária (pós-deposicional) 

para aquela, como acima exposto. Ele entende que essa classificação é simplesmente temporal 

e insuficiente, porque a fase diagenética, ou pós-deposicional, é um largo fenômeno de 

mudanças no decorrer do ciclo geológico, constituindo-se, na realidade, num conjunto de 

múltiplos e complexos ciclos, em que se é possível conhecer as características finais da rocha, 

entretanto, sem possibilidades de se alcançar interpretação acerca de como, quando e onde 

ocorreram os diferentes eventos da diagênese, que resultaram na porosidade disponível e 

reconhecida como existente na rocha-reservatório definitiva. 

 

No caso dos carbonatos, esse autor prefere descrever as características da rocha-reservatório de 

forma mais ampla, denominando-as de fundamentais, dependentes e terciárias; por exemplo, 

textura, petrofábrica, tipo de grão, composição mineralógica, dentre outras, constituem as 

características fundamentais. Já a porosidade, a permeabilidade e a densidade da rocha, 

dependem dessas fundamentais, sendo, portanto, características dependentes; destas, as duas 

primeiras são as mais importantes, porque estão diretamente conectadas à qualidade do 

reservatório (presença de maior ou menor quantidade de fluidos e suas opções de deslocamento, 

com implicações no respectivo FR). Dentre as terciárias, estão, por exemplo, a resistividade e 

a condutividade elétricas, a transmissibilidade acústica, a radioatividade, etc., as quais são 

determinantes para o mapeamento geofísico do reservatório. 

 

Com base em dados experimentais, por meio dos quais apresenta casos reais com porosidades 

de até 39%, Levorsen (2001) indica percentuais médios estimados para reservatórios de 
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hidrocarbonetos em geral. Por sua vez, Ahr (2008) chama a atenção para a porosidade 

normalmente menor dos carbonatos em relação aos reservatórios clásticos, principalmente os 

arenitos, os quais, segundo ele, podem alcançar até 30% em volume poroso; enquanto que, em 

sua maioria, é usual que os carbonatos não exibam porosidade superior a 15%. Ante a 

importância vital da ocorrência de porosidade para a contenção de fluidos, a qual, combinada 

com a permeabilidade, tornam viável a existência de um reservatório convencional, acrescenta-

se, aqui, que, adotando os mesmos conceitos estabelecidos no presente texto, Cossé (1993) 

também apresenta estimativas médias para a porosidade dessas rochas. Destacados em cores 

diferentes, os valores estimados, por esses autores, para a porosidade de rochas-reservatório em 

geral, estão expostos na Tabela 2.2.TR1. 

 

Tabela 2.2.TR1 – Porosidade estimada para reservatórios de hidrocarbonetos em geral 

 

porosidade estimada – Φ – (%) 

qualificação Ahr (2008) Cossé (1993) Levorsen (2001) 

não considerada – – 0-5 

baixo – Φ < 5 – 

medíocre – 5 < Φ < 10 – 

pobre ≤ 5 – 5-10 

média – 10 < Φ < 20 – 

satisfatória 10 – 10-15 

boa 15 20 < Φ < 30 15-20 

muito boa – – 20-25 

excelente ≥ 20 Φ > 30 – 

 

 

Essa tabela demonstra como são qualificadas as porosidades em função dos seus percentuais 

presentes nos reservatórios de hidrocarbonetos em geral. As células que não estão preenchidas, 

em cada coluna, indicam que a qualificação correspondente não é adotada pelo respectivo autor. 

Independentemente das diferentes qualificações contempladas, naquelas pertencentes ao 

intervalo de porosidade média à excelente; isto é, em que, quanto a esta propriedade, há 

viabilidade econômica do reservatório, as células preenchidas mostram que os valores 

estimados, pelos autores mencionados, apresentam razoável equivalência. 

 

Fonte: Ahr, 2008; Cossé, 1993; Levorsen, 2001 
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Detalhando o conceito emitido por Rosa et al. (2011), Ahr (2008) expõe que, enquanto a 

porosidade define a capacidade de estocagem de fluidos, a permeabilidade (porosidade efetiva) 

representa a medida da capacidade de transmissibilidade desses fluidos através da rocha-

reservatório. Além de mostrar que a porosidade e a permeabilidade são propriedades de massa 

da rocha, Levorsen (2001) ainda elucida que, em média, a porosidade efetiva é entre (5-10)% 

menor do que a absoluta. Na prática, a porosidade efetiva representa o volume poroso 

disponível, posto que a recuperação dos hidrocarbonetos só se viabiliza por meio do seu fluxo 

através dos poros efetivamente interconectados. Essa definição também obriga a existência da 

condição de não haver danos à passagem dos fluidos, tampouco às partículas e à estabilidade 

da rocha-reservatório. Portanto, a permeabilidade é uma medida da condutividade dos fluidos 

pela rocha-reservatório, constituindo-se, assim, na mais importante propriedade básica de um 

reservatório de hidrocarbonetos. 

 

Conforme Thomas (2004), a equação fundamental da permeabilidade inspira-se nos estudos 

feitos pelo engenheiro francês Henry Darcy, o qual, pesquisando acerca do deslocamento de 

fluidos em meios porosos, fez o primeiro equacionamento para o fluxo de água em meio poroso, 

que, naquele caso, foi a areia. Seguindo as evidências das suas experiências de laboratório, 

Darcy propôs o cálculo da vazão da água em função da altura de carga, onde já surgia um valor, 

por ele, denominado “K”, entendido como característica do meio poroso e do fluido. Nas suas 

experiências, Darcy investigou o fluxo da água, utilizando cilindros verticais, que funcionavam 

como filtros de areia, nos quais ele fixou manômetros em alturas diferentes. Esses experimentos 

tinham por objetivo purificar a água, permitindo-lhe chegar à conclusão, também referida como 

lei de Darcy, publicada em 1856, que está expressa na Eq. 2.2-6. 

 

𝑞 = 𝐾𝐴
(ℎ1−ℎ2)

𝐿
                                   (Eq. 2.2-6) 

 

onde: q = vazão da água através do filtro de areia 

          A = área da seção transversal desse filtro cilíndrico 

          L = altura do meio poroso, entre os manômetros 

          h1 e h2 representam as alturas da água em manômetros colocados nos pontos de entrada 

e saída do filtro, medidas a partir de um mesmo nível de referência, indicando o potencial 

hidráulico nesses dois pontos 

          K = constante de proporcionalidade característica do meio poroso e do fluido 
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Segundo Ahr (2008), naquela oportunidade, Darcy tinha o propósito de explicar os princípios, 

que deviam dar suporte ao planejamento e à gestão do uso da água para Dijon e outras cidades 

da França. Ante o estágio da ciência da sua época, a formulação de Darcy tinha limitações 

importantes, como, por exemplo, meio isotrópico, fluxo laminar, dentre outras. 

 

Nesse processo evolutivo, Rosa et al. (2011) explica que, partindo daquela formulação de 

Darcy, vários investigadores subsequentes avançaram, tendo conseguido fazer aproximações 

mais realistas para o equacionamento da permeabilidade, agora, tratando dela em meio poroso 

de rochas-reservatório de hidrocarbonetos, nas quais estão presentes diferentes fluidos e não 

somente água. Por exemplo, utilizando-se da termodinâmica clássica, Hubbert (1940) faz amplo 

estudo demonstrando as limitações do equacionamento original de Darcy, o qual, por exemplo, 

não respondia à lei da conservação da energia. 

 

Durante o centenário da publicação de Darcy, Hubbert (1956) faz nova avaliação dela, usando 

rigoroso tratamento técnico a partir da derivação direta da equação do movimento de fluidos 

viscosos, de Navier-Stokes. Nesse artigo científico, denotando largo reconhecimento ao 

trabalho de Darcy, Hubbert (1956) discorre sobre a monografia daquele (1856), revelando, 

inclusive, detalhes acerca do cargo de inspetor geral de pontes e rodovias, que Darcy ocupava 

na França daquela época; também descreve que a referida monografia se constituía num 

verdadeiro tratado de 647 páginas, ainda acompanhado de atlas e outras ilustrações, os quais, 

em conjunto, demonstravam o engajamento de Darcy no crescimento e na modernização do 

sistema público de abastecimento de água de Dijon e cidades circunvizinhas. Adicionalmente, 

aclara que a Eq. 2.2-6 acima, globalmente adotada como base para estudos da permeabilidade, 

apresentava-se como um apêndice, nas páginas 590-594 daquele tratado, intitulado 

"determination of the law of flow of water through sand", equação esta que, naquela 

oportunidade, emergiu como resposta a indagações feitas durante o projeto de filtros de água. 

 

Nas suas conclusões, Hubbert (1956) demonstra que, a despeito de variadas questões e 

complexidades surgidas posteriormente à publicação de Darcy, como por exemplo, ao se 

considerar a presença de água com salinidade variável, além da existência de outros fluidos 

como o petróleo, a equação de Darcy representa, até hoje, uma base consistente da teoria de 

fluxo para fluidos subterrâneos. 
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No desenvolvimento da sua concepção atual, Rosa et al. (2011) tornam claro que, a partir da 

Eq. 2.2-6, a permeabilidade é definida pela Eq. 2.2-7. 

 

𝑞 =
𝑘𝐴

𝜗

𝑑𝑝

𝑑𝑥
                                    (Eq. 2.2-7) 

 

onde: q (cm3/seg) = vazão do fluido 

          A (cm2) = área da seção transversal 

          ϑ (cp) = viscosidade do fluido (medida em centipoise, cp: 1,0 cp=100 g.cm.s-1) 

          dp/dx (atm/cm) = gradiente hidráulico (diferença na pressão, p, na direção do fluxo, x) 

          k (d) = permeabilidade do meio poroso (medida em darcy, d) 

 

Explicando o sistema de unidades usado na Eq. 2.2-7, Levorsen (2001) informa que o “darcy” 

foi arbitrariamente normatizado pelo American Petroleum Institute (API) em conformidade 

com o sistema CGS de unidades e a seguinte definição: “um meio poroso tem a permeabilidade 

de um darcy (1,0 d) quando um fluido de fase única e com viscosidade de um centipoise (1,0 

cp) preenche por completo a porosidade do meio, através do qual flui sob ‘condições de fluido 

viscoso’ à razão de um centímetro por segundo (1,0 cm/seg) por centímetro quadrado (1,0 cm2) 

de seção transversal, sob gradiente hidráulico de uma atmosfera por centímetro (1.0 atm/cm) 

na direção do fluxo”. 

 

Diante das dimensões minúsculas dessas grandezas físicas nas condições reais dos reservatórios 

de hidrocarbonetos, o sistema de unidades adotado se apresenta desproporcionalmente maior. 

Por essa razão, a permeabilidade é medida em milidarcy (md), onde 1,0 md = 10-3 d = 0,001 d. 

 

Nesse equacionamento de fluxo (vazão), chama-se a atenção para uma dimensão essencial no 

subsistema de E&P: a viscosidade do fluido, a qual tem relação direta com o potencial de 

energia necessário para o deslocamento dos fluidos em todas as suas fases de recuperação; no 

que se refere à razão de mobilidades, a qual é um conceito fundamental na recuperação 

secundária especial, tratado adiante, essa grandeza física desempenha um papel marcante. 

Atkins e Jones (2013) expressam que a viscosidade de um fluido representa a sua resistência ao 

escoamento, expondo que, quanto maior a viscosidade do fluido, mais lento é o seu 

deslocamento. A viscosidade de um fluido é uma indicação da intensidade das forças entre as 
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suas moléculas: interações intermoleculares fortes mantêm as moléculas juntas, não permitindo 

que elas se afastem facilmente. 

 

Ainda segundo esses autores, há dificuldades na determinação da viscosidade porque esta não 

depende apenas da intensidade das forças intermoleculares, mas também do grau de facilidade 

com que assume diferentes posições à medida que o fluido se move; por exemplo, as fortes 

ligações de hidrogênio da água concedem-lhe maior viscosidade do que o benzeno, o que 

significa que as moléculas deste se deslocam mais facilmente umas em relação às outras do que 

as moléculas daquela. Não obstante essa característica, a viscosidade da água não é muito 

grande, posto que, durante seu deslocamento, suas moléculas podem ajustar-se rapidamente e 

participar da rede de ligações hidrogênio de componentes vizinhos, provocando, assim, a 

quebra de várias dessas ligações próprias. 

 

Os hidrocarbonetos, por sua vez, são muito mais viscosos, pelas seguintes razões: (i) possuem 

numerosas ligações hidrogênio nas suas moléculas; (ii) suas longas moléculas são menos ágeis 

em se reajustarem e formarem novas ligações hidrogênio no decorrer do seu movimento; (iii) 

essas longas moléculas, mormente as que respeitam aos hidrocarbonetos pesados, tendem a se 

emaranhar ou entrelaçar, formando um fluido de apreciável viscosidade. Ver Figura 2.2.H. 

 

Essa figura apresenta o modelo dessas moléculas 

entrelaçadas, que pode ser equiparado ao de 

espaguete cozido. 

 

Conforme Atkins e Jones (2013), nos 

hidrocarbonetos oleosos essas longas cadeias 

carbono-hidrogênio não apresentam átomo 

algum com maior poder de atração de elétron 

do que outro (momento de dipolo nulo), o 

que implica serem apolares. Esse fato revela 

mais uma razão para que essas moléculas sejam menos ágeis em provocar novas ligações 

hidrogênio durante o deslocamento do fluido, resultando, finalmente, em maior viscosidade 

deste. 

 

Figura 2.2.H – Modelo para hidrocarbonetos 

                        oleosos: moléculas longas e 

                        entrelaçadas 

Fonte: Atkins e Jones, 2013 
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Nessa linha de entendimento, Rosa et al. (2011) estabelecem que a viscosidade de um fluido é 

uma medida da sua resistência ao fluxo. No caso do gás natural, a viscosidade é função do 

potencial temomecânico do reservatório; isto é, da pressão (P) e da temperatura (T). No caso 

de um gás submetido à pressão muito baixa, em que ele apresenta características próximas às 

de um gás ideal, sua viscosidade aumenta com a temperatura. Enquanto que, por exemplo, no 

caso específico do gás natural em condições de reservatório, submetido a pressões elevadas e, 

portanto, sob condições de gás real (distante dos pressupostos do gás ideal), ele passa a se 

comportar de forma idêntica aos líquidos, em que a sua viscosidade aumenta com a pressão e 

diminui com a temperatura. Dessa forma, a viscosidade dos hidrocarbonetos líquidos, como por 

exemplo, o petróleo (petróleo líquido), cresce com a pressão e decresce com a temperatura. 

Destaca-se que a viscosidade do petróleo também diminui à medida que aumenta a quantidade 

(presença) de gás em solução. 

 

Retornando-se à expressão fundamental da permeabilidade, observa-se que, sob inspiração da 

formulação inicial de Darcy, a Eq. 2.2-7 acima expressa limitações importantes quando se trata 

de reservatórios de hidrocarbonetos. Segundo Rosa et al. (2011), essas limitações, aqui 

denominadas condições de contorno, são: (i) fluxo isotérmico, “laminar” e permanente; (ii) 

fluido incompressível, homogêneo e com a sua viscosidade invariável com a pressão; (iii) meio 

poroso homogêneo e não reagente com o fluido; (iv) só há um fluido saturando a rocha em 

100%. Considerando que, no caso dos reservatórios de hidrocarbonetos, com a tortuosidade 

típica da porosidade e suas interconexões como anteriormente aludido, já se depreende que o 

fluxo não tem o escoamento “laminar”, estabelecendo, assim, nesse primeiro exemplo, uma 

limitação real. Numa outra visão, igualmente se constata que há diferentes fluidos no 

reservatório, como água, óleo e gás, não sendo possível, portanto, completa saturação por 

apenas um deles; dentre outras limitações. 

 

Portanto, conforme Rosa et al. (2011), a Eq. 2.2-7 se aplica às condições hipotéticas, em que o 

reservatório, por exemplo, tem permeabilidade uniforme, o fluido é incompressível e de 

deslocamento linear. Ver Figura 2.2.I a seguir. 
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Nessa figura, observa-se claramente 

as condições básicas para 

equacionamento do comportamento 

e do deslocamento dos fluidos do 

reservatório, devendo-se, 

necessariamente, ponderar-se sobre a 

situação real deste, que pode incluir, 

por exemplo, rocha com múltiplas 

permeabilidades, presença de parcelas impermeáveis, fluidos com diferentes características 

físicas (tais como, compressíveis e de pequena compressibilidade, ao invés de incompressíveis), 

distintos regimes de fluxo, dentre outras variáveis. 

 

Embora deslocadas do foco desta tese, as condições reais do reservatório devem ser testadas, 

principalmente por meio da análise química de amostras retiradas do volume permoporoso, do 

mapeamento geofísico e da perfilagem de poço. E para não deixar incompleta a visão das 

limitações científicas da lei de Darcy (a qual é uma equação de transporte de massa) quando 

aplicada às condições reais de reservatório, Rosa et al. (2011) demonstram a necessidade da sua 

combinação com uma equação da continuidade (a qual representa a lei de conservação da 

massa) e uma equação de estado (a qual pode ser uma lei dos gases, para o caso do gás natural, 

ou uma equação da compressibilidade, para o caso dos hidrocarbonetos líquidos). Ainda se 

esclarece, que no caso do petróleo, foco dessa tese, a equação de estado adotada provém da 

Termodinâmica Clássica, considerando a compressibilidade isotérmica, visto que só em casos 

especiais, há variação relevante na temperatura do reservatório; normalmente, essa temperatura 

se mantém constante ao longo da vida útil da jazida. Adicionalmente, são feitas ponderações 

sobre os tipos de fluxo, como linear, linear inclinado, radial, etc.; e regimes de fluxo, como o 

permanente, o transiente, dentre outros. 

 

A partir de dados experimentais, Levorsen (2001) indica valores médios para a permeabilidade 

de reservatórios de hidrocarbonetos em geral. Da sua parte, ao fazer considerações acerca das 

limitações da permeabilidade nos carbonatos, em que, nos chamados calcários densos ou duros 

(também referidos como estratos de baixa permeabilidade), ela não ultrapassa 0,1 md, Ahr 

(2008), com base em North (1985), também estima valores médios para a permeabilidade de 

reservatórios em geral. Na esteira da importância da porosidade para a contenção de fluidos, e 

fundado nos mesmos conceitos aqui descritos, Cossé (1993) também apresenta estimativas 

Figura 2.2.I – Modelo adotado para fluxo linear 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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médias para a permeabilidade dessas rochas. Separados por cores diferentes, os valores 

estimados, por esses autores, para a permeabilidade de rochas-reservatório em geral, estão 

expostos na Tabela 2.2.TR2. 

 

Tabela 2.2.TR2 – Permeabilidade estimada para reservatórios de hidrocarbonetos em geral 

 

permeabilidade estimada – k – (md) 

qualificação Ahr (2008) Cossé (1993) Levorsen (2001) 

muito baixa – < 1,0 – 

baixa – 1-10 – 

medíocre – 10-50 – 

média – 50-200 – 

pobre - satisfatória <1-15  – 

satisfatória –  1,0-10,0 

moderada 15-50  – 

boa 50-250 200-500 10-100 

muito boa 250-1000  100-1000 

excelente > 1000 > 500 – 

 

 

Nas diferentes perspectivas observadas nessa tabela, deve-se contemplar que para o caso das 

permeabilidades sob interesse do aproveitamento econômico do reservatório, estimadas como 

de média à excelente, percebe-se adoção de diferentes valores por parte dos referidos autores; 

ainda assim, de acordo com eles, essas estimativas não deixam dúvidas quanto à possibilidade 

efetiva de deslocamento dos fluidos através da rocha-reservatório. 

 

Segundo Arh (2008), contudo qualquer tipo de rocha-reservatório possa apresentar baixa 

permoporosidade, reconhece-se ser normal que os carbonatos (calcários e dolomitos) se 

caracterizem por mais baixa porosidade, menor ductilidade e mais elevadas tensões internas 

(em relação às clásticas), defeitos internos por dissolução, entre outras características descritas 

anteriormente. Além de concordar com essa evidência, Levorsen (2001) também expressa que, 

mesmo com porosidade menor e mais irregular, as demais especificidades de maiores tensões 

internas, menor ductilidade e outros defeitos internos, levam os carbonatos a serem mais 

sensíveis à tectônica e a fenômenos de deslocamento de massa, apresentando usualmente 

Fonte: Ahr, 2008; Cossé, 1993; Levorsen, 2001 
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fraturas e falhas naturais, as quais lhes abrem grandes “veredas” internas, conectando os poros 

e permitindo-lhes elevada permeabilidade (podendo evoluir de md para d), criando condições 

muito favoráveis ao deslocamento dos fluidos através do seu interior. A resultante desses 

complexos processos geológicos é que os calcários e dolomitos terminam sendo reservatórios 

de hidrocarbonetos economicamente satisfatórios. 

 

Do mesmo modo como os fatores influentes na porosidade foram anteriormente indicados, 

segundo Suguio (2009) a granulometria e o grau de seleção dos grãos, a forma desses grãos e a 

petrofábrica também se constituem em elementos determinantes da permeabilidade. Por 

exemplo, no que se refere à granulometria, nos sedimentos muito finos, como, por exemplo, os 

folhelhos, além dos poros serem muito pequenos, minúsculos e pontuais, também apresentam 

passagem demasiadamente estrangulada e elevada atração capilar por parte das suas paredes 

sobre os fluidos, o que resulta em baixíssima permeabilidade e praticamente completa inibição 

do fluxo desses fluidos. O autor indica que essas rochas formam estratos de baixa 

permeabilidade, em que esta pode ser da ordem de 10-4 md. 

 

Assim, no desenvolvimento deste texto, percebe-se a razão pela qual só raramente os folhelhos 

são encontrados como reservatórios convencionais de petróleo. Essas rochas se caracterizam 

como reservatórios não convencionais, necessitando de tecnologias de estimulação artificial, 

com energia antropogência adicional, como, por exemplo, o fraturamento hidráulico, ou outras, 

para permitir a recuperação dos hidrocarbonetos, neles, contidos. Essas tecnologias fogem do 

escopo desta tese. 

 

Nesse discorrer da permeabilidade como condição indispensável para a existência de um 

reservatório de petróleo, observou-se que no seu equacionamento fundamental, desde a lei de 

Darcy, impunham-se determinadas condições de contorno anteriormente citadas, tais como, 

fluxo isotérmico e laminar, meio poroso homogêneo, apenas um fluido presente; isto é, um 

fluido saturando 100% a rocha, etc. Entretanto, como indica Ezekwe (2011), a rocha-

reservatório de hidrocarbonetos não contém um único fluido: no volume poroso dos 

reservatórios de petróleo, os fluidos presentes são a água e os próprios hidrocarbonetos. De tal 

forma que a fração do volume poroso dessa rocha ocupada pela água é denominada de saturação 

de água (Sa); por sua vez, a fração desse volume poroso ocupada pelos hidrocarbonetos, é 

denominada de saturação de hidrocarbonetos, os quais podem apresentar-se em duas fases: óleo 

e gás – saturação de óleo (So) e saturação de gás (Sg). Portanto, os volumes relativos de água 



92 

 

e hidrocarbonetos (óleo e gás natural) presentes no volume poroso da rocha-reservatório são 

designados de saturação (ou saturação de cada um dos fluidos mencionados). 

 

Ao concordar com Ezekwe (2011) e usando o volume poroso “Vp” como anteriormente 

definido, Thomas (2004) especifica que a saturação de cada fluido pode ser expressa por: 

Sa=Va/Vp, So=Vo/Vp e Sg=Vg/Vp, onde “Va”, “Vo”, “Vg” representam, respectivamente, os 

volumes da água, do óleo e do gás, presentes no volume poroso considerado. Nesses termos: 

 

𝑆𝑎 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1                              (Eq. 2.2-8) 

 

Rosa et al. (2011) também definem a saturação de um determinado fluido em meio poroso como 

sendo a fração ou porcentagem do volume de poros ocupada pelo fluido. Essa situação em que 

o volume poroso está saturado pelos três fluidos (água, óleo e gás) é indicada na Figura  2.2.J. 

 

Nessa figura, observa-se a fase gás separada 

da do óleo; entretanto, em condições 

específicas de pressão no interior do 

reservatório, a primeira fase referida também 

poderá estar dissolvida na segunda (gás em 

solução). 

 

No momento da descoberta do reservatório, a 

verificação da saturação da água é de grande 

importância, pois quanto menor ela for, há a 

perspectiva da saturação de hidrocarbonetos 

ser maior; isto é, a existência de baixa 

saturação de água inicial no reservatório 

indica alta saturação de hidrocarbonetos, 

surgindo a promessa de viabilidade econômica da jazida. A saturação de água existente no 

momento da descoberta do reservatório é denominada de saturação de água inicial ou conata, 

ou ainda, inata. 

 

No que se refere ao rendimento da jazida, Ezekwe (2011) menciona que essa verificação da 

saturação de cada fluido presente funciona como uma regra prática para o cálculo prévio, 

Figura 2.2.J – Rocha-reservatório contendo 

                       três fluidos: água, óleo e gás 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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básico, do volume de hidrocarbonetos no momento inicial da descoberta do reservatório. Ele 

expressa esse cálculo da seguinte forma: 

 

𝑉𝑝𝐻𝐶 = 𝐴. ℎ. ∅(1 − 𝑆𝑎)                              (Eq. 2.2-9) 

 

Onde: VpHC = volume poroso preenchido com hidrocarbonetos (uma visão preliminar do 

volume de hidrocarbonetos presentes no “Vp” da rocha-reservatório em 

causa); 

            A = área do volume poroso considerado; 

            h = altura do mesmo volume poroso; 

            Φ = porosidade absoluta como anteriormente definida; 

            Sa = saturação da água. 

 

Esclarecido esse uso da saturação para previsão básica do volume de hidrocarbonetos contidos 

no volume poroso considerado, ainda sem ponderação sobre a porosidade efetiva, no que 

respeita ao foco deste trabalho deve-se visualizar que os reservatórios de petróleo contêm mais 

de um fluido, o que elimina a condição de contorno acima mencionada para cálculo da 

permeabilidade contemplando apenas um deles, o qual, nessa hipótese, saturaria totalmente o 

volume poroso sob interesse. Portanto, no subsistema de E&P não há opção de apenas um fluido 

saturar, em 100%, um determinado volume de poros. 

 

Nessa sequência, verifica-se que: (i) uma saturação de 100% representaria uma saturação 

absoluta, o que não ocorre na prática; (ii) a saturação interfere diretamente no fenômeno e no 

cálculo da permeabilidade, representando, portanto, um conceito fundamental para 

compreender-se o deslocamento e a recuperação dos fluidos presentes no reservatório de 

petróleo. A lei de Darcy está diretamente relacionada à permeabilidade absoluta, porque nas 

suas experiências, publicadas em 1856, havia apenas um fluido saturando o meio, a água 

(saturação em 100% do meio poroso). Desse modo, para o caso dos reservatórios de petróleo, 

o conhecimento da saturação absoluta é insuficiente; além dela, surge a necessidade dos 

conceitos adicionais de permeabilidade efetiva e permeabilidade relativa. 
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2.2.3. Fluidos do reservatório e suas interações 

 

 

Evoluindo-se de forma ampla sobre o conceito de permeabilidade do reservatório de petróleo, 

descortina-se a questão da saturação dos fluidos presentes e a importância vital de conhecê-la 

para a valorização econômica da jazida. Essa questão faz emergir a necessidade de descrição 

clara acerca desses fluidos, penetrando-se, então, de acordo com a concepção de Levorsen 

(2001), no terceiro elemento intrínseco à existência de um reservatório de petróleo, que são os 

fluidos, nele, contidos: água, óleo e gás. 

 

Segundo esse autor, com exceção de muito poucas ocorrências historicamente detectadas, até 

alguns quilômetros de profundidade da crosta terrestre, todo volume poroso (rochas porosas) 

existente é preenchido com água; portanto, a ocorrência de óleo e gás se dá em ambiente 

permeado de água. Ele ainda afirma que, na sua migração até o local final – armadilha – de 

acumulação, o petróleo não apenas “viaja” através de “rodovias” banhadas de água, como 

também, após a formação completa do reservatório, ele continua separado das paredes da rocha 

por um filme de água. Podem haver raras exceções. Ressalta-se que o petróleo não molha a 

respectiva rocha-reservatório; é a água que molha. Essa informação é relevante para o conceito 

de molhabilidade adiante referido e fundamental para a compreensão do deslocamento dos 

fluidos no processo de recuperação secundária especial com CO2, que faz parte do objeto desta 

tese. 

 

Esse papel da presença da água provoca a reconhecida estratégia de pesquisa de campo dos 

geólogos de petróleo, os quais, ainda que procurem óleo e gás, estão interessados primeiramente 

em conhecer o conteúdo de água das rochas-reservatório promitentes. 

 

A evidência experimental indica que, nos reservatórios de petróleo, realmente, é a água que 

molha preferencialmente a rocha. Rosa et al. (2011) também mencionam haver poucas 

ocorrências em que se observa a rocha ser molhada pelo óleo (nunca pelo gás); entretanto, eles 

alertam que alguns autores recomendam a reavaliação desses casos, visto que essa característica 

pode ter sido modificada durante o processo de retirada de amostras do interior do poço (interior 

do reservatório). 
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No que se refere aos fluidos contidos nas acumulações de hidrocarbonetos, como acima 

alistados, Levorsen (2001) expõe que nas formações produtoras de gás estão presentes o gás e 

a água, enquanto os reservatórios de óleo contêm gás, óleo e água. Reservatórios que produzem 

o mesmo tipo de fluido, seja gás ou óleo, apresentam cada um desses fluidos com largas 

variações em termos de proporção, ou saturação, composição e propriedades físicas, de uma 

acumulação para outra; por exemplo, os diferentes valores de pressão e temperatura em 

reservatórios mais, e menos, profundos, e nas condições de coleta em superfície, provocam 

significativas alterações na quantidade extraída de cada um desses fluidos. 

 

Avançando na elucidação acerca dos fluidos presentes nos reservatórios de petróleo, no que se 

refere à água, o autor supracitado aclara que ela é geneticamente classificada em três grupos: 

meteórica, conata e águas mistas. As águas meteóricas são as provindas da chuva, que 

preenchem poros de rochas permeáveis mais próximas à superfície do solo ou percolam pelos 

planos divisórios (separadores das camadas da rocha), e pelas fraturas e camadas permeáveis; 

essas águas contêm carbono combinado, formando principalmente CO2, e ao vadearem pelo 

solo, no início do seu movimento, tendo contato com sedimentos arenosos, o oxigênio reage 

com os sulfetos, produzindo sulfatos, enquanto o CO2 também reage fazendo surgir carbonatos 

e bicarbonatos. De tal forma que a ocorrência dessas substâncias na água dos reservatórios de 

petróleo é uma indicação de que pelo menos uma parte dela provém da superfície, águas 

meteóricas. 

 

A água conata é entendida como a água do mar, na qual os sedimentos marítimos foram 

depositados; presumivelmente, ela está presente preenchendo todo o volume poroso do 

reservatório. Usualmente, ela é definida como a água intersticial existente no reservatório antes 

dele ser alterado pela perfuração de poços (na fase inicial de exploração). É nessa linha 

conceitual que Rosa et al. (2011) expressam que a saturação de água existente no momento da 

descoberta do reservatório é denominada de saturação de água inicial ou conata. A maioria das 

águas dos reservatórios de petróleo são salmouras quentes com abundância de cloretos, 

especialmente o cloreto de sódio (NaCl), além de reterem, adicionalmente, elevada 

concentração de sólidos dissolvidos, sendo esta muito maior do que a contida na água dos 

oceanos atuais. Tal característica é entendida pela razão de que essas águas, por permanecerem 

no interior da rocha desde a formação desta, agregaram matéria mineral na sua composição. A 

água intersticial coexiste com os hidrocarbonetos e a rocha ao longo de todo o ciclo geológico 

da formação de ambos, permanecendo de tal modo “agarrada” à superfície do volume poroso 
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(ela molha a rocha), que se torna permanente na rocha, não sendo totalmente deslocada nem 

mesmo quando os hidrocarbonetos migram em direção à acumulação. 

 

A ocorrência da água mista (misturada) deriva do fato de parcela das águas dos reservatórios 

de petróleo revelar a presença de cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos, suscitando, 

assim, haver uma mistura de água meteórica com água conata. 

 

De acordo com a maneira de ocorrência, as águas dos reservatórios de petróleo são classificadas 

como águas intersticial e livre. A primeira foi descrita acima. No que se refere à água livre, é 

reconhecido que a maioria das jazidas ocorre em aquíferos; isto é, em rochas permeáveis 

saturadas em água. Como acima exposto, essas águas podem ser meteóricas, conata e mista. 

Nesse ambiente aquoso, a água confinada nos poros interconectados pode ser considerada um 

corpo contínuo e interconectado de água, no qual as partículas minerais têm sido depositadas. 

Ele pavimenta as “autoestradas” pelas quais o petróleo migra em direção ao seu ambiente de 

acumulação. Essa água está confinada como um sistema de água de uma cidade, pronta para se 

deslocar no sentido de qualquer alívio de pressão. É a água livre. Ela é distinta da intersticial, 

que é aderida, “agarrada”, à rocha. 

 

O petróleo, por sua vez, segundo Thomas (2004), constitui-se numa mistura de compostos 

orgânicos (hidrocarbonetos), contendo centenas de compostos químicos, os quais são 

praticamente impossíveis de ser separados em compostos puros ou de composição conhecida. 

Quando essa mistura é formada por moléculas maiores, mais longas, ela se apresenta no estado 

líquido, nas condições normais de temperatura e pressão; isto é, nas condições de saída de poço 

ou de coleta na superfície. Levorsen (2001) define o óleo cru como o petróleo líquido, que brota 

da cabeça de poço, nas condições termomecânicas (pressão e temperatura) de superfície, 

apresentando larga variação nas suas composição química (especialmente no conteúdo C-H) e 

propriedades físicas (tais como, cor, densidade e viscosidade). 

 

Conforme McCain (1989), além dos hidrocarbonetos, o petróleo também contém componentes 

não hidrocarbonetos, como enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. Por exemplo, o enxofre 

ocorre no petróleo em forma de gás sulfídrico (H2S), dissulfeto de carbono (CS2), sulfeto de 

carbonila (COS), etc., de tal forma que os compostos sulfurados são contaminantes de 

consequências graves, que se estendem desde a característica corrosiva que provocam nos 

produtos do petróleo, cheiro desagradável, contaminação de catalizadores nos processos de 
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refinação, etc., até a produção de SO2 e SO3 por combustão, gases densamente poluentes da 

atmosfera, os quais, em meio aquoso, produzem ácido sulfuroso (H2SO3) e ácido sulfúrico 

(H2SO4), resultando em chuvas ácidas regionais, trazendo danos socioambientais. Resinas e 

asfaltenos, dentre outros compostos, como por exemplo, os metálicos, também estão presentes, 

todos trazendo efeitos maléficos aos derivados do petróleo, e a suas instalações e equipamentos 

de processo. 

 

Thomas (2004) menciona que o petróleo ainda é identificado por classes, tipo, por exemplo, a 

parafínica, a naftênico-parafínica, naftênica, classe aromática intermediária, aromático-

naftênica, dentre outras. Essa classificação tem o objetivo de qualificar os óleos no sentido deles 

serem mais adequados, ou não, por exemplo, à produção de gasolina, lubrificantes, nafta, 

querosene de aviação, asfalto, etc. Em função da adequação à produção desses produtos com 

maior ou menor valor agregado, o óleo respectivo também terá maior ou menor valorização de 

mercado. 

 

Por seu lado, McCain (1989) relata que o óleo cru pode ser classificado por suas propriedades 

físicas e pela estrutura química das suas moléculas constituintes, sendo as últimas de mais difícil 

mensuração. Ainda segundo este autor, o petróleo líquido pode ter o seu valor comercial 

estimado em função das seguintes propriedades físicas: densidade; teores de gasolina e 

querosene, que podem ser produzidos; níveis de enxofre e asfalto presentes; e o teor de parafina 

contido no líquido. 

 

O gás encontrado nos reservatórios de petróleo, segundo Levorsen (2001), é composto de 

hidrocarbonetos de baixo ponto de ebulição; geralmente, o gás é entendido como o petróleo em 

fase gasosa. A sua presença se estende desde pequena quantidade dissolvida no óleo até 100% 

do conteúdo de hidrocarbonetos do reservatório. Ele vem associado a outras impurezas gasosas, 

tais como, o H2S, o nitrogênio e o CO2; o hélio também está presente, podendo alcançar até 8% 

da totalidade dos gases contidos na acumulação, tendo tradicionalmente representado valor 

comercial. Ante as novas tecnologias da EOR-CO2, o CO2 também passou a ser usado como 

commodity valorizada no mercado, objetivando não apenas o aumento do FR, como também, a 

mitigação da questão ambiental global. As demais impurezas gasosas mencionadas não 

apresentam valor comercial. 
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O autor supracitado ainda explicita que o gás natural é geralmente classificado como gás 

associado (quando ocorre em conjunto com o óleo) e não associado (quando apenas ele está 

presente como hidrocarboneto no reservatório). Ele ainda pode ocorrer como gás livre, gás 

dissolvido no óleo, gás dissolvido na água, ou como gás liquefeito. 

 

Como gás livre, ele ocupa a parte superior do reservatório, sendo a parte inferior ocupada pelo 

óleo (gás associado), ou pela água (gás não associado). Nas acumulações em que ele ocorre 

como gás dissolvido no óleo, as duas fases (gás e óleo) estão em íntimo contato, de tal forma 

que, em função das suas características físicas e do potencial termomecânico do reservatório, 

parcela do gás pode estar dissolvida no óleo. O gás natural também pode se apresentar 

parcialmente dissolvido na água do reservatório; o autor menciona que as evidências de campo 

indicam que a solubilidade do gás na água dessas formações é da ordem de 6% da sua 

solubilidade no óleo. Finalmente, como gás liquefeito, em reservatórios profundos de elevado 

potencial termomecânico, sob pressões da ordem de (5.000-6.000) psia, o gás natural e o óleo 

cru podem ocorrer fisicamente indistinguíveis, formando uma única fase. 

 

Com respeito ao terceiro elemento intrínseco à existência do reservatório de petróleo, que são 

os fluidos, nele, contidos (água, óleo e gás), Rosa et al. (2011) observam que, em geral, essas 

formações apresentam dois ou mais desses fluidos, imiscíveis. Nos reservatórios de óleo, por 

exemplo, encontram-se em contato, pelo menos, dois fluidos imiscíveis: a água e o óleo, 

também podendo haver imiscibilidade com o gás. Nas acumulações de gás, estão em contato a 

água e o gás natural. Dois ou mais fluidos são considerados miscíveis entre si quando, ao serem 

misturados em quaisquer proporções, formam uma mistura homogênea. A miscibilidade entre 

dois ou mais fluidos depende das suas composições químicas e do potencial termomecânico ao 

qual o sistema está submetido. 

 

Quando dois ou mais fluidos imiscíveis são colocados num recipiente, o mais denso permanece 

na parte inferior, existindo uma superfície de separação entre eles. No entanto, o autor acima 

aludido esclarece que em meio poroso formado por capilares de diâmetros diferentes, como é 

o caso dos reservatórios de petróleo, esse fenômeno não ocorre porque a superfície de separação 

entre os fluidos não é brusca, existindo uma zona de transição entre eles, a qual decorre dos 

fenômenos capilares. 

 



99 

 

Nesse andamento, constata-se que o presente trabalho se direciona ao campo da dinâmica do 

reservatório tratado adiante, no qual os fenômenos relacionados à energia interna da formação 

e seus efeitos sobre o deslocamento dos fluidos, objetivando a recuperação deles, ganham 

importância decisiva. Segundo Levorsen (2001), a maior parte do entendimento de como o gás 

e o óleo agem no reservatório durante o seu movimento, permitindo a respectiva extração, 

respeita ao seu comportamento de fase. 

 

Os diferentes elementos, ou substâncias, presentes nas formações de petróleo, as quais 

estiveram em equilíbrio até a acumulação ser descoberta e testada, e que são objeto de 

conhecimento durante a vida útil (produção) do reservatório, são as seguintes: a rocha, a água, 

o óleo cru e o gás natural. Esses elementos formam sistemas, tais como, os rocha-água, rocha-

óleo e rocha-gás; os sistemas água-óleo e gás-óleo; o rocha-água-óleo; e os sistemas água, óleo 

e gás. Compreender esses sistemas significa conhecer o que ocorre na interação entre essas 

substâncias; por exemplo, como o gás e o óleo interagem no sistema gás-óleo, ou seja, o que 

ocorre na interface entre essas substâncias ou matérias minerais constituintes. Penetra-se, assim, 

no âmbito dos fenômenos de interface. 

 

Na realidade, as interfaces entre os fluidos contidos na acumulação e entre eles e os sólidos da 

rocha, com os quais estão em contato, representam o próprio “laboratório” onde se processa a 

maioria das relações físicas e químicas, as quais explicam o que aconteceu e acontece, tanto ao 

longo da formação do reservatório como durante a sua fase de extração. Energia livre de 

superfície, tensão superficial, tensão interfacial, adsorção, forças de adesão e molhabilidade são 

exemplos de fenômenos que ocorrem nessas interfaces. Referindo-se às dimensões capilares 

dos poros e considerando arbitrariamente que eles têm diâmetro interno menor que 0,5 mm, 

Levorsen (2001) expõe que os fenômenos capilares ajudam a explicar as relações entre a água, 

o óleo e o gás presentes nos reservatórios de petróleo, e que todos os fenômenos de interface 

respeitantes ocorrem no interior de aberturas de dimensão capilar. 

 

Todas as moléculas de um líquido, exceto as que estão na superfície, sofrem atração ou repulsão 

em todas as direções (forças de van der Waals); aquelas que se distribuem superficialmente e 

que estão em contato com o ar, gás ou vapor do líquido, estão cercadas apenas parcialmente 

pelas moléculas do líquido, sendo, portanto, atraídas para o interior deste. Essa força tende a 

atrair (puxando) a superfície para o interior do líquido, curvando-a, como se essa superfície 

estivesse submetida a uma invisível membrana contrátil. Esse efeito tende a reduzir a área da 



100 

 

superfície para um mínimo, o qual, no seu limite, seria um volume mínimo, totalmente curvado, 

ou seja, o volume de uma esfera (de raio R), assim como uma gota de água no ar. 

 

Ao se analisar fisicamente esse fenômeno, observa-se que para a superfície livre permanecer 

plana, estendida, trabalho adicional necessita ser realizado; trata-se da energia livre de 

superfície: aquela necessária para romper essa tendência de curvar a superfície, mantendo-a 

estendida. Essa energia por unidade de área da superfície define a energia de superfície da 

substância em causa, ou energia livre de superfície unitária. À energia livre de superfície 

corresponde um esforço de tensão, uma tensão, aplicada para manter a superfície estendida por 

unidade de comprimento; por exemplo, o esforço necessário para estender 1,0 cm de superfície 

(dinas/cm, em unidades CGS); é a tensão superficial (σ) do líquido em contato com o ar ou com 

o próprio vapor. 

 

Quando o contato estabelece interface entre um líquido e um gás, imiscíveis, os fenômenos que 

aí ocorrem são denominados de superficiais; se o contato for entre dois líquidos imiscíveis ou 

entre um líquido e um sólido, os fenômenos ocorridos são denominados de interfaciais. Rosa et 

al. (2011) afirmam que esses fenômenos, sejam superficiais ou interfaciais, são fisicamente 

semelhantes, variando apenas os tipos de fluidos envolvidos; portanto, “σ” representa a tensão 

superficial ou interfacial. 

 

Por sua vez, a força que puxa a superfície para o interior do líquido é a denominada força capilar 

(Fc), a qual, é resultante das forças atuantes nas duas direções da superfície de contato do 

líquido; ao ser dividida pela área superficial (força por unidade de área), resulta na pressão 

capilar (Pc). Quanto maior for a curvatura, ou seja, a deformação da superfície, maior será o 

esforço para estendê-la, sendo “σ” também maior. 

 

Quando dois fluidos imiscíveis ou um líquido e um sólido estão em contato, as moléculas da 

superfície de contato de cada substância são atraídas entre si através da respectiva interface 

pelas forças de van der Waals. Levorsen (2001) denomina essa atração verificada na interface 

entre as substancias de energia de adesão. Ela não se confunde com a tensão interfacial, pois 

esta é especificamente uma propriedade da interface. Quanto menor a tensão interfacial, maior 

é a energia de adesão entre as substâncias, o que implica facilidade para formação de interface 

entre fases diferentes; por exemplo, a baixa tensão interfacial da água com sabão e o ar provoca 

uma rápida formação de espuma. 
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Agentes ativos de superfícies de contato são substâncias que reduzem a tensão interfacial; eles 

incluem, por exemplo, compostos de hidrocarbonetos polares; sais dissolvidos em água; 

compostos de hidrocarbonetos complexos contendo metais, que são encontrados combinados 

com o petróleo e as águas do reservatório, tais como, zinco, cobre, níquel, cálcio, vanádio, 

magnésio, entre outros. Esses agentes ativos aumentam a energia de adesão e provocam mistura 

mais eficiente, por exemplo, entre óleo e água no interior do reservatório. Os métodos químicos 

de recuperação secundária especial combinam, e utilizam, diversos desses agentes ativos com 

o objetivo de aumentar o respectivo FR. 

 

A combinação de baixa tensão interfacial com alta energia de adesão pode tornar o contato de 

duas fases com difícil separação entre elas. É o caso, por exemplo, da adesão da água pura ao 

vidro (tubo de vidro); a tensão interfacial é de tal modo pequena que a água adere com firmeza 

e se espalha pelo vidro como um filme de espessura fina; a energia de adesão, por sua vez, é 

elevada, pois a água só é removida por meio da sua evaporação ou por forte enxugamento do 

vidro com algum tipo de tecido. Em exemplo de efeito contrário, o mercúrio escorrega 

facilmente (com baixa resistência) pelo vidro (tubo de vidro), para fora deste: na área de contato 

entre essas superfícies, a tensão interfacial é alta e a energia de adesão, baixa. Essas evidências 

são fundamentais para o modelo de tubos capilares, o qual é de grande utilidade para 

compreender os fenômenos interfaciais entre os fluidos, e entre estes e a superfície da rocha, 

no interior dos reservatórios de petróleo, malgrado a tortuosidade praticamente infinita dos seus 

capilares. 

 

Um dos efeitos essenciais da energia de adesão nos reservatórios de petróleo é a molhabilidade. 

A adesão das moléculas de água pura ao vidro no exemplo acima indica que as forças de adesão 

(entre moléculas de substâncias diferentes – água e vidro) é maior do que as de coesão (entre 

moléculas da mesma substância – água); isto é, o vidro é molhado pela água (o vidro é 

hidrofílico). Se (como também indicado acima), ao contrário da água, o mercúrio, o qual, de 

acordo com Levorsen (2001), apresenta uma tensão superficial da ordem de sete vezes maior 

que a da água, é utilizado, ele se curva, contrai-se, buscando formar uma bolha esférica, 

formando um ângulo maior que 90º com o vidro, e rola livremente sobre a superfície deste; 

neste caso, as forças de coesão (entre as moléculas do próprio mercúrio) são maiores do que as 

de adesão (entre elas e as do vidro) e, portanto, o mercúrio não molha o vidro. Em termos de 

tensões interfaciais, o líquido que apresentar a menor delas (maior adesão) com um sólido de 
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referência, é o líquido que molha este sólido. A molhabilidade está inserida nos fenômenos de 

interface. 

 

No que se refere à molhabilidade, é interessante notar a forma simples como Atkins e Jones 

(2013) a demonstram como um fenômeno interfacial; usando exemplos rotineiros, eles citam a 

experiência com uma gota de água suspensa no ar ou numa superfície encerada, em que aquela 

assume uma forma mais compacta de esfera. No caso do contato com a superfície encerada, as 

forças de coesão (energia de coesão) entre as moléculas da água são maiores do que as de adesão 

(energia de adesão) entre esta e cera; a água não adere e, portanto, não molha a cera. Ver a 

Figura 2.2.L. 

Essa figura ressalta a forma aproximadamente esférica 

das gotas de água sobre a superfície encerada, não 

aderindo a esta, tampouco molhando-a: um efeito da 

tensão interfacial. Também se demonstra que a forte 

interação (elevada energia de adesão) da água, por 

exemplo, com papel, madeira e tecido, deriva da 

evidência física de que as moléculas da superfície desses 

materiais são formadoras de ligações hidrogênio, as 

quais podem substituir algumas ligações de mesma 

espécie das moléculas de água. Como resultado, a água 

maximiza seu contato com esses materiais, espalhando-

se sobre eles; isto é, a água os molha. 

 

Atkins e Jones (2013) ainda caracterizam a ação 

capilar (capilaridade) como a elevação de líquidos em tubos capilares, em que a força de adesão 

do líquido em causa com a superfície do vidro é maior do que a força de coesão entre as próprias 

moléculas daquele. 

 

Objetivando facilitar a compreensão do que ocorre na complexa e tortuosa rede de tubos 

capilares do interior dos reservatórios de petróleo, Rosa et al. (2011) mostram o modelo básico 

de funcionamento do comportamento dos fluidos em tubo capilar. Eles apontam para a 

evidência de que ao se mergulhar um capilar num recipiente contendo água, a energia de adesão 

provocará a subida ou descida do líquido dentro do capilar, dependendo de molhar ou não, 

Figura 2.2.L – Água sobre superfície 

                        encerada 

Fonte: Atkins e Jones, 2013 
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preferencialmente ao ar, ou ao material de que é feito o capilar; neste caso, o vidro. Ver a Figura 

2.2.M. 

 

Inicialmente, deve-se observar 

nessa figura que a água sobe, 

vertical e adicionalmente, mais 

que o ar, no interior do capilar, 

porque ela molha, 

preferencialmente ao ar, o 

material constituinte do capilar. 

Nessa condição, como indicado 

no “detalhe 1” da figura, o 

ângulo de contato entre o ar e a 

água [ϴ(ar-ag)] é menor que 90º 

[ϴ(ar-ag)<90º], indicando que o 

fluido mais denso (água) é o que molha preferencialmente o sólido. Sobre a figura anterior 

ainda se aclara que: σ(s-ar) representa a tensão superficial entre a parede do capilar (sólido) e o 

ar; σ(s-ag) indica a tensão interfacial entre a parede do capilar e a água; σ(ar-ag) significando a 

tensão superficial entre o ar e a água. 

 

Utilizando os princípios fundamentais da mecânica dos fluidos, os autores supracitados 

consideram a tensão de adesão responsável pelo deslocamento do fluido, os quais respeitam à 

energia de adesão (esforço aplicado, produzindo deslocamento), e partindo da condição da 

mecânica clássica, na qual o ponto “C” do “detalhe 1” da figura anterior representa o ponto de 

equilíbrio de forças, sendo “R” o raio do capilar, eles deduzem que a pressão capilar entre o ar 

e a água [Pc(ar-ag)] é expressa por: 

 

𝑃𝑐(𝑎𝑟−𝑎𝑔) =
2𝜎(𝑎𝑟−𝑎𝑔).𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑎𝑟−𝑎𝑔)

𝑅
                              (Eq. 2.2-10) 

 

As grandezas físicas presentes na Eq. 2.2-10 estão definidas acima. Segundo Rosa et al. (2011), 

essa equação elucida que a pressão capilar representa uma diferença de pressão, que ocorre na 

superfície ou interface de contato entre dois fluidos imiscíveis; isto é, a diferença de pressão 

existente entre as duas fases, que estão em contato. 

  Figura 2.2.M – Ascenção capilar 

  Fonte: Rosa et al., 2011 
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Nas suas analogias em direção ao entendimento do que ocorre no interior dos reservatórios, 

esses autores repetem a experiência e a dedução acima contemplando a água e o óleo. Nos 

reservatórios, geralmente é a água que molha preferencialmente a superfície da rocha (sólido), 

pois como descrito em excerto anterior, o óleo “viaja” por “autoestradas” banhadas de água, 

sem contato direto com a rocha; este é feito pela água. Por conseguinte, mergulhando-se 

hipoteticamente um tubo capilar cilíndrico nesse meio, novamente será a água que irá ascender 

no interior dele. Por conseguinte, aqueles pesquisadores chegaram a mesma conclusão da Eq. 

2.2-10, explicitando a diferença de que, na experiência em reservatório, em vez das grandezas 

medidas serem entre o ar e a água como acima, agora, elas representam a pressão capilar, a 

tensão superficial e o ângulo de contato entre a água e o óleo. 

 

No processo de dedução da Eq. 2.2-10, também se pondera que transpondo a experiência de 

laboratório, com ar e água, para as condições no interior dos reservatórios, com água e óleo, 

por exemplo, o ponto de equilíbrio, “C”, mostrado no “detalhe 1” da Figura 2.2.M anterior, está 

diretamente relacionado com a altura, “h”, alcançada pela água no interior do capilar. Essa 

altura, por sua vez, é fisicamente dependente do peso específico (massa específica na presença 

da gravidade) do fluido; no caso do capilar mergulhado no ambiente com água e óleo, “h” 

depende da diferença entre os pesos específicos de cada um desses fluidos imiscíveis e, 

consequentemente, da diferença entre as respectivas densidades; quanto maior a densidade, 

menor a altura alcançada pelo fluido que molha o capilar; quanto maior o raio “R” do capilar, 

essa altura também será menor (ver a compatibilidade com a Eq. 2.2-10). 

 

Aplicando-se a Eq. 2.2-10 às experiências capilares acima, observa-se que a altura de elevação 

do fluido, que molha preferencialmente o sólido no interior de um tubo capilar, é diretamente 

proporcional à tensão superficial, ou interfacial, entre os dois fluidos envolvidos; diretamente 

proporcional ao cosseno do ângulo de contato entre esses fluidos; e inversamente proporcional 

à diferença de densidades e ao raio (ou ao diâmetro) do capilar.  

 

Aclarando a questão do ângulo de contato do líquido que molha a rocha na situação real de 

reservatório, Rosa et al. (2011) indicam a condição em que a água molha e quando a superfície 

dela se encurva demasiadamente, ultrapassando 90º, passando a ser o outro fluido, que a cerca, 

a molhar a rocha. Ver Figura 2.2.N a seguir. 
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Nessa figura, verifica-se que se ϴ<90º (ϴ=83º), a 

água molha, “agarra” na rocha; se ϴ>90º, a 

superfície da água se curva em excesso, não 

aderindo à rocha, sendo o outro fluido, o que a 

cerca, o qual passa a ter maior contato e molhar 

aquela. Portanto, conforme descrito ao longo deste 

texto, no sistema óleo-água-rocha encontrado nos 

reservatórios de petróleo, o ângulo de contato da 

interface óleo-água com a superfície sólida da 

rocha é medido através da fase água. Quando dois fluidos imiscíveis, como água e óleo, 

preenchem o volume poroso do reservatório, certamente eles competirão por um lugar de 

contato sobre a superfície sólida da rocha. Por conseguinte, a identificação de qual fluido molha 

preferencialmente a rocha torna-se uma questão relevante para o rendimento da extração dos 

fluidos do reservatório (nessa indústria, é totalmente indesejável produzir-se água); isto é, para 

o FR do óleo. 

 

Fazendo uma relação desses princípios essenciais de molhabilidade e capilaridade com os 

processos de recuperação secundária, seja convencional ou especial, Levorsen (2001) expõe 

um modelo, contemplando dois sistemas: um em que a água molha a rocha e outro em que esta 

é molhada pelo óleo. Ver Figura 2.2.O. 

 

Essa figura demonstra que se as 

aberturas capilares de todo o volume 

poroso do reservatório estiverem 

preenchidas com óleo e água sob 

condições de imiscibilidade, quando 

o ângulo (ϴ<90º) na interface água-

rocha for menor que 90º (sistema em 

que a água molha a superfície da 

rocha), qualquer energia adicional 

aplicada, que exerça esforço sobre o 

sistema (por exemplo, numa 

recuperação secundária, na qual seja usada energia antropogênica, externa à energia natural do 

    Figura 2.2.O – Sistemas com a rocha molhada 

                             com a água e o óleo 

    Fonte: Levorsen, 2001 

Figura 2.2.N – Molhabilidade: água e 

                        rocha-reservatório  

Fonte: Modificado de Rosa et al., 2011 
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reservatório), o sistema irá expulsar o fluido que se dispõe livre, sem molhar a rocha; isto é, o 

óleo; o sistema produzirá óleo. 

 

Como ainda constatado na Figura 2.2.O acima, se ϴ>90º (sistema em que o óleo molha a 

superfície da rocha), ao se imprimir esforço sobre o sistema, por meio da aplicação de energia 

externa, objetivando a extração dos fluidos, esse ângulo obtuso provocará o avanço da água 

sobre o óleo, o qual permanecerá praticamente sem sofrer distúrbio, preso (“agarrado”) à rocha; 

o sistema produzirá água, com apenas traços de óleo (haverá produção de água). 

 

Ainda segundo Levorsen (2001), na interface entre duas fases de fluidos imiscíveis, seja entre 

gás e líquido ou entre dois líquidos, há a tendência da superfície curva (“curvada”) de contato 

se contrair dentro da menor área possível por unidade de volume. Fisicamente, entre as duas 

fases, há uma diferença de pressão, medida nos pontos adjacentes dos lados opostos da 

superfície curva, em que o fluido que se encontra do lado côncavo desta está submetido a uma 

pressão maior do que aquele que está do outro lado. Essa diferença de pressão define a pressão 

capilar. Ao se tratar de reservatórios de petróleo, dotados de sistemas capilares complexos, 

irregulares e tortuosos, em que suas aberturas capilares são de dimensões minúsculas, a referida 

diferença de pressão (pressão capilar) é de grande relevância.  

 

Nessa verificação conclusiva acerca da pressão capilar, por meio do “detalhe 1” da Figura 2.2.M 

anterior, pode-se observar que, à medida que o capilar diminui de diâmetro (raio “R”), a 

curvatura da superfície de contato entre os dois fluidos (ar e água) vai se estreitando, curvando-

se cada vez mais, mostrando que o ângulo de contato da água com a superfície do capilar vai 

se aproximando de zero; isto é, ϴ(ar-ag) → 0º, do que decorre que o cos 0º=1. Esse modelo é 

inteiramente aplicável ao que se dá no sistema capilar dos reservatórios de petróleo, o qual é 

formado por um enorme feixe de tubos capilares minúsculos, de raio (diâmetro) igualmente 

minúsculo, em que os fluidos, ao invés de serem água e ar como na experiência apresentada na 

Figura 2.2.M, são água e óleo. Por essas razões, tratando-se do volume poroso desses 

reservatórios, em média, adota-se cosϴ=1. A pressão capilar estabelecida na Eq. 2.2-10 acima 

passa a ser definida por: 

 

𝑃𝑐 =
2𝜎

𝑅
                              (Eq. 2.2-11) 
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As grandezas físicas adotadas na Eq. 2.2-11 são as mesmas presentes na Eq. 2.2-10, 

substituindo-se ar, água e superfície do vidro, por óleo, água e superfície da rocha. A Eq. 2.2-

11 reitera que: (i) a pressão capilar é a diferença de pressão entre dois fluidos imiscíveis em 

contato entre si, o que significa a diferença de pressão existente na interface entre dois fluidos 

imiscíveis; (ii) a pressão capilar é diretamente proporcional à tensão superficial, ou interfacial, 

entre os dois fluidos em contato, e inversamente proporcional ao raio, “R”, do tubo capilar, ou 

da curvatura da superfície de contato, ou da interface, entre os fluidos. Quanto menor for o raio, 

mais deformada está a superfície, maior será o esforço para estendê-la, implicando “Pc” 

também maior; e vice-versa. 

 

Nessa sequência, como ainda menciona Levorsen (2001), a pressão capilar representa dois 

efeitos decisivos nos reservatórios de petróleo: (i) controla a distribuição dos fluidos no interior 

dessas acumulações, antes destas serem perfuradas; (ii) provê o mecanismo através do qual os 

fluidos se deslocam no volume permoporoso da rocha-reservatório, até que estes encontrem 

eventual área impermeável ou barreiras de fluxo. A pressão capilar e as saturações dos fluidos 

se combinam para determinar a distribuição destes no volume permoporoso do reservatório. Na 

prática da engenharia de reservatórios de petróleo, sabe-se que o movimento do petróleo no 

poço e além dele pode ser entendido como uma série de efeitos, que se somam ao que acontece 

no interior de um simples poro, tornando cada um deles como a unidade de estudo das forças 

envolvidas. Como eles são de dimensão capilar, os fenômenos que aí ocorrem são pouco 

significativos; entretanto, quando são multiplicados por trilhões, ou até 1000 trilhões, de poros 

por acre/pé, ou por cada 1.233 m3 de volume de rocha, esses fenômenos passam a ser decisórios 

para a viabilidade econômica do reservatório. 

 

Tomando-se um processo de recuperação secundária em que, por exemplo, a água seja injetada, 

deslocando-se em fase contínua no volume permoporoso sob interesse; ante as dimensões 

minúsculas das aberturas capilares impostas à sua trajetória, irá requerer-se elevada pressão 

para vencer a capilar e forçar o deslocamento do óleo e/ou do gás dos poros, nos quais estes 

ainda estejam residualmente disponíveis  

 

Nessa sequência, é bastante visível a importância da capilaridade como um dos fenômenos de 

interface, do qual se depende para a compreensão sobre o deslocamento dos fluidos no interior 

dos reservatórios de petróleo. Ao serem avaliadas, por meio de ensaios de laboratório realizados 

em amostras retiradas da rocha, as forças de capilaridade, em conjunção com as de viscosidade, 
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também descritas anteriormente, são grandezas físicas essenciais para o conhecimento acerca 

da maior ou menor dificuldade em se mover os fluidos no interior do reservatório, sendo, 

portanto, determinantes para o FR. 

 

Nesse ponto da presente tese, é válido novamente chamar-se a atenção para a evidência rara 

dos folhelhos como reservatórios convencionais de petróleo, indicada em excerto anterior. 

Sendo formadas majoritariamente por sedimentos muito finos, principalmente as argilas, essas 

rochas apresentam uma grande difusão de poros, com dimensões minúsculas, pontuais, com 

passagens sobremaneira estranguladas (estratos de baixa permeabilidade), características estas 

que revelam uma particular e igualmente diminuta dimensão capilar, de raio muito pequeno. 

Nessas condições, conforme a Eq. 2.2-11 acima irá verificar-se uma elevada pressão capilar 

entre os fluidos e entre estes e a rocha. Como resultado desses fenômenos capilares 

(capilaridade), os fluidos permanecem praticamente imóveis no interior da rocha, corroborando 

a baixíssima permeabilidade. Por conseguinte, os folhelhos operam normalmente como 

reservatórios não convencionais de petróleo; também há jazidas em que eles funcionam apenas 

como rochas não reservatório. 

 

Ante a alusão acima acerca da densidade, esta tese esclarece que, de forma geral em todo o 

mundo, a indústria do petróleo adota os critérios da API para definir a densidade do óleo cru, a 

qual é expressa em graus API (ºAPI). Definida como uma função hiperbólica da densidade, essa 

qualificação API é expressa da seguinte forma: 

 

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑑60/60℉
− 131,5                              (Eq. 2.2-12) 

 

Ao operar com unidades dos EUA, a API considera a densidade da água a 60ºF; nestas 

condições, sendo esta igual a 1, da Eq. 2.2-12 decorre que a água apresenta um grau API igual 

a 10 (ºAPI=10). Este valor representa um marco nesta função (ou escala) em que, de forma 

geral, como o petróleo é menos denso que água, como consequência, o seu grau API é tal que, 

ºAPI>10. Conforme Rosa et al. (2011), os óleos globalmente encontrados nos reservatórios de 

petróleo revelam a validade desse conceito, em que usualmente apresentam 20≤ºAPI≤35. A Eq. 

2.2-12 revela que, quanto mais elevado é o grau API mais leve é o óleo, e vice-versa. Contudo, 

é possível que ocorram óleos mais densos que água, pesados, com °𝐴𝑃𝐼 ≅ 8; segundo esses 
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autores, petróleo com esse nível de densidade é encontrado em reservatórios localizados na 

Venezuela e no Canadá. 

 

Quanto aos métodos de recuperação secundária, depreende-se da Eq. 2.2-12 que, a priori, os 

óleos pesados (de maior densidade), com grau API mais baixo, exigirão grande quantidade de 

energia antropogênica, externa, para mover sua parcela residual nos reservatórios, resultando 

em balanço energético desfavorável. Certamente, esses óleos são mais adequados a métodos de 

recuperação secundária especial, que envolvam adição de calor. Como ainda se pode 

depreender da descrição mais ampla deste texto, a energia externa necessária à mobilidade 

desses óleos, também está relacionada à viscosidade deles, além da densidade. 

 

Segundo Levorsen (2001), o aumento da agitação das moléculas de um líquido decorrente do 

aumento da sua temperatura diminui a tensão superficial do líquido, pois essa maior agitação 

tende a empurrar as moléculas através da superfície do líquido, fazendo-o evoluir em direção 

ao próprio vapor ou ao ar, com os quais esteja em contato. Em alguma extensão, esse efeito da 

temperatura sobre a tensão superficial é oposto à energia livre de superfície, a qual está 

conectada ao esforço que puxa a superfície para o interior do líquido. De tal forma que, se a 

temperatura continuar aumentando, ao se atingir a temperatura crítica, a tensão superficial é 

finalmente vencida e reduzida a zero; a partir deste ponto, o líquido e o seu vapor (ou o líquido 

e outros gases adequadamente escolhidos) tornam-se idênticos, indistinguíveis; isto é, a delgada 

superfície curva existente entre eles, a interface, desaparece. Os fluidos, antes imiscíveis, 

alcançaram a miscibilidade. 

 

A miscibilidade representa a capacidade de duas ou mais substâncias se combinarem e 

formarem uma fase única, homogênea. Quando dois fluidos miscíveis, como por exemplo, óleo 

e querosene são colocados juntos no mesmo recipiente, eles se combinam ou se misturam um 

no outro sem qualquer interface; desse modo, não havendo interfaces, não há forças capilares 

entre os fluidos e, portanto, o seu deslocamento dependerá somente do esforço termomecânico 

ou mecânico (das forças dinâmicas) aplicado sobre eles. Para completo entendimento do 

processo de miscibilidade do CO2 (EOR-CO2 miscível) com o óleo, fenômeno evolvido no 

objeto desta tese, o conceito de miscibilidade é indispensável. 

 

Após essa descrição acerca dos fluidos contidos naturalmente nos reservatórios de petróleo 

(água, óleo e gás) e dos fenômenos de interface entre eles, e entre eles e a rocha, observa-se 



110 

 

com clareza as limitações da lei de Darcy, a qual considera apenas um fluido saturando o meio 

poroso, configurando o que se define como saturação absoluta. Portanto, sabido que o volume 

poroso das acumulações de petróleo contém mais de um fluido, e que eles estão presentes em 

quantidades variadas, dessa evidência física decorre que cada um deles interfere e cria empeços 

(impede) o fluxo do outro (ou outros). 

 

Nesse andamento, Levorsen (2001) explica que, como um fluido não satura completamente o 

volume poroso do reservatório de petróleo, a habilidade da rocha em conduzir um determinado 

fluido na presença de outro(s) é denominada de permeabilidade efetiva da rocha em relação 

àquele fluido (ou para aquele fluido). A permeabilidade efetiva da rocha a cada fluido, à água, 

ao óleo e ao gás, é indicada respectivamente por ka, ko e kg. Esse conceito implica que há uma 

íntima relação entre a permeabilidade efetiva e a saturação, posto que, se uma delas varia a 

outra também varia, proporcionalmente; no entanto, essa relação parece ser diferente de uma 

rocha-reservatório para outra, em função de parâmetros, tais como, superfícies mais, ou menos, 

hidrofílicas; existência de inchamento de argilas; presença de filmes de adsorção; pressão do 

gás; dentre outros. 

 

Na continuidade desse entendimento, verifica-se que coexistindo simultaneamente mais de um 

fluido no mesmo volume poroso, em proporções diversas, para conhecer a permeabilidade de 

um deles, faz-se necessário um conceito adicional, o da permeabilidade relativa; portanto, esta 

deve ser calculada a partir da permeabilidade efetiva do fluido sob interesse (com sua saturação 

parcial) em relação àquela em que, por hipótese, ele preenchesse completamente (100%) do 

volume poroso (que seria sua permeabilidade absoluta). 

 

Nesses termos, a permeabilidade relativa (kr) do meio a um determinado fluido é definida como 

a razão entre a permeabilidade efetiva do meio poroso ao fluido (na sua saturação parcial, como 

acima exposta) e a permeabilidade absoluta (k), na sua suposta saturação em 100%. Desse 

modo: kra=ka/k, kro=ko/k, krg=kg/k, representando respectivamente as permeabilidades relativas 

da água, do óleo e do gás, as quais podem ocorrer desde zero, com baixa saturação, até 1, na 

saturação de 100%. Conclui-se que a permeabilidade relativa da rocha a um determinado fluido 

depende da saturação e da natureza dos demais fluidos presentes. Ver Figura 2.2.P a seguir. 
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A Figura 2.2.P indica o volume poroso do reservatório saturado com apenas dois fluidos, água 

e óleo. Como descrito anteriormente, sabendo-se que todo o volume permoporoso está 

permeado de “autoestradas” banhadas de água, conclui-se que sempre há água contida no 

mesmo, geralmente molhando a rocha. Ainda assim, a figura acima revela que ela só começa a 

fluir quando a sua saturação atinge 20%; antes desse ponto refletido na figura, a água era 

intersticial ou conata; apenas o óleo fluía. E à medida que a saturação da água avança de zero 

para 20%, a saturação do óleo cai de 95% para cerca de 80%. No ponto em que as linhas se 

cruzam em torno de 55% para a saturação da água e 45% para a do óleo, a permeabilidade da 

rocha é a mesma para ambos os fluidos; significando que eles fluem com a mesma intensidade 

em direção ao poço. A partir desse ponto, a saturação da água cresce continuamente, fazendo 

com esta flua cada vez mais livremente, enquanto a do óleo decresce proporcionalmente, 

indicando que o reservatório produz cada vez mais água e menos óleo; quando a saturação 

daquela alcança 90% e a do óleo apenas 10%, o óleo para de fluir: a rocha não mais apresenta 

permeabilidade ao óleo; o reservatório passa a produzir apenas água. Nesse ponto, 

graficamente, inicia-se o processo de retenção do óleo na rocha (óleo residual). 

 

O exemplo da Figura 2.2.P demonstra que, pelo menos, 10% da saturação de todo o óleo contido 

no volume permoporoso do reservatório permanecerão retidos (como óleo residual), o qual não 

poderá ser recuperado pelos métodos ordinários de extração (recuperação primária). Na prática, 

o óleo residual que permanece na rocha-reservatório pode exceder (50-60)% de toda a jazida, 

o que justifica o uso de métodos de recuperação secundária. 

 Figura 2.2.P – Variação da permeabilidade relativa com a saturação 

                         da água e do óleo 

 Fonte: Levorsen, 2001 
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No caso dos reservatórios em que os fluidos se movem em três fases, com três valores 

simultâneos de saturação, Leverett e Lewis1 (1941) apud Rosa et al. (2011) indicam a 

necessidade do uso de diagrama triangular. Ver a Figura 2.2.Q. 

 

Como se vê, cada vértice dessa figura 

representa o ponto em que a 

saturação do fluido, que lhe 

corresponde, é de 100%. Essa figura 

expressa que, à medida que ocorre o 

afastamento de cada vértice, reduz-se 

a saturação do fluido correspondente, 

permitindo-se o surgimento e o 

aumento das saturações dos demais, 

que fluem em conjunto. Os autores 

acima mencionados demonstraram 

que, para a rocha-reservatório 

molhada pela água, a 

permeabilidade relativa a esta depende apenas da sua saturação e não das diferentes saturações, 

que podem assumir o óleo e o gás. Por esse motivo, observa-se a alteração de escala, 

apresentada naquela figura, para essa permeabilidade relativa à água (kra), a qual está medida 

em termos percentuais de (1, 10, 20, 30, 40, 50, 60)%. 

 

Ezekwe (2011) chama a atenção para a maior complexidade da determinação e da representação 

gráfica das permeabilidades relativas aos diversos fluidos presentes nos sistemas trifásicos, e 

comenta acerca da dificuldade desses cálculos por meio de ensaios de laboratório feitos sobre 

amostras retiradas do reservatório, pois esse método é tedioso e de custo elevado. São 

recomendados os métodos empíricos, por meio dos quais são utilizados os dados das 

permeabilidades relativas considerando apenas dois fluidos, complementando-se com a 

determinação da pressão capilar e o histórico da saturação, para se alcançar os dados das 

permeabilidades relativas em sistema trifásico. Dentre as várias correlações atualmente em uso  

 

________________ 
1 LEVERETT, M. C.; LEWIS, W. B. Study of flow of gas-oil-water mixtures through unconsolidated sands. 

Trans AIME, v. 142, 1941 

 

Figura 2.2.Q – Curva de permeabilidade relativa à  

                          água em sistema trifásico 

Fonte: Leverett e Lewis, 1941 apud Rosa et al., 2011 
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na indústria do petróleo, destaca-se a correlação de Stone, a qual faz uso dessa metodologia. O 

detalhamento desses métodos escapa ao objetivo desta tese. 

 

O autor acima ainda torna explícito a importância da avaliação da permeabilidade e da 

permeabilidade relativa como dados básicos indispensáveis para o cálculo dos fluxos e 

simulação do reservatório. Segundo ele, nos métodos de simulação de reservatório é prática 

comum o conhecimento e o ajuste desses dados, os quais devem ser confrontados com os de 

histórico de desempenho, objetivando o estabelecimento das metas de produção e a projeção 

do desempenho futuro da jazida. 

 

Ao longo do presente texto, abre-se a visão para o que Lake (2010) define como os quatro 

principais mecanismos naturais de transporte de compostos (ou fluidos) químicos em meio 

poroso, que resultam dos processos da termodinâmica de não equilíbrio, presentes nos 

reservatórios de petróleo: as forças de viscosidade, de gravidade, de dispersão (difusão) e de 

capilaridade. Constata-se assim, o enorme potencial (ou melhor, diferença de potencial) 

químico, que está contido nessas formações, o qual tem um papel determinante na extração de 

todo pacote de energias desordenadas, ali, acumuladas, transformando-as em energia ordenada 

e passível de uso pelo homem. A ação física combinada desse potencial químico com o 

potencial termomecânico do reservatório acima definido alarga ainda mais essa visão, em 

direção ao potencial termodinâmico (a energia potencial armazenada) no reservatório, tratado 

adiante. 

 

Como constatado ao longo da descrição acima, o primeiro elemento essencial, intrínseco, a um 

reservatório de petróleo é a própria rocha-reservatório que o abriga; o segundo é definido pela 

existência de um volume poroso interconectado, e coletivamente capaz de conter e armazenar 

petróleo. O terceiro elemento é constituído pelos fluidos: água, óleo e gás natural, os quais estão 

em movimento ou são capazes de se movimentarem através desse volume poroso 

interconectado (permeabilidade). O quarto elemento, o qual é objeto da descrição, que se segue, 

é a armadilha ou aprisionamento, ou estrutura de aprisionamento dos fluidos, onde os 

hidrocarbonetos, óleo e/ou gás natural, são impedidos de continuarem em migração contínua, 

sendo mantidos aprisionados, formando a acumulação; isto é, o reservatório. 
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2.2.4. Aprisionamento dos fluidos – as armadilhas 

 

 

No início do estudo das armadilhas formadoras da acumulação, chama-se a atenção para duas 

evidências objetivas, práticas, enunciadas por Levorsen (2001): (i) geralmente, o óleo tem 

menor densidade do que a água; (ii) também geralmente a rocha-reservatório ocorre 

geologicamente sob leve inclinação, a qual pode alcançar dimensões regionais. Nessas 

condições, portanto, o óleo mais leve que a água, move-se através da água no sentido do topo, 

enquanto a última se desloca lateralmente, na mesma direção e sentido contrário. Esse 

movimento do óleo continua até que seja impedido por estratos da rocha, que não mais 

apresentem permeabilidade a esse deslocamento, podendo esses estratos serem impermeáveis 

ou apenas menos permeáveis, mas o suficiente para o impedimento dessa migração do óleo. 

Esse estrato, ou camada, impermeável, que recobre a rocha-reservatório é definido como rocha 

selante; esta impede a continuidade do movimento do óleo e/ou do gás, impondo, assim, a 

formação da acumulação, do reservatório. 

 

Em acordo com Levorsen (2001), Thomas (2004) disserta que, tendo sido satisfeitas as 

condições de existência de um reservatório, para que ocorra a acumulação de petróleo é 

indispensável a existência de camadas impermeáveis, formando uma barreira, que se interponha 

ao caminho migratório daquele; essa barreira é a rocha selante. Além da baixa permeabilidade, 

essa rocha também deve apresentar plasticidade; esta qualidade é essencial porque, mesmo após 

sofrer esforços de deformação, como os tectônicos, provocando, naquela, forma arquitetônica 

côncava quando vista do plano inferior à mesma, resultando no capeamento da acumulação, a 

rocha selante deve permanecer íntegra, mantendo a sua característica de impermeabilidade e 

contenção do petróleo. 

 

No caso da cobertura côncava e envolvente da rocha selante criar barreira de permeabilidade, 

que impeça a fuga de hidrocarbonetos, seja óleo e/ou gás, tanto vertical como lateralmente, ela 

também é denominada de armadilha estrutural, pois é uma estrutura de rocha (estrutura 

geológica) que certamente sofreu esforços de dobramento, deformação. Também podem 

ocorrer outros tipos de armadilha, que não dependem da existência dessas estruturas 

deformadas, sendo resultado, por exemplo, de contatos horizontais de um litossoma (estrutura 

ou corpo sedimentar) para outro, ou ainda de discordâncias (diferenças entre sedimentos, que 

indicam intervalos de tempo não deposicionais – sedimentação interrompida –, além de 
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períodos de erosão, separando duas sequências distintas de camadas sedimentares), as quais, 

segundo Suguio (2009), implicam diferenças significativas entre os sedimentos; essas 

diferenças podem levar a uma redução lateral da permeabilidade, resultando, finalmente, na 

contenção (aprisionamento) dos hidrocarbonetos: armadilha estratigráfica. Ainda pode haver 

armadilha hidrodinâmica, a qual decorre de gradientes hidrodinâmicos, conforme tratada 

adiante. 

 

Dentre outros tipos de rochas, por suas características de extratos de baixa permeabilidade e 

fissilidade, Thomas (2004) cita os folhelhos como rochas selantes de excelente qualidade; os 

evaporitos (depósitos salinos), também são mencionados como de elevado desempenho nesse 

papel selante. Suguio (2009) define os evaporitos como depósitos salinos formados a partir da 

evaporação em águas rasas de grande extensão (normalmente lagunas e mares residuais), que 

mantêm comunicação restrita com o mar aberto, submetidos a intensa evaporação em climas 

árido e semiárido. Os evaporitos também são elementos importantes da moderna indústria 

química, fornecendo minerais, tais como, a anidrita (CaSO4) e a halita (NaCl), além de outros 

sais raros, de alto valor econômico, os quais aparecem nas formas de carbonato, cloretos e 

sulfatos. 

 

De acordo com Melvin (1991), o estudo desses depósitos salinos é cada vez mais intensificado 

não só por seu significado para a indústria química, mas, adicionalmente, por sua íntima 

associação com as jazidas de petróleo. Essa relação se caracteriza pela ocorrência do fenômeno 

da halocinese, que produz a deformação desses evaporitos conjuntamente com suas rochas 

encaixantes associadas, originando dobras e falhas, as quais podem formar armadilhas 

apropriadas à acumulação de hidrocarbonetos e outros minerais. Os mecanismos de deflagração 

da halocinese podem ter origem tectônica ou não. 

 

De forma similar, esses autores classificam as armadilhas como estruturais, estratigráficas e 

mistas (ou combinadas). No que se refere às primeiras, é de grande utilidade o resumo de Popp 

(2010) acerca das deformações estruturais encontradas nas rochas sob a forma de fraturas/falhas 

e dobras mencionado em excerto anterior deste texto, onde foram indicadas suas causas 

principais, envolvendo, ou não, o tectonismo. Nessa mesma linha conceitual, ao expressar que 

as armadilhas estruturais detêm as maiores acumulações de petróleo, inclusive os denominados 

campos gigantes, Thomas (2004) também informa que elas respeitam a enormes esforços 

tectônicos de deformação, sendo normalmente enquadradas como dobras e falhas. 



116 

 

Ao caracterizar conceitualmente essas deformações, Popp (2010) elabora esquema sobre um 

plano de falha e como essa deformação estrutural contém o petróleo. Ver Figura 2.2.R. 

 

 

 

 

 

Dentre as várias alternativas de rompimento estrutural da rocha e de deslocamento dos blocos 

resultantes, o “detalhe 1” dessa figura indica que houve apenas movimento de translação entre 

os blocos separados, visto que as retas paralelas do plano de falha assim continuam após o 

falhamento; ainda poderia haver deslocamento de rotação obliquamente entre os blocos, além 

de outras alternativas mais caóticas de disposição final daqueles. O “detalhe 2” da mesma figura 

permite que se constate a ocorrência da armadilha em falha, na qual o bloqueio à migração, 

com acumulação do óleo, dá-se defronte ao plano de falha e em contato com a camada seguinte, 

superior e impermeável. 

 

A Figura 2.2.R acima é uma representação esquemática do que ocorre na ruptura, com 

falhamento da estrutura rochosa e de como ocorre a armadilha em falha (armadilha do petróleo 

em estrutura rochosa falhada). Na prática da ocorrência de reservatórios de petróleo, essas 

estruturas falhadas podem alcançar grandes dimensões, abarcando, inclusive, ampla região 

geográfica. Nesse sentido, num dos seus vários exemplos reais, experimentais, Levorsen (2001) 

indica as dimensões das falhas acumuladas por meio de uma seção transversal do campo de 

Mara, localizado no lado ocidental da Venezuela, com rocha-reservatório calcária (carbonato) 

formada sobre base de granito fraturado, em que ele descreve que o comprimento real da seção 

indicada é de cerca de 10 km. Ver Figura 2.2.S a seguir. 

Figura 2.2.R – Blocos de falha e armadilha em falha: esquematização 

Fonte: Popp, 2010 
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Nessa esquematização feita a partir do mapeamento geofísico, no eixo vertical, à esquerda da 

figura acima, observa-se que os planos de falha, praticamente sequenciados, somam cerca de 

3,0 km de comprimento nessa direção, indicando a significativa dimensão da armadilha em 

falha desse reservatório. Novamente, constata-se o bloqueio da migração do óleo no plano de 

falha e seu contato com a camada impermeável, verticalmente. 

 

As figuras acima expostas são somente indicativas do conceito e da visão física da armadilha 

em falha, a qual está presente nos reservatórios de petróleo através do mundo. Também se deve 

considerar que esse tipo de armadilha poderá estar presente em conjunto com outros tipos, como 

por exemplo, as dobras, como se verá adiante. 

 

Popp (2010) menciona que esses sistemas de falhas ainda podem abranger grandes 

deformações, dentre as quais, no que se refere ao petróleo, surge, por exemplo, o vale de 

afundamento (da nomenclatura inglesa rift-valley); eles são resultado de grandes potenciais 

gravitacional e térmico (quando envolvem atividade vulcânica submarina ou continental), 

dissipados em forma de enormes quantidades de energia mecânica de deformação. Ao serem 

preenchidos com sedimentos, ao longo de ciclo geológico, esses vales podem produzir corpos 

sedimentares dotados de armadilhas estratigráficas de grande dimensão, as quais são 

determinantes da ocorrência de largas acumulações de petróleo. 

 

Figura 2.2.S – Seção frontal do campo de Mara, Venezuela: armadilhas em falhas 

Fonte: Levorsen, 2011 
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Como descrito acima, esses esforços geodinâmicos podem provocar efeitos de fraturamento, 

falhamentos ou dobramentos nas rochas. Sem entrar na discussão da teoria anticlinal 

mencionada por Levorsen (2001), Popp (2010) cita as anticlinais, sinclinais, as dobras de 

arrasto, ocorrência de dobra isoclinal, entre outros tipos. Ante a importância da dobra anticlinal 

como armadilha estrutural para o petróleo, este autor a esquematiza e contrapõe ao tipo 

sinclinal. Ver Figura 2.2.T. 

O “detalhe 1” dessa figura indica 

uma comparação física entre as 

dobras anticlinal e sinclinal. O 

“detalhe 2” mostra a ocorrência 

de reservatórios em armadilhas 

anticlinais; este tipo de armadilha 

estrutural é uma das mais 

importantes na contenção e 

acumulação de petróleo. 

 

Como expressa Levorsen (2001), 

essas dobras também podem 

alcançar uma ampla região 

geográfica produtora de petróleo. 

Essas armadilhas nem sempre são 

encontradas em estado padrão, 

uniforme; elas podem estar 

combinadas com outros tipos de aprisionamentos, mesmo não sendo consideradas mistas; por 

exemplo, uma anticlinal pode estar combinada com uma falha, etc. No caso da anticlinal, esse 

autor cita o campo de Eakring, na região de Nottinghamshire, Inglaterra, formado por rocha 

calcária (carbonato), recoberto com camadas de carvão mineral, além de uma camada superior 

de arenito. Ver Figura 2.2.U a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.T – Indicação de dobras anticlinal e sinclinal 

                        com armadilha anticlinal de petróleo 

Fonte: Popp, 2010 
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Quanto ao interesse deste 

excerto dedicado às 

armadilhas estruturais de 

petróleo, a esquematização 

dessa figura indica a 

anticlinal, na qual ocorre a 

acumulação do óleo. Ainda 

se observa que camadas de 

carvão mineral e arenito se 

interpõem entre o óleo e a 

superfície. 

 

No que respeita às armadilhas estratigráficas, estas ocorrem em função do bloqueio provocado 

sobre a migração dos fluidos como decorrência de fatores, tais como: existência de camadas 

com perfis de redução brusca na permeabilidade da rocha ou alcance da sua impermeabilidade; 

encontro de camadas sobrepostas ou de discordâncias; alterações significativas de 

permeabilidade nos planos divisórios entre camadas; surgimento de limites, ou fronteiras, entre 

diferentes tipos de rochas; entre outros. Levorsen (2001) afirma que as fronteiras determinantes 

da mudança da permeabilidade, que implicam o bloqueio dos fluidos, podem estar dispostas 

num perfil bem definido ou serem gradacionais; podem ainda ser locais ou de extensão regional. 

 

Esse ambiente físico de alteração da permeabilidade conduz unicamente à armadilha 

estratigráfica ou esta pode ser somente uma parte da completa armadilha da acumulação. Por 

conseguinte, é usual que a maioria das armadilhas estratigráficas possua elementos estruturais 

conjuntos. As exceções citadas a essa evidência se referem às ocorrências de reservatórios de 

petróleo em rochas isoladas de pequena dimensão (lenticulares) circundadas por outras 

impermeáveis, ou recifes orgânicos. Normalmente, esses tipos de reservatório não apresentam 

inclinações regionais, ou qualquer outro tipo de estrutura arqueada ou deformada, contendo 

principalmente as armadilhas estratigráficas. 

 

O autor acima também informa que essas armadilhas são divididas em duas classes: armadilhas 

estratigráficas primárias e secundárias. As primeiras são formadas durante a diagênese da rocha, 

abarcando os reservatórios lenticulares e recifes acima mencionados; ainda podem aparecer em 

rochas, que evoluíram com estratos ou camadas variáveis através do seu volume total e poroso 

Figura 2.2.U – Corte frontal do campo de Eakring, Inglaterra: 

                         armadilha anticlinal 

Fonte: Levorsen, 2001 
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(implicando diferentes permeabilidades); isto é, rochas que apresentam feições variáveis, além 

de rochas-reservatório estiradas (de pequena largura e comprimento de poucos quilômetros), 

ou seja, reservatórios de pequeno porte, sem alcance de dimensões regionais. Enquanto que, as 

armadilhas estratigráficas secundárias abrangem aquelas formadas por processos de dissolução 

e cimentação, mas, principalmente, a partir de discordâncias, as quais foram referidas acima. 

 

Thomas (2004) expõe que as armadilhas estratigráficas têm origem na interação de fenômenos 

paleogeográficos e sedimentares, os quais, por escaparem ao escopo desta tese, não são, aqui, 

discutidos. Embora a existência dessa condição, para melhor compreensão desses 

aprisionamentos, aclara-se que, por exemplo, no caso das discordâncias, Suguio (2009) informa 

que elas são de diversos tipos, indicando-se um deles a seguir, o da discordância angular; por 

sua vez, Popp (2010) apresenta um esquema de como ela ocorre como armadilha para o 

petróleo. Ver Figura 2.2.V. 

 

 

À esquerda da Figura 2.2.V, observa-se que a discordância angular, a qual, segundo Suguio 

(2009), caracteriza uma situação em que as camadas mais antigas de rocha mergulham com 

ângulos mais acentuados do que as camadas mais recentes, sendo que elas estão separadas por 

uma superfície erosiva. Esse autor ainda estabelece que tal conformação geológica decorre de 

uma deformação tectônica intensa das camadas mais antigas, seguida da deposição das camadas 

mais novas. Esse tipo de discordância pode ser apenas local, presente, por exemplo, nas bordas 

de pequenas bacias sedimentares. Usando uma esquematização de Popp (2010), à direita da 

mesma figura, verifica-se a descontinuidade provocada pela presença da discordância angular, 

a qual impede a continuidade da migração dos fluidos, tendo acima dela estrato impermeável, 

caracterizando uma armadilha estratigráfica. 

 

Figura 2.2.V – Armadilha estratigráfica: discordância angular (esquematização) 

Fonte: Suguio, 2009; Popp, 2010 
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Sobre essas armadilhas estratigráficas, na representação de Thomas (2004) veem-se as classes 

primária e secundária como acima definidas por Levorsen (2001). Ver Figura 2.2.W. 

 

Na esquematização dessa 

figura, observa-se que os 

bloqueios aos fluidos 

indicados pelos números 1 e 

2 representam armadilhas 

estratigráficas, que se 

desenvolveram através de 

estratos ou camadas, cuja 

variação de feições implicou 

mudanças de permeabilidade, resultando na classe primária dessas armadilhas. Os demais 

impedimentos à continuidade da migração dos fluidos, indicados pelos números de 3 a 7, 

revelam a presença de discordâncias, provocando a ocorrência de armadilhas estratigráficas 

secundárias. 

 

Adicionalmente, Levorsen (2001) declara que processos hidrodinâmicos também podem 

provocar a formação de armadilhas em aquíferos e que, mais recentemente, esse tipo de 

bloqueio à migração dos hidrocarbonetos tem sido cada vez mais encontrado. Quando o 

potencial (ou diferença de potencial) de um fluido está presente em um aquífero, de tal modo 

que o fluxo da água ocorre em sentido descendente da inclinação da rocha-reservatório, forças 

hidrodinâmicas podem atuar, bloqueando o fluxo dos hidrocarbonetos, que se movimentam no 

sentido ascendente da rocha; neste caso, a componente de flutuação do petróleo produz a 

acumulação, com a consequente formação da jazida. A dimensão dessa acumulação irá 

depender de variáveis, tais como, as densidades da água e do óleo, a característica litológica (da 

rocha) do aquífero e do potencial (diferença de potencial/gradiente de potencial) no aquífero. 

 

Objetivando melhor compreensão desse fenômeno, o autor supracitado usa a analogia de um 

tubo inclinado cheio de água, a qual flui no sentido descendente, sendo que, no interior do 

mesmo tubo existem pequenos corpos tubulares de cortiças, os quais, devido a sua significativa 

componente de flutuação, migram no sentido ascendente desse plano inclinado; isto é, em 

sentido contrário à água. Em seguida, considera-se que o tubo sofre uma restrição, a qual 

 Figura 2.2.W – Armadilhas estratigráficas: esquematização 

 Fonte: Thomas, 2004 
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aumenta a diferença de potencial do fluido, havendo acumulação das cortiças. Ver a Figura 

2.2.X. 

 

Nessa figura, observa-

se que nas condições 

presentes em TB1, a 

água flui normalmente 

em sentido descendente, 

enquanto as cortiças, 

ante suas componentes 

hidrodinâmicas de 

flutuação, deslocam-se 

em sentido contrário, 

ascendente. Em TB2 se 

verifica a ocorrência de 

uma restrição, na qual, a 

partir dos princípios da hidrodinâmica, pode-se afirmar que o gradiente de potencial e a vazão 

da água aumentam. Ainda se pode constatar que, diante desses efeitos, chegará um momento 

em que as forças responsáveis pela flutuação das cortiças não mais serão suficientes para lhes 

permitir a continuação do movimento ascendente, devendo acumularem-se nesse ponto 

(volume). Nessa analogia, os corpos tubulares de cortiças representam os hidrocarbonetos; e a 

restrição tem o significado da redução da permeabilidade da rocha no sentido ascendente das 

formações com aquífero. Esse fenômeno, que resulta da hidrodinâmica, indica que pressões 

hidrostáticas retêm os hidrocarbonetos em posição estável. 

 

Segundo o autor acima referido, essas condições estão presentes na maioria dos reservatórios 

de petróleo com aquífero. São elas que permitem a ocorrência da armadilha hidrodinâmica (ou 

decorrente de efeitos hidrodinâmicos), na qual o volume de contato com a perda da 

permeabilidade da rocha em sentido ascendente combinado com a presença simultânea da água 

em movimento descendente provoca o bloqueio à migração do petróleo em direção à superfície, 

do que decorre a acumulação; isto é, a formação da jazida. 

 

Certamente, na continuidade do sistema descrito acima, e se os fenômenos hidrodinâmicos 

continuarem se processando de tal modo que haja um grande acúmulo de hidrocarbonetos 

Figura 2.2.X – Armadilha hidrodinâmica 

Fonte: Levorsen, 2001 
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(número de cortiças) no volume de restrição, e que, em algum momento, seja rompido o 

equilíbrio de forças a partir do qual esses hidrocarbonetos alcancem novas condições favoráveis 

de continuarem em movimento no sentido ascendente, não ocorrerá a acumulação; os 

hidrocarbonetos presentes alcançarão a superfície e muitos serão perdidos por exsudação. 

Levorsen (2001) aclara que, contrariamente ao representado na Figura 2.2.X anterior, há casos 

em que a água flui no sentido ascendente; nessas ocorrências, com suas componentes de 

flutuação, os hidrocarbonetos (as cortiças) igualmente fluirão no sentido ascendente, só que, 

agora, com maior velocidade; e, consequentemente, não haverá acumulação, ou seja, o 

reservatório de petróleo não existirá. 

 

No que se refere às armadilhas mistas (ou combinadas), esse autor menciona que elas 

apresentam normalmente dois ou três elementos formadores: (i) um componente estratigráfico 

provocado pela existência de uma extremidade ou borda limitante, a qual define um perfil de 

mudança de permeabilidade na rocha-reservatório; (ii) um elemento estrutural que se combina 

com o estratigráfico, completando, assim, a porção de rocha, que forma a armadilha; (iii) a 

existência de um fluxo descendente de água, o qual tem o importante papel de aumentar o efeito 

do aprisionamento. Nessa combinação, nenhum desses elementos individualmente é 

competente para formar a armadilha; cada um deles tem uma contribuição indispensável para 

essa finalidade e todos, em conjunto, são decisivos não só para a ocorrência do aprisionamento, 

mas, adicionalmente, para o posicionamento e a dimensão do reservatório de petróleo 

resultante. 

 

O autor supracitado ainda se refere a diversos reservatórios no mundo, formados a partir dessas 

armadilhas mistas, em que surgem, por exemplo, combinações de discordâncias com falhas, 

além de outras contendo elementos estratigráficos e estruturais, como as dobras. No que se 

refere aos domos de sal e sua associação às armadilhas do petróleo, a deformação dos 

sedimentos que os envolvem e encapsulam é provocada pela intrusão ativa da elevação da 

massa de sal e o soerguimento dos estratos, que lhes são adjacentes, formando assim, estruturas 

intrusivas. São aprisionamentos que, sendo considerados estruturais, envolvem a participação 

ativa de outras rochas, de tal forma que são estudadas por Levorsen (2001) como armadilhas 

mistas. Ele cita um elevado número de acumulações de petróleo no mundo, cujas armadilhas 

estão associadas a essas intrusões. 
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Concordando com Levorsen (2001), Popp (2010) aclara que os domos de sal constituem uma 

classe especial de armadilha estrutural, na qual também podem ocorrer participações de outros 

componentes igualmente estruturais, ou relações estruturais, tais como, ação da massa de sal 

“fechando” os seus flancos durante a elevação; a intrusão do sal termina originando uma 

estrutura anticlinal; essa intrusão provoca falhamentos, os quais propiciam acumulação de óleo; 

surgimento de opções adicionais de acumulação nas porções laterais do domo, as quais sofreram 

acunhamento (superfície que separa corpos sedimentares ou litossomas contíguos – por 

exemplo, um arenito de um folhelho – ou duas formações diferentes, na qual uma determinada 

camada diminui gradualmente de espessura até desaparecer completamente, sendo substituída 

por outra; isto é, por outra litologia). Ver Figura 2.2.Y. 

 

Nessa figura, observa-se a 

formação de uma estrutura, 

no topo do domo, similar a 

uma anticlinal; também se 

verifica que há possibilidade 

de combinação dessa 

armadilha em domo de sal 

com outras, como por 

exemplo, falhas ou fraturas 

nas laterais durante sua 

elevação incrustrada nas rochas adjacentes, etc. Na existência do acunhamento mencionado no 

texto acima, ele próprio pode representar uma armadilha estratigráfica; pois, ao se constituir 

numa separação entre diferentes litossomas ou mudança de tipos de camadas sedimentares, na 

extremidade em que uma camada é substituída por outra diferente, certamente haverá alteração 

da permeabilidade e, como consequência, a acumulação dos fluidos. Além das discordâncias, 

que foram citadas como armadilha estratigráfica em excerto anterior, Suguio (2009) também 

indica o acunhamento como outro exemplo desse tipo de armadilha. 

 

Embora qualquer uma das classes de armadilhas possa ser encontrada combinada com outras, 

como expressa Levorsen (2001), percebe-se claramente que essa ocorrência é mais provável 

quando o domo de sal está presente. Desse modo, este tipo de aprisionamento é estudado como 

armadilha mista ou combinada. 

 

      Figura 2.2.Y – Armadilha em domo de sal 

      Fonte: Popp, 2010 
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No centro dessa análise acerca das armadilhas formadoras das acumulações de petróleo, deve-

se guardar a evidência de que há uma variedade quase infinita de condições geológicas, as quais 

se podem combinar para dar origem a um aprisionamento suficientemente competente para 

contenção dos fluidos e formação de um reservatório de petróleo. Segundo o autor acima 

mencionado, uma das questões centrais da geologia do petróleo é: “onde procurar petróleo”? 

Ao tentar respondê-la, os geólogos do petróleo exprimem o seguinte: “procure uma armadilha 

e a perfure”. A questão é relevante, pois, cada nova acumulação é caracterizada pela presença 

de outra igualmente nova combinação de condições geológicas e, portanto, de novos desafios 

para identificação das respectivas armadilhas. 

 

Nesse ponto do presente trabalho, ainda que diante de um estudo breve, pode-se compreender 

a existência de um reservatório de petróleo, com seus quatro elementos intrínsecos, 

indispensáveis, citados inicialmente: a rocha-reservatório que o contém; o volume poroso (a 

porosidade e a permeabilidade são propriedades, que dependem da existência prévia do volume 

poroso); os fluidos presentes; e a armadilha contentora desses fluidos, formadora da 

acumulação. Adicionalmente, ainda se pode interpretar as diferenças e propriedades básicas dos 

reservatórios clásticos, químicos e bioquímicos, e depreender-se acerca dos eventualmente 

mistos (ou miscelâneas). Sobre o deslocamento dos fluidos, também se é possível conceber 

acerca das forças de viscosidade, de gravidade, de dispersão (difusão) e de capilaridade, 

elucidando, assim, até este momento, suas relações com os fenômenos influentes no FR. 

 

Também se faz essencial o entendimento acerca da distinção entre os significados da geologia 

e da caracterização de reservatório. Ao resumir essa questão, Ahr (2008) estabelece que a 

geologia de reservatório estuda a origem, a distribuição espacial e as características petrológicas 

do reservatório, as quais representam a origem dos sedimentos, por exemplo, se clásticos ou 

terrígenos, ou químicos; tipo de rocha; textura; petrofábrica; porosidade; permeabilidade; etc., 

como anteriormente mencionados. O conhecimento dessas propriedades fundamentais da 

rocha-reservatório e da sequência dos eventos geológicos formadores da porosidade 

interconectada define os elementos básicos da descrição do reservatório. 

 

Por conseguinte, a textura e a composição mineral da rocha, contendo os minerais principais e 

acessórios; as estruturas sedimentares; as alterações diagenéticas; e o padrão de porosidade são 

exemplos desses elementos básicos à descrição do reservatório. Esses dados são normalmente 
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obtidos a partir de amostras retiradas da rocha-reservatório sob análise, da perfilagem de poço 

e do mapeamento geofísico. 

 

O histórico geológico da formação do reservatório é rastreado por meio da interpretação dos 

atributos do ambiente deposicional, da diagênese e da presença ou não da tectônica. Essa 

interpretação é indispensável para a concepção geológica do reservatório, sobre a qual se 

fundam as previsões da dimensão, do perfil e das características de desempenho dele. 

 

Enquanto que, similar à geologia de reservatório, a caracterização deste também trata das suas 

características físicas. Entretanto, ainda segundo Ahr (2008), a caracterização de reservatório 

difere daquela, inicialmente, nos dados petrofísicos, em que, por exemplo, além de conhecer a 

existência da porosidade e da permeabilidade, é de interesse fundamental a sua mensuração. 

Adicionalmente, a caracterização de reservatório inclui as propriedades dos fluidos contidos na 

acumulação e a determinação das suas pressão capilar e saturação, além da energia (potencial 

termodinâmico) do reservatório, com seus mecanismos de recuperação de óleo. A 

caracterização de reservatório lida com o desenvolvimento da jazida após a sua descoberta, no 

sentido em que ela possa ser, ou não, revelada como um empreendimento economicamente 

viável. 

 

Tratando desse entendimento básico sobre o reservatório de petróleo, na visão da energia é 

possível descortinar-se os enormes pacotes de energia utilizados (dissipados) pela natureza, os 

quais são indispensáveis para que toda essa biomassa de ciclo geológico (o petróleo) seja 

convertida e disponibilizada ao homem. Adotando a figura de uma deformação estrutural de 

pequena dimensão, a qual, em termos de intensidade do uso de energia, é de pouco significado 

em relação àquela aplicável a toda uma região acumuladora de hidrocarbonetos, ou à formação 

de bacias sedimentares, de áreas de subsidência ou de soerguimento, apenas para mencionar 

alguns exemplos, Popp (2010) indica essa imensurável utilização da energia. Ver Figura 2.2.Z 

a seguir. 
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Essa figura indica uma 

“minúscula” deformação; isto 

é, uma dobra sinclinal 

assimétrica de pequena 

dimensão. Pela característica 

estrutural da rocha e sua 

deformação, observa-se a 

grande quantidade de energia 

dissipada pelos esforços 

geodinâmicos que a 

provocaram, possibilitando, assim, depreender-se acerca da imensa energia necessária para a 

deformação, o falhamento e/ou o fraturamento de bacias produtoras de petróleo de largas 

extensões. 

 

E como descrito ao longo do presente texto, a essas energias ainda devem ser acrescentadas 

aquelas atuantes ao longo de todo o ciclo geológico, envolvendo deste o intemperismo das 

rochas matrizes, passando pelo transporte dos sedimentos, ação de correntes e demais 

conversões energéticas no ambiente deposicional, transformações geoquímicas ao longo da 

diagênese, etc. Sem também perder-se a visão sobre a grande quantidade de energia degradada, 

decorrente das respectivas irreversibilidades; isto é, da entropia presente nesses processos 

naturais, observa-se, claramente, que a energia do petróleo resulta da utilização de enormes 

pacotes de energia ao longo do ciclo geológico da sua formação. As primeira e segunda leis da 

termodinâmica respaldam essas evidências. 

 

Sendo a termodinâmica a ciência da energia e da entropia, ainda se elucidará, adiante, o 

potencial termodinâmico do reservatório, com a sua energia útil primária remanescente, a qual 

irá determinar os mecanismos de recuperação dos hidrocarbonetos contidos na jazida, 

revelando, finalmente e em completeza, a sua viabilidade econômica, ou não. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.Z – Dobra sinclinal assimétrica 

Fonte: Popp, 2010 
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2.3. A EOR-CO2 miscível 

 

 

Segundo Rosa et al. (2011), a recuperação secundária com injeção de água no reservatório, 

empregando alto potencial mecânico (P) para formação de uma frente de deslocamento de óleo 

no interior da rocha em direção e sentido dos poços injetores para os produtores, foi utilizada 

desde o início do século XX. Entretanto, só a partir da década de 1960, com a acentuação do 

poder geopolítico, e a hegemonia econômica e militar do petróleo em favor das nações-

potência, que emergiram da Segunda Guerra Mundial, é que esse método foi dinamizado, 

inicialmente para aumento da recuperação nas acumulações do Estado da Califórnia, 

espalhando-se, em seguida, pelos EUA. 

 

A tecnologia de recuperação evoluiu para a injeção de gás, ainda de forma imiscível com os 

fluidos do reservatório; subsequentemente, para a injeção de vapor; entre outras. De tal forma 

que, à medida que os métodos de recuperação secundária avançavam, eram denominados de 

recuperação secundária, terciária, etc. Finalmente, para se resolver essa questão da mudança de 

nomes com a infinda evolução das tecnologias, nas últimas décadas do século XX ficou 

estabelecido que toda a recuperação, que se estenda além da primária, ou seja, que vá além do 

uso da energia primária natural do reservatório, será entendida como recuperação secundária. 

Esta, por sua vez, como indicado em excerto anterior, passou a ter dois campos tecnológicos 

distintos: recuperação secundária convencional, a que usa injeção imiscível de água e gás com 

os fluidos do reservatório; e recuperação secundária especial, a qual utiliza métodos avançados, 

ou métodos especiais de recuperação, os térmicos, químicos e os miscíveis. 

 

Na sua concepção exposta no item 2.1, e ainda de forma independente do método utilizado, 

segundo Lake (2010), em todos os sentidos a EOR representa um aumento no volume das 

reservas de petróleo de qualquer país. Ele usa o conceito de reservas em que o óleo 

objetivamente recuperado não depende apenas da gestão operacional dos reservatórios 

conhecidos (jazidas descobertas), mas, adicionalmente, da evolução dos parâmetros de natureza 

econômica e tecnológica da indústria do petróleo. A equação do balanço de materiais é utilizada 

para definir as reservas (res.) presentes. Ver a Eq. 2.3-1. 

 

𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑟𝑒𝑠. 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠. (𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠) − 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜          (Eq. 2.3-1) 
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A Eq. 2.3-1 acima expressa o comportamento das reservas de um país, independentemente das 

alterações econômicas e tecnológicas, que são frequentes no setor de petróleo. Observa-se que 

o comportamento das reservas depende diretamente dos dois últimos termos da equação. 

 

De modo compatível com o balanço de materiais mostrado na Eq. 2.3-1, o autor acrescenta que, 

de forma mais ampla, essas reservas podem estender-se ou aumentar, em função dos seguintes 

fatores: (i) descoberta de novas áreas da biosfera, que contenham petróleo, nas quais novos 

reservatórios sejam viáveis; (ii) descobertas de novos reservatórios de petróleo em áreas 

conhecidas ou, individualmente, em novas áreas; (iii) aumento da dimensão de reservatórios 

em áreas contíguas às conhecidas; (iv) redefinição das reservas como decorrência de mudanças 

nos parâmetros econômicos e nas tecnologias de extração, ocorridas na indústria do petróleo. 

Ante essas opções, a EOR é associada ao último fator relacionado. 

 

No que se refere especificamente ao aumento do FR, Lake (2010) também indica o surgimento 

do óleo incremental recuperado a ser medido, o qual emerge no gráfico da taxa de declínio de 

um reservatório, que entrou em fase de EOR. Ver a Figura 2.3.A. 

 

A área hachurada dessa 

figura indica o óleo 

adicional decorrente das 

operações de EOR. 

Observa-se a taxa de 

declínio do reservatório em 

análise, com o perfil 

demonstrado na curva ABC. 

 

A partir do ponto B, ao 

entrar em operação o projeto 

de EOR, em algum 

momento após esse marco 

de referência, verifica-se o desvio do declínio previamente estabelecido e o surgimento do óleo 

adicional. Esse óleo incremental representa a diferença entre as novas taxas de extração 

apresentadas ao longo da curva B→D e as anteriormente esperadas e distribuídas ao longo da 

curva B→C da figura. 

Figura 2.3.A – EOR: óleo adicional recuperado 

Fonte: Lake, 2010 
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DOE (2015b) expõe que a recuperação primária (utilizando apenas o potencial termodinâmico 

natural do reservatório) média, globalmente, não ultrapassa os 10% do óleo originalmente 

disponível na jazida; e acrescenta que para se atingir esse FR ainda se deve contemplar que, 

parte dele, poderá ter sido obtido por meio de métodos auxiliares de elevação artificial, como 

por exemplo, o de bombeamento. 

 

Rosa et al. (2011) afirmam que considerando apenas a energia primária natural do reservatório, 

a grande maioria das acumulações de hidrocarbonetos descobertas no mundo não é recuperável. 

O conhecido FR médio mundial de 30%, podendo atingir os 50%, já inclui a recuperação 

secundária, que abarca a utilização de formas secundárias de energia, adicionais e 

antropogênicas, as quais se somam à energia primária natural. 

 

Conforme Pinto Jr. (2007), esse indicador médio global de 30% é datado de trinta anos atrás, 

sendo que, hoje, a indústria mundial do petróleo (IMP) caminha para a média mundial de 50%. 

Global CCS Institute (2013) afirma que aquela primeira medida respeita às tecnologias vigentes 

há quarenta anos, e que, diante da não renovabilidade do petróleo; da busca incessante pelo 

aumento do seu FR, mormente em campos maduros; da caminhada em direção a novas reservas 

em ambientes cada vez mais inóspitos, como em águas ultraprofundas; e o avanço tecnológico 

alcançado, hoje, não mais se aceita um FR médio, global, menor que 50%. 

 

Essa nova média mundial também tem alterado o paradigma econômico, o qual, por esse 

motivo, abre-se para aceitar custos adicionais, os quais passam a ser viáveis diante do aumento 

médio de 67% (de 30% para 50%) de barris de óleo extraídos. Adicionalmente, ao se qualificar 

como sumidouro de carbono, o sistema energético do petróleo aumenta ainda mais a sua 

capacidade de suportar custos adicionais, sem dispensar os esforços atuais na busca de políticas 

públicas de incentivos econômicos, nacionais e multilaterais. 

 

A recuperação secundária especial de petróleo processa-se após a convencional, que foi feita 

com água. Nessa condição, ao ser submetido à recuperação secundária especial, por exemplo, 

com CO2, que é o objeto desta investigação, o reservatório já foi varrido com água centenas de 

vezes. De todo o óleo extraído nas recuperações primária e secundária convencional, Rosa et 

al. (2011) expõem que cerca de (15-40)% do volume poroso do reservatório ainda pemanecem 

preenchidos com óleo residual, e que este representa (60-90)% de todo o óleo remanescente 

após a injeção de água. Os restantes (40-10)% correspondem ao óleo localizado nos bolsões 
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não varridos da rocha-reservatório. A soma deles corresponde a (50-70)% do total de 

hidrocarbonetos da acumulação. Por essa razão, a ênfase das tecnologias dedicadas à EOR está 

na extração daquele óleo residual. 

 

Apresentando uma contabilidade direta, Ezekwe (2011) informa que 65% do óleo inicialmente 

disponível permanecem no reservatório após as recuperações primária e secundária 

convencional. Embora esses números favoráveis, o autor se refere à viabilidade da EOR em 

geral como uma questão econômica entre os preços do petróleo e os custos dos respectivos 

projetos de recuperação secundária especial. Na sequência dos seus estudos, o autor demonstra 

a alavancagem da produção adicional de óleo, por meio da EOR, nos EUA, ao longo dos últimos 

30 anos. Ver Figura 2.3.B. 

 

 

 

 

Na sua análise da figura acima, Ezekwe (2001) explica que a EOR em geral (envolvendo seus 

diversos métodos) contribuiu, desde a década de 1980, com um percentual crescente sobre toda 

a extração de óleo nos EUA , tendo-se estabilizado, em 2008, num patamar ligeiramente 

superior aos 12%. Ainda informa que, neste ano, esse acréscimo ultrapassou os 230 milhões de 

barris (adicionais) de óleo. 

 

Ao se estender sobre as questões de natureza econômica, abarcando os preços internacionais do 

petróleo e os custos dos projetos de recuperação secundária especial como acima mencionado, 

Figura 2.3.B – Percentual (%) de óleo extraído por EOR nos EUA: 1980-2010 

Fonte: Ezekwe, 2011 
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o autor se refere principalmente aos métodos químicos, cujo mercado de produtos a serem 

injetados no reservatório ainda apresentam custos elevados em relação aos aumentos projetados 

para o FR. Quanto ao uso do CO2, conforme exposto nos excertos anteriores, poderá haver uma 

considerável redução de custos ao se ponderar o CO2-N coletado e reciclado nos próprios 

reservatórios de interesse. 

 

Como anteriormente descrito, derivada da expressão em língua inglesa enhanced oil recovery 

(EOR), esta representa os métodos de recuperação secundária especial de petróleo: térmicos, 

químicos e miscíveis. Devido aos seus efeitos de aumento do FR, mais recentemente, essa 

recuperação especial também tem sido referida, naquela mesma língua, como improved oil 

recovery (IOR). A denominação EOR é precisa para definir os métodos citados; enquanto que, 

por abranger, além destes, quaisquer outros métodos especiais, que surjam e se estendam além 

dos referentes às recuperações primária e secundaria convencional, o conceito de IOR é 

considerado indeterminado ou, menos preciso. Porquanto esta tese utiliza a denominação EOR 

para a recuperação secundária especial de petróleo, e trata especificamente da injeção miscível 

de CO2 no reservatório, isto é, da EOR-CO2 miscível. 

 

 

2.3.1. Análise do comportamento de fases CO2 e petróleo – alcance da miscibilidade 

 

 

Segundo a concepção de Lake (2010) anteriormente exposta, ao se constituir num método de 

recuperação secundária especial de petróleo, a EOR implica a injeção (ou adição) de materiais 

no reservatório, que não estão presentes nele. Na EOR-CO2 é injetado o CO2 (como CO2-N 

e/ou CO2-A). A EOR-CO2 miscível, como o próprio nome sugere, requer a miscibilidade entre 

os fluidos deslocador e deslocado. Ao tornar esses fluidos miscíveis, de tal modo que eles 

passem a formar uma fase única, homogênea, como definido em excerto anterior, a 

miscibilidade tem a função de eliminar as forças capilares (fenômenos de interface) entre eles, 

aumentando a sua interação mecânica e favorecendo o seu deslocamento através do volume 

permoporoso do reservatório. 

 

Diante dessas evidências, Lake (2010) enfatiza ser indispensável o conhecimento sobre o 

comportamento de fases entre o óleo, a água e o CO2 para se compreender os mecanismos de 

deslocamento dos fluidos na EOR-CO2 miscível. Nessa mesma linha de conhecimento, Marini 
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(2007) expressa que a injeção de CO2 sob alta pressão em reservatórios geológicos profundos 

ou relativamente profundos e a carbonatação mineral são questões típicas de equilíbrio de fases. 

 

No que se refere ao interesse desta tese, neste momento aclara-se que a carbonatação mineral 

significa que, sob condições específicas e controladas de pressão e temperatura (potencial 

termomecânico), a reação do CO2 com outros minerais (sob potencial ou, diferença de 

potencial, químico), o gás dissolvido se precipita como sólido, formando a rocha; ou seja, são 

reações que envolvem o CO2 dissolvido com óxidos metálicos e silicatos minerais como 

reagentes, resultando em minerais carbonáticos (rochas carbonáticas) e/ou rochas à base de 

silício (Si) como produtos. Dessa forma, como se verá adiante, a carbonatação mineral 

representa a forma mais segura e definitiva de sequestro geológico de carbono, na qual este 

elemento é definitivamente transformado em rocha. 

 

Após esse esclarecimento sobre a carbonatação mineral, retornando-se à questão mencionada 

acima acerca do comportamento de fases, corroborando Lake (2010) e Marini (2007), ao tratar 

dessa matéria, Rosa et al. (2011) expõem que a miscibilidade entre dois fluidos depende da 

semelhança química entre eles e das condições de temperatura e pressão sob as quais se 

encontram. Nessa concepção, percebe-se a importância do potencial químico (atinente à 

existência das substâncias, dos fluidos com semelhança química) e do potencial termomecânico 

definido anteriormente em termos da pressão (P) e da temperatura (T) aplicáveis. Assim, já se 

é possível depreender a presença do potencial termodinâmico, o qual, aqui, tem o reservatório 

como seu interesse principal: o potencial termodinâmico do reservatório, formado pelo 

somatório dos potenciais termomecânico (P, T) e químico (µ) da estrutura geológica e dos 

fluidos, nela, contidos, como um todo. 

 

Objetivando a análise e a compreensão do comportamento de fases, Rosa et al. (2011) fundam-

se na termodinâmica clássica, adotando como ponto de partida o que ocorre no caso de uma 

substância pura, ou sistema de componente único. Nessas condições, os autores usam o 

diagrama da pressão em função do volume (P X V), no qual as temperaturas aumentam na 

mesma direção e sentido da pressão; isto é, T4 é maior do que a temperatura crítica (TC), a qual, 

por sua vez, é maior do que T3 e assim por diante. Nesse diagrama também ficam delimitadas 

as “regiões de fase” I, II, III e IV. Ver Figura 2.3.C a seguir. 
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Nessa figura, observa-se que as 

quatro regiões são distintas: a 

região I é a da fase líquida; a II é a 

região bifásica, na qual convivem 

as fases de líquido e gás; a região 

III indica somente a de gás; 

enquanto que, a IV representa a 

região supercrítica. 

 

A curva MCN compõe o envelope 

de fases, em que o segmento MC 

indica a curva dos pontos de bolha 

(a partir da qual, qualquer aumento 

do potencial termomecânico 

transforma a mistura em líquido). 

Por sua vez, o segmento CN desse envelope indica a curva dos pontos de orvalho (a partir da 

qual, qualquer redução do potencial termomecânico, faz o gás evoluir para a mistura de fases). 

 

Na figura 2.3.C acima, ainda se verifica que, no interior do envelope de fases, a condição para 

que as fases líquida e gasosa coexistam em equilíbrio é que ambas estejam submetidas a 

potencial termomecânico constante, ou seja, à mesma temperatura e pressão. Nessas condições, 

as isotermas internas ao envelope de fases são horizontais (isóbaras), de tal modo que, tomando, 

por exemplo, a temperatura T1, pode-se observar que: o gás G1, ocupando o volume VG1 pode 

ser condensado isobaricamente até alcançar o estado líquido L1, passando a ocupar o volume 

VL1<VG1; se esse processo for interrompido em algum ponto intermediário, como por exemplo, 

no ponto S, o sistema ocupará o volume VS, contendo L1 e G1 em equilíbrio, em que os volumes 

das fases líquida e gasosa serão respectivamente VL1 e VG1. 

 

No diagrama da figura acima também se observa que, à medida que a temperatura aumenta, os 

segmentos das curvas dos pontos “L” e “G” se aproximam, o que significa que, nesse 

estreitamento do envelope de fases, o líquido vai se tornando cada vez menos denso, enquanto 

o gás é progressivamente mais denso. A partir do ponto crítico não há mais distinção entre as 

fases líquida e gasosa, existindo apenas um fluido, o fluido crítico. Na temperatura T4, 

totalmente inserida na região IV, tem-se o fluido supercrítico; esta é a região na qual os fluidos 

 Figura 2.3.C – Diagrama P X V para uma substância 

                          pura 

 Fonte: Modificado de Rosa et al., 2011 
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respectivos apresentam uma só fase, homogênea. Aqui, deve-se registrar o alcance de condições 

de miscibilidade, como de interesse da EOR-CO2 miscível, referido acima. Apenas se deve ter 

em mente que, nesse ponto, ainda se trata de uma substância pura, ou seja, um sistema de um 

só componente. 

 

Na figura 2.3.C acima, o “vetor” (adiante, essa denominação será elucidada) do potencial 

termomecânico considerado foi a pressão (P). Novamente, considerando-se uma substância 

pura e ao se adotar, agora, o “vetor” temperatura (T), de acordo com Sonntag et al. (2003), 

observa-se um comportamento de fases muito similar nas regiões II (interior do envelope de 

fases) e IV (região supercrítica). Ver Figura 2.3.D. 

 

De forma análoga à figura 

2.3.C anterior, nesta atual, 

também se constata que as 

isóbaras internas ao 

envelope de fases são 

horizontais (isotermas), de 

tal modo que, tomando, por 

exemplo, o nível de pressão 

de 1 Mpa, vê-se que o gás G 

pode ser condensado 

isotermicamente até 

alcançar o estado líquido F, 

seguindo raciocínio similar 

ao desenvolvido na figura 

2.3.C acima mencionada. Nessa Figura 2.3.D, também se observa que, na região II, as duas 

fases líquida e gasosa convivem em equilíbrio, enquanto a região IV novamente se configura a 

supercrítica de fase homogênea, favorável à miscibilidade, onde “N” representa o ponto crítico. 

 

As duas figuras 2.3.C e 2.3.D acima mostram que a aproximação progressiva do ponto crítico 

implica a aproximação das curvas de bolha e de orvalho, indicando que o líquido se torna cada 

vez menos denso, enquanto o gás evolui para um comportamento continuamente mais denso. 

O ponto crítico corresponde ao maior valor da pressão e da temperatura, no qual as duas fases 

coexistem. Também se deve contemplar que, nesse ponto, as propriedades intensivas (aquelas 

Figura 2.3.D – Diagrama T X V para uma substância pura 

Fonte: Modificado de Sonntag et al., 2003 
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que independem da massa e têm a capacidade de determinar a “intensidade” de um sistema, 

mas não a sua “extensão”) das fases líquido e gás da substância são iguais. A partir do ponto 

crítico, ao se penetrar na região IV, supercrítica, ocorre a homogeneidade de fases, produzindo-

se as condições adequadas à miscibilidade dos fluidos. 

 

Continuando, ainda, na consideração de uma substância simples e adotando-se os dois “vetores” 

do potencial termomecânico (P, T), Tester e Modell (1997) demonstram o respectivo diagrama 

de fases. Ver Figura 2.3.E. 

 

Essa figura indica as fases 

sólida, líquida e gasosa, na qual 

se destacam o ponto “R” e, 

acima à direita, o ponto crítico. 

“R” representa o ponto triplo, 

posição esta do diagrama em 

que as três fases podem existir 

simultaneamente. Ainda estão 

indicadas a curva de 

sublimação, separando as fases 

sólida e gasosa; a curva de 

fusão, delimitando as fases 

sólida e líquida; e a de 

vaporização, que separa as fases 

líquida e gasosa. 

 

Seguindo-se a linha de 

vaporização em sentido ascendente, atinge-se o ponto crítico, com pressão crítica (Pc) e 

temperatura crítica (Tc); a partir desse ponto, como acima indicado, as propriedades intensivas 

das fases líquida e gasosa tornam-se idênticas. Nos domínios acima do ponto crítico, as 

denominações podem variar: (i) se em algum ponto desses domínios houver uma determinada 

pressão (P) e uma temperatura (T), tal que, P>Pc e T<Tc, a matéria ou fluido sob análise se 

encontra no denominado estado similar ao de líquido comprimido; (ii) se P>Pc e T>Tc, a 

matéria está no estado de fluido supercrítico; (iii) se P<Pc e T>Tc, o fluido está no domínio do 

gás. 

    Figura 2.3.E – Diagrama P X T para uma substância 

                            pura 

    Fone: Modificado de Tester e Modell, 1997 
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Partindo-se dessa base termodinâmica limitada a sistemas de um só componente (substância 

pura), ao se presumir a interação entre petróleo líquido (óleo cru), gás natural, água e CO2, 

observa-se que esses fluidos estão sob o predomínio das fases líquida e gasosa. Transportando 

essa condição de contorno para a Figura 2.3.E anterior, verifica-se que os fluidos, aqui, 

mencionados, naquele diagrama de fases, encontram-se à direita da linha de fusão e de um 

ponto infinitesimal acima do ponto triplo (ponto “R”), abarcando a linha de vaporização em 

toda a sua extensão, o ponto crítico e a região supercrítica, estendendo-se progressivamente à 

direita, envolvendo a fase gás. Ao se plotar os domínios inseridos nessa mais ampla região de 

interesse, envolvendo as fases líquida e gasosa, alcança-se o diagrama de fases para a substância 

pura, que é tomado como base por Rosa et al. (2011). Ver Figura 2.3.F. 

 

Nessa figura, os autores 

demonstram que o “ponto 2” 

representa o ponto de bolha 

durante o processo de vaporização, 

o qual, por respeitar a uma 

substância pura, coincide com o 

“ponto 3”, que é o ponto de 

orvalho no decorrer do processo de 

condensação. Essa condição 

também corrobora as figuras 2.3.C 

e 2.3.D acima, permitindo 

constatar que, à pressão constante, 

a vaporização e a condensação de 

uma substância pura se processam 

à temperatura constante. Ainda se observa que, qualquer ponto à esquerda da curva, como por 

exemplo, o ponto “1”, representa o fluido na sua fase líquida, e à direita (por exemplo, o ponto 

“4”), o gás. A curva de vaporização é limitada pelo alcance do ponto crítico (Pc, Tc). 

 

Novamente, deve-se atentar para a evidência de que se está tratando uma substância pura, a 

qual conforma um sistema de componente único. No que respeita ao interesse deste trabalho, o 

petróleo está distante de ser um sistema simples; ele é uma mistura complexa, constituindo-se, 

portanto, num sistema multicomponente. Essa característica é decisiva para que se penetre em 

profundidade na questão do comportamento de fases acima mencionado. Certamente, no caso 

Figura 2.3.F – Diagrama de fases para uma substância 

                        pura 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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do petróleo, não se deve encontrar equilíbrio de fases tão simples e “bem-comportados” como 

os mostrados nos envelopes de fase acima, atinentes a sistemas de um só componente. 

 

Ao se plotar as medidas dos “vetores” pressão e temperatura do potencial termomecânico para 

as misturas (sistemas multicomponentes), constata-se que, diferentemente das substâncias 

puras, os processos de evaporação e condensação não apresentam uniformidade (linhas isóbaras 

e isotermas). Sendo sistemas multicomponentes, a uma dada pressão, por exemplo, o aumento 

da temperatura irá evaporar inicialmente apenas os componentes mais leves e voláteis; é 

necessário a elevação continuada da temperatura para que outros componentes mais pesados 

sejam progressivamente evaporados; o processo continua até que as últimas moléculas da 

substância, isto é, as mais pesadas, sejam finalmente evaporadas. Na condensação, essas 

características se repetem ao longo da redução continuada da temperatura. 

 

Visto que os componentes das misturas apresentam diferentes pressões e temperaturas de 

ebulição, também são obtidos pontos de bolha e de orvalho distintos; eles não são coincidentes. 

Ao serem plotados e interligados formam as respectivas curvas dos pontos de bolha (curva de 

bolha) e dos pontos de orvalho (curva de orvalho), as quais se encontram no ponto crítico. Ver 

Figura 2.3.G. 

 

 

 

 

No “detalhe 1” da Figura 2.3.G acima, onde é mostrado o processo de vaporização de uma 

mistura, vê-se o ponto “1” dela na fase líquida, os pontos “2” e “3” respectivamente sobre as 

Figura 2.3.G – Diagramas de fases para misturas 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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curvas de bolha e de orvalho, e o ponto “4” na fase de vapor. O envelope de fases está bem 

definido, contendo as duas fases líquida e vapor em equilíbrio. Transportando essa experiência 

para o caso de interesse, que é o petróleo, verifica-se no “detalhe 2” daquela mesma figura, um 

diagrama de fases em que as curvas de bolha e orvalho delimitam uma região (envelope de 

fases) em que os fluidos coexistem em equilíbrio nas fases líquida e gasosa. Nesse detalhe, 

também se aclara que à esquerda da curva de bolha estão as misturas líquidas (o petróleo 

líquido, por exemplo, é uma mistura líquida multicomponente e, não apenas, um líquido de 

componente único), enquanto que, à direita da curva de orvalho, encontram-se as misturas 

gasosas. 

 

Aqui, já se pode introduzir a evidência de que as fases presentes no “detalhe 2” da Figura 2.3.G 

acima representam o petróleo e o gás natural com seus componentes ou, o petróleo e o CO2; e, 

numa configuração mais complexa, o petróleo, a água e o CO2, na qual, embora as fases 

continuem líquida e gasosa, o sistema multicomponente se torna mais complexo. Esse detalhe 

ainda permite identificar que o ponto “1” (P1, T1) indica um líquido localizado na região das 

misturas líquidas e o ponto “2” é uma mistura de líquido e gás coexistindo em equilíbrio (com 

75% da massa do fluido sendo líquida e 25% gasosa). A linha tangente à curva de bolha, 

perpendicular ao eixo das pressões, representando a maior pressão na qual os fluidos ainda 

coexistem em duas fases é a cricondenbária; enquanto que, a tangente à curva de orvalho e 

perpendicular ao eixo das temperaturas, indicando a maior temperatura em que os fluidos se 

apresentam em duas fases é a cricondenterma. 

 

Esses conceitos derivados dos “detalhe 1” e “detalhe 2” da figura 2.3.G acima são essenciais 

para a compreensão do comportamento de fases do petróleo e suas misturas, sejam estas 

naturais ou abarcando materiais artificialmente introduzidos, como por exemplo, a injeção de 

CO2 adicional aos fluidos contidos no reservatório. 

 

Ao tratar da caracterização do reservatório exposta no item 2.2 acima, Ahmed (2001) afirma 

que a sua classificação final depende do seguinte: (i) composição da mistura de hidrocarbonetos 

presentes; (ii) potencial termodinâmico (P, T, µ) inicial do reservatório; (iii) potencial 

termomecânico (P, T) superficial, no ambiente atmosférico de separação dos fluidos (óleo e 

gás). Ao concordarem com essa análise, Rosa et al. (2011) acrescentam que o histórico da 

formação (no caso de já haver sido produzida parte desses fluidos) é indispensável para a 

finalidade de inferir e projetar o comportamento futuro do reservatório. No que se refere a este, 
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com suas misturas de fluidos, esses autores indicam o comportamento das fases óleo-gás, suas 

curvas de bolha e orvalho, o seu ponto crítico e variadas opções de composições das misturas 

contidas no interior do envelope de fases. Ver Figura 2.3.H. 

 

Nessa figura, observam-se as 

diversas misturas óleo-gás, 

com diferentes níveis de 

pressão e temperatura, contidas 

no interior do envelope, para o 

caso de reservatório de 

petróleo. Verifica-se, ainda, 

que a mistura representada por 

qualquer nível de pressão 

localizado sobre a curva dos 

pontos de bolha demonstra que 

o óleo respectivo está saturado 

em gás, daí que, qualquer 

dessas pressões é identificada como pressão de bolha ou de saturação. Qualquer ponto acima 

dessa curva caracterizará que o óleo respectivo está subsaturado; é o caso, por exemplo, do óleo 

cuja pressão se encontra no ponto “R” da figura. 

 

Também se percebe que, à medida que o reservatório entra em produção, com seus fluidos 

sendo progressivamente removidos, ocorre expansão, com a descompressão da rocha, 

reduzindo o potencial termodinâmico (P, T, µ) em que, tanto os fluidos produzidos como os 

que ainda permancem no interior da formação sofrem significativas alterações em função das 

novas condições sob as quais eles passam a ficar submetidos: os fluidos produzidos passam das 

condições de potencial termodinâmico do reservatório para as condições do novo potencial de 

superfície, onde suas propriedades termodinâmicas são sobremaneira diferentes. 

 

O ponto “R” da Figura 2.3.H acima indica as condições de reservatório, enquanto que o ponto 

“S” aponta as condições de superfície. A curva R-S representa a evolução da mistura durante o 

processo de produção dos hidrocarbonetos. Constata-se, nessa curva, que a condição de 

subsaturado em que o óleo se encontrava no interior do reservatório, quando atingiu as 

condições de superfície (ponto “S”), passou a ser de cerca de 60% de hidrocarbonetos na fase 

Figura 2.3.H – Reservatório de óleo: diagrama de fases 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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líquida e 40% na fase gasosa. Observam-se, assim, as alterações de fases das misturas de 

hidrocarbonetos, quando eles se encontram em condições de diferentes potenciais 

termodinâmicos. Nesse ponto, constata-se a importância da testemunhagem para análise das 

curvas de pressão-volume-temperatura (curvas PVT). 

 

Portanto, é necessário definir-se as condições-padrão (no ambiente atmosférico das operações 

de tratamento de superfície dos fluidos produzidos), a partir dos vasos separadores gás-óleo, 

que irá definir a razão gás-líquido de produção (RGL). No Brasil, ANP (2012) define as 

condições-padrão em termos de P=1,0 atm e T=20ºC. 

 

Tratando-se das misturas e considerando um sistema, aqui, referido como composto (sistema 

multicomponente), no qual a uma substância pura seja acrescentada uma segunda substância, 

imediatamente se descortina o surgimento de uma nova variável na questão do comportamento 

de fases, que é a proporção da mistura, isto é, a composição. Diante dessa evidência, surge, de 

forma clara, a importância do potencial químico, o qual passa a ter contribuição decisiva no 

comportamento de fases e na miscibilidade. Novamente, buscando os fundamentos da 

termodinâmica clássica, Rosa et al. (2011) elaboram o diagrama da pressão (P) em função da 

composição (n), mantendo-se a temperatura constante; nesse diagrama, “n” representa o 

percentual em peso do componente menos volátil. Ver Figura 2.3.I. 

 

Nessa figura, observa-se a 

mudança das características do 

envelope de fases (líquido + 

vapor), o qual possui duas 

extremidades, A e B. O líquido 

e o vapor, que coexistem em 

equilíbrio sob a pressão PZ, por 

exemplo, apresentam duas 

composições, “x” e “y” 

respectivamente. Verifica-se, 

ainda, que à temperatura (T), 

constante (como descrito no 

item 2.2, os reservatórios em 

geral apresentam temperatura 

 Figura 2.3.I – Diagrama P X n: sistema com dois 

                        componentes 

 Fonte: Rosa et al., 2011 
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praticamente constante ao longo da sua vida útil), a condição de miscibilidade dos fluidos A e 

B ocorrem quando P>PA e P<PB. Nessa mistura, aclara-se que, além das fases líquido, vapor e 

do envelope (líquido + vapor), há duas regiões distintas para a miscibilidade dos fluidos. 

 

No contexto do potencial termodinâmico, o potencial químico das substâncias, isto é, dos 

fluidos, suas misturas, suas interações internas (entre eles) e com a rocha, alcança grande 

importância no que tange às tecnologias e aos custos necessários para o deslocamento do 

petróleo através do volume permoporoso do reservatório; por exemplo, apenas a energia a ser 

utilizada para o rompimento das forças capilares e de densidade pode definir a viabilidade, ou 

não, do prosseguimento da explotação da jazida. Como citado em excertos anteriores, o 

potencial termodinâmico inicial (P, T, µ) representa a energia primária disponível no momento 

da entrada do reservatório na sua fase de dinâmica, quando começam os testes e/ou a extração 

dos fluidos, sendo decisivo para o FR a ser alcançado. 

 

Dissertando acerca do papel da composição das misturas no comportamento de fases indicado 

na Figura 2.3.I acima e fazendo referência aos sistemas termodinâmicos, Anderson e Crerar 

(1993) expõem que todas as propriedades de um sistema em equilíbrio podem ser determinadas 

a partir do conhecimento das suas temperatura e pressão, temperatura e volume, etc.; todavia 

se o sistema sofre alterações na sua composição, claramente surgem variáveis composicionais 

adicionais. Tratando do conceito de potencial, esses autores demonstram como ele é bem mais 

compreendido no campo da mecânica clássica: um corpo tem a sua energia potencial porque 

uma força atuando sobre ele tem capacidade de pô-lo em movimento. A sua energia potencial 

é função das suas posição e massa, e da força que atua sobre o corpo. Usando o exemplo clássico 

do tijolo de massa constante (m), localizado a uma altura (h) do solo, e sendo a força da 

gravidade (mg) aquela que atua sobre o tijolo, onde “g” é uma constante, a energia potencial é 

dada por: 

 

𝑑𝐸𝑝 = −𝑚𝑔𝑑ℎ = −𝑚𝑔𝑑ℎ                              (Eq. 2.3-2) 

 

Sendo “mg” a força que atua sobre o tijolo. Assim: 

 

𝑑𝐸𝑝

𝑑ℎ
= −𝑚𝑔                              (Eq. 2.3-3) 
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Donde: 

 

∫ 𝑑𝐸𝑝 = − ∫ 𝑚𝑔𝑑ℎ   →   𝐸𝑝 = −𝑚𝑔ℎ + 𝑐(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)                              (Eq. 2.3-4) 

 

Ainda se pode concluir que: 

 

∆𝐸𝑝 = −𝑚𝑔𝛥ℎ                              (Eq. 2.3-5) 

 

E, portanto: 

 

∆𝐸𝑝

∆ℎ
= −𝑚𝑔                              (Eq. 2.3-6) 

 

Na Eq. 2.3-6 verifica-se que “mg” é o “vetor”, a força, a qual, em combinação com a altura (h), 

dá origem ao potencial mecânico (no caso), ao mesmo tempo em que representa o “ímpeto” à 

mudança, à variação, ou a conversão de energia do sistema mecânico simples sob observação. 

 

Por exemplo, num dos sistemas de conversão de energia mais rentáveis quanto ao seu balanço 

energético (primeira e segunda leis da termodinâmica), fundado na mecânica clássica, estão os 

elevados (Δh) barramentos construídos nas grandes hidrelétricas, os quais representam o meio 

mais adequado (para esse tipo de conversão) de aumentar significativamente a energia potencial 

da água, a qual será completamente transformada em energia cinética no momento da sua 

conversão em trabalho de eixo do conversor (a turbina hidroelétrica). Nesse caso, todo o 

potencial mecânico (energia potencial mecânica) da água ou todo o potencial de fluxo de 

energia (potencial termodinâmico), mediante o respectivo fator de conversão (rendimento do 

subsistema eletromecânico) será convertido em eletricidade. Embora não seja tão evidente 

como na mecânica clássica, esse conceito de potencial também é aplicado na eletrostática/ 

eletrodinâmica, na hidrodinâmica, dentre outras áreas do conhecimento relacionadas à energia. 

 

Ao tratarem dos sistemas termodinâmicos, Anderson e Crerar (1993) usam a progressão da 

primeira com a segunda leis da termodinâmica, em que considerando a energia interna (U) do 

reservatório, pode-se expressar que: 

 

𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉                              (Eq. 2.3-7) 
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Onde estão representados a temperatura (T), a entropia (S), a pressão (P) e o volume (V). A Eq. 

2.3-7 também pode ser transformada para: 

 

𝑑𝑈 = (
𝛿𝑈

𝛿𝑆
)

𝑉
𝑑𝑆 + (

𝛿𝑈

𝛿𝑉
)

𝑆
𝑑𝑉                              (Eq. 2.3-8) 

 

Portanto, mantendo-se “V” constante, tem-se que: 

 

(
𝛿𝑈

𝛿𝑆
)

𝑉
= 𝑇                              (Eq. 2.3-9) 

 

E, no caso de se manter “S” constante, pode-se concluir que: 

 

(
𝛿𝑈

𝛿𝑉
)

𝑆
= −𝑃                              (Eq. 2.3-10) 

 

Nas Eq. 2.3-9 e Eq. 2.3-10, percebe-se que, nos sistemas termodinâmicos, enquanto a variação 

de energia interna (dU) indica a potência, o potencial, as componentes (P, T) também surgem 

como “vetores” indutores, forças ou “ímpetos” de processos termodinâmicos, isto é, de 

processos de mudança, de conversão de energia; observa-se a similaridade de função de “P” e 

“T” para os sistemas termodinâmicos, com “mg” para os sistemas mecânicos (Eq. 2.3-6). 

 

Nessa sequência, ao descrever essas diferenças entre os sistemas puramente mecânicos e os 

termodinâmicos, Fermi (1956) explica que, nos primeiros, o trabalho externo (L) realizado 

durante a transformação, desconsiderando-se perdas (irreversibilidades), é igual ao decréscimo 

da sua energia interna: 

 

𝐿 = −∆𝑈                              (Eq. 2.3-11) 

 

Enquanto que, nos sistemas termodinâmicos, essa relação não é tão simples porque, além da 

conversão energética envolver a variação da energia interna, também pode haver troca adicional 

entre esses sistemas e o meio ambiente em forma de calor. De tal modo que, nos sistemas 

termodinâmicos, o trabalho (L), desconsiderando-se as irreversibilidades (primeira lei da 

termodinâmica), será dado por: 
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𝐿 = −∆𝑈 + 𝑄                              (Eq. 2.3-12) 

 

Ao considerar as irreversibilidades ocorridas durante a conversão (progressão da primeira e da 

segunda leis da termodinâmica), o autor define que, a uma determinada temperatura (T) 

constante, como previsto na Figura 2.3.I acima, e numa determinada linha de pressão (P), 

também constante, o trabalho realizado pelo sistema termodinâmico é dado por: 

 

𝐿 ≤ 𝑑𝑈 + 𝑇𝑑𝑆                              (Eq. 2.3-13) 

 

Na Eq. 2.3-13, a igualdade trata dos processos reversíveis e a desigualdade dos irreversíveis 

sob efeitos da entropia (segunda lei da termodinâmica). A partir desse ponto, o autor estabelece 

condições de contorno (sob P e T constantes) e define a energia livre (A) como: 

 

𝐴 = 𝑈 − 𝑇𝑆                              (Eq. 2.3-14) 

 

Na sua evolução conceitual, esse autor esclarece que, enquanto nos sistemas mecânicos os seus 

potenciais de conversão significam realização direta de trabalho, os potenciais termodinâmicos, 

por sua vez, são mais complexos, pois, além de trabalho, também podem representar 

transferência de parte da sua energia em forma de calor. Ainda que esse esclarecimento possa 

parecer convencional, na prática, ele estabelece fina distinção entre essas potências disponíveis 

para dissipação em forma de energia, nem sempre de imediata percepção, além de ser essencial 

para o entendimento da evolução do conceito de termodinâmica e sua íntima vinculação com a 

energia. 

 

Avançando para a energia livre de Gibbs (G), cujo equacionamento é fundamental ao equilíbrio 

de fases e à compreensão dos sistemas termodinâmicos reguladores da vida, como os 

biogênicos, com os quais podem ser feitas relações físicas com a formação dos reservatórios de 

petróleo, Anderson e Crerar (1993) expressam que: 

 

𝐺 = 𝑈 − 𝑇𝑆 + 𝑃𝑉                              (Eq. 2.3-15) 

 

Sendo assim: 

 

𝑑𝐺 = 𝑑𝑈 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇 + 𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃                              (Eq. 2.3-16) 
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Aplicando a Eq. 2.3-7 acima, tem-se que: 

 

𝑑𝐺 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇 + 𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 

 

Nessas condições, conclui-se que: 

 

𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑃                              (Eq. 2.3-17) 

 

Posto que, adotando-se a formulação de Gibbs, considerando-se o potencial termomecânico 

constante (condição de contorno esta que, tendo-se alguma tolerância em relação à natureza do 

equilíbrio dinâmico presente na evolução do reservatório de petróleo, pode ser adotada para a 

fase de estática deste, até o momento imediatamente anterior a sua entrada na de dinâmica), 

tem-se que: 

 

𝑑𝐺 = (
𝛿𝐺

𝛿𝑇
)

𝑃
𝑑𝑇 + (

𝛿𝐺

𝛿𝑃
)

𝑇
𝑑𝑃                              (Eq. 2.3-18) 

 

Nessa sequência, aclara-se que tanto a função energia de Helmholtz (dA) e a de Gibbs (dG) 

representam potenciais termodinâmicos disponíveis para dissipação em forma de energia, isto 

é, produção de mudança ou processo de conversão; eles são equivalentes ao potencial (dEp) 

nos sistemas mecânicos. No campo da termodinâmica encontram-se variadas opções de 

potenciais propulsores de mudança (conversão de energia). 

 

De acordo com esses autores, a termodinâmica possui seus termos energéticos típicos, como a 

energia interna (U), a energia livre de Gibbs (G), etc., apresentando também as denominadas 

propriedades de configuração, como a entropia (S), o volume (V), a composição (n), dentre 

outras. Como se observa, na termodinâmica as propriedades de configuração são definidas 

como aquelas que dependem da configuração interna do respectivo sistema. No caso da 

mecânica clássica, também se esclarece que a altura (h) representa uma propriedade de 

configuração linear simples, em que, ao se dividir o termo de energia mecânica por ela, como 

expresso na Eq. 2.3-6 acima, obtém-se a força (mg), ou o “ímpeto”, para a transformação, para 

a conversão da energia, que resulta na realização de trabalho mecânico. 
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Anderson e Crerar (1993) explicitam que todas as propriedades (variáveis) intensivas na 

termodinâmica são equivalentes à força mecânica anteriormente mencionada, e que, na sua 

posição de equilíbrio não há gradiente ou potencial determinante de mudança ou conversão de 

energia. Sendo assim, sempre que houver um gradiente (ou potencial), tanto no interior do 

sistema como entre este e o meio ambiente em que ele se encontra, haverá uma força, ou um 

“ímpeto”, para a mudança, para a conversão de energia, da mesma maneira que a força da 

gravidade (mg) é um “ímpeto” para a mudança de posição do tijolo e a conversão de energia 

em trabalho. Nessa sequência, os autores esclarecem que de forma geral os potenciais 

termodinâmicos são termos energéticos, que apresentam a seguinte formulação: 

 

𝛿(𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜𝑢 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝛿 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜)
= 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 (𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎)          (Eq. 2.3-19) 

 

Nos sistemas termodinâmicos, as configurações de equilíbrio que correspondem às posições de 

energia mínima (equilíbrio estável, ou “o mais estável”) são as de maior interesse. Portanto, ao 

se tratar de energia, a sua definição como capacidade de realizar trabalho está circunscrita ao 

campo da mecânica clássica; na termodinâmica, a energia trata de conversões mais amplas, 

envolvendo outros tipos de energia como o calor e se referindo a qualquer alteração sobre um 

determinado sistema, desde que remova este das condições iniciais em que se encontrava. 

Diante das sabidas dificuldades em se definir energia, Nogueira (2006) cita a definição proposta 

por Maxwell, em 1872: “energia é aquilo que permite uma mudança na configuração de um 

sistema em oposição a uma força que resiste a essa mudança”. Esta é uma concepção ampla, 

que excede a de realização de trabalho, e pertinente à termodinâmica. 

 

Introduzida por Kelvin (William Thompson), em 1850, e derivando dos termos gregos thérme, 

que significa calor, e dynamis, que representa força, a termodinâmica começou com a 

concepção literal de ciência que estuda o movimento do calor. Fermi (1956) ainda manifesta 

que a termodinâmica se preocupa com as transformações do calor em trabalho mecânico e vice-

versa. Nessa evolução, como explicam Pádua et al. (2009), a termodinâmica também passou 

pela concepção de lidar com o calor, o trabalho e as propriedades das substâncias, que estão 

diretamente relacionadas ao calor e ao trabalho. Hoje, como expressam Anderson e Crerar 

(1993), a termodinâmica é a ciência que trata das diferenças e transferências (conversões) de 

energia entre sistemas, além de sistematizar, prognosticar e elucidar de que maneira (como) 
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essas transferências ocorrem. Na realidade, a termodinâmica é modernamente entendida como 

a ciência da energia e da entropia. 

 

Aplicando a termodinâmica à geoquímica e considerando o reservatório de petróleo, a partir da 

sua entrada na fase de dinâmica e início da extração dos fluidos, como um sistema aberto (um 

volume de controle, que entrou em contato como o meio ambiente), no momento da sua 

descompressão, o reservatório (óleo convencional) “pulsa”, manifestando a totalidade do seu 

potencial termodinâmico. Nessas condições, Anderson e Crerar (1993) incluem o fluxo de 

massa, passando a sua energia interna (U) a contemplar não apenas o potencial termomecânico 

(P, T), mas, adicionalmente, o seu potencial químico, formando, em completeza, o potencial 

termodinâmico. Nesses termos, tem-se que: 

 

𝑈 = 𝑈(𝑆, 𝑉, 𝑛1, 𝑛2, … . . , 𝑛𝑐)                              (Eq. 2.3-20) 

 

Nessa sequência, a partir das Eq. 2.3-7 e Eq. 2.3-8 anteriores, fundamentais, pode-se concluir 

que: 

 

𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 + ∑ (
𝛿𝑈

𝛿𝑛𝑖
)

𝑆,𝑉,𝑛𝑖
𝑡

𝑑𝑛𝑖
𝑐
𝑖=1                               (Eq. 2.3-21) 

 

Nessa concepção da energia interna da formação, e seu equacionamento como um potencial 

termodinâmico estabelecido na Eq. 2.3-19 acima, já considerando misturas, em que, n1, n2, 

............, nc representam os diversos componentes independentes e presentes no sistema; ni 

refere-se a qualquer componente individual “i” e ni
t, todos os componentes, exceto ni.  

 

Aplicando-se o mesmo princípio ao potencial “dG’, a partir da Eq. 2.3-17 anterior, tem-se que: 

 

𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑃 + ∑ (
𝛿𝐺

𝛿𝑛𝑖
)

𝑇,𝑃,𝑛𝑖
𝑡

𝑑𝑛𝑖
𝑐
𝑖=1                               (Eq. 2.3-22) 

 

Nas Eq. 2.3-21 e Eq. 2.3-22, reconhece-se o potencial químico (µi), nestes casos, enfatizando 

as frações molares, onde: 

 

(
𝛿𝑈

𝛿𝑛𝑖
)

𝑆,𝑉𝑛𝑖
𝑡

= (
𝛿𝐺

𝛿𝑛𝑖
)

𝑇,𝑃,𝑛𝑖
𝑡

= 𝜇𝑖                              (Eq. 2.3-23) 
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De tal modo que, finalmente, os potenciais definidos nas Eq. 2.3-21 e Eq. 2.3-22 podem ser 

expressos por: 

 

𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 + ∑ 𝜇𝑖𝑑𝑛𝑖
𝑐
𝑖=1                               (Eq. 2.3-24) 

 

𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑃 + ∑ 𝜇𝑖
𝑐
𝑖=1 𝑑𝑛𝑖                              (Eq. 2.3-25) 

 

Portanto, considerando a existência de misturas, as Eq. 2.3-24 e Eq. 2.3-25 são associadas ao 

potencial termodinâmico, ou seja, à energia primária natural do reservatório. É esse potencial 

que produz a “pulsação” dos reservatórios de petróleo (óleo convencional), com a expulsão do 

óleo, por efeito da descompressão do sistema delimitado pelo volume de controle acima 

mencionado. Como indicado em excertos anteriores deste texto, a sua intensidade e o seu 

desempenho influenciam diretamente o FR. 

 

Aclarando essa evidência, ainda que não fazendo parte do objetivo deste trabalho, menciona-se 

que dentre os mecanismos conhecidos para extração de petróleo está, por exemplo, o de gás em 

solução. Conforme Ahmed (2001), este é o que apresenta potencial termodinâmico de mais 

rápida depleção, reduzindo o intervalo de tempo necessário para aplicação de energia 

secundária, antropogênica, indispensável para a elevação do óleo e continuidade da sua 

extração, eventual adoção de processos de recuperação secundária, ou abandono da formação. 

A fuga sistemática do gás em solução e a sua caminhada em direção à formação de uma fase 

separada da do óleo (rompimento do equilíbrio de fases gás-óleo), durante o processo de 

retirada dos fluidos, provoca uma perda crescente do potencial termodinâmico disponível no 

reservatório, resultando no surgimento progressivo do “óleo morto”. 

 

Na prática, a descompressão, com a elevação dos fluidos em direção à superfície, por efeito 

dessa energia natural do reservatório, produz um primeiro processo (natural) de refinação, em 

que o equilíbrio de fases é rompido, dando-se início à separação entre o gás e o óleo, resultando 

numa diferente composição de fluidos entre as condições termodinâmicas do interior do 

reservatório e as da superfície. Certamente, frações intermediárias da mistura (C1-C6) também 

estão sob fenômenos de separação das pesadas. Nessas condições, as tecnologias de extração 

passam a dispor de parâmetros da termodinâmica de equilíbrio, em que se é possível trabalhar 

com dois estados bem definidos, e respectivas propriedades (variáveis) de estado: no interior 
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do reservatório e na superfície. Assim, a concepção do potencial termodinâmico do reservatório 

de petróleo fica estabelecida. 

 

Na maioria das vezes em que se analisa a composição de uma mistura de hidrocarbonetos, ante 

as limitações de equipamentos e processos, são identificados compostos até uma certa massa 

molecular, ficando determinados componentes, principalmente os mais pesados, sem 

identificação. Em grandes cadeias carbônicas como as do petróleo, às quais ainda se 

acrescentam outros componentes contaminantes de ciclo sedimentar, como o nitrogênio (N) e 

o enxofre (S), não seria justificável, em termos de custo, a perfeita identificação da totalidade 

dos compostos contidos no reservatório. A metodologia utilizada no setor preconiza que os 

componentes não identificados sejam reunidos numa espécie de componente virtual, 

denominado de pseudocomponente. Por exemplo, é normal que sejam identificados os 

componentes mais leves do petróleo até o hexano (C6), enquanto os demais elementos são 

agrupados num pseudocomponente identificado como heptano+ (C7+), o que significa o C7 e os 

componentes mais pesados. 

 

Como em grande número de eventos, as propriedades de uma mistura são determinadas a partir 

das dos seus componentes e sabendo-se ser comum que o pseudocomponente corresponda a 

uma parcela elevada da mistura, resulta que o conhecimento das suas propriedades é 

indispensável. Para a viabilidade dessa tarefa, Ahmed (2001) introduz a lei dos estados 

correspondentes de van der Waals, de 1873, a qual determina que, quando submetido às mesmas 

pressão e temperatura reduzidas, todos os fluidos apresentam o mesmo comportamento. 

Sabendo-se que essas pressão reduzida (Pr) e temperatura reduzida (Tr) são obtidas pela razão 

entre os seus valores nas condições de interesse e os equivalentes nos respectivos pontos críticos 

(Pc, Tc), ou seja, Pr=P/Pc e Tr=T/Tc, a lei dos estados correspondentes permite o uso de 

correlações para se determinar as propriedades de famílias de fluidos, como é o caso dos 

hidrocarbonetos. 

 

Para os pseudocomponentes, por meio de métodos empíricos desenvolvidos, as respectivas 

coordenadas críticas (principalmente para as frações C7+, pseudocríticas) podem ser calculadas 

a partir da média ponderada das coordenadas críticas de cada componente com sua fração molar 

presente na mistura. Esses valores são registrados em ábacos universais publicados por 

entidades reconhecidas, como por exemplo, a Society of Petroleum Engineers (SPE), e 

utilizados como correlações destinadas à estimativa das propriedades dos pseudocomponentes 
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em geral. Correlações estabelecidas por autores específicos também são empregadas para esse 

objetivo. Dessa forma, elucida-se a presença desses pseudocomponentes nos diagramas de fase 

das misturas do petróleo. 

 

No encadeamento do conceito de mistura da Figura 2.3.H e das misturas binárias expostas na 

Figura 2.3.I anteriores, Rosa et al. (2011) estabelecem o conceito básico para o diagrama 

ternário, o qual é usado no estudo do comportamento de fases de um sistema com três 

componentes, submetidos a um potencial termomecânico definido (P e T constantes). Ver 

Figura 2.3.J. 

 

Nessa figura, observa-se que A, 

B e C são os componentes puros 

presentes nos respectivos 

vértices e que, um ponto 

localizado sobre qualquer dos 

lados do triângulo representa 

uma mistura binária entre 

aqueles. Ao mesmo tempo, 

também se verifica que qualquer 

ponto escolhido no interior do 

triângulo indica uma mistura 

ternária, na qual o percentual de 

cada componente pode ser lido 

na escala que parte do lado 

oposto ao vértice que o representa, crescendo até atingir os 100% dele. No ponto “D”, por 

exemplo, tem-se uma mistura formada por 32% do componente A, 29% do B e 39% do C. 

 

Avançando o conceito expresso na Figura 2.3.J acima para as famílias do petróleo, constata-se 

que, devido ao aumento do número de componentes, similarmente também cresce a dificuldade 

em representar o comportamento de fases como função da composição, por meio de um 

diagrama. Para se contornar essa questão, os fluidos contidos nos reservatórios são considerados 

como misturas de três pseudocomponentes, em que, adequando ainda mais a terminologia, são 

denominados os mais leves (C1) – na EOR-CO2 miscível, será substituído pelo CO2 –; o grupo 

dos componentes intermediários (C2-C6); e o dos mais pesados (C7+). Por conseguinte, o 

Figura 2.3.J – Diagrama ternário (para três componentes) 

Fonte: Modificado de Rosa et al., 2011 
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diagrama ternário também será corretamente referido como pseudoternário. Na análise do 

deslocamento miscível desses fluidos adota-se, então, a concepção do diagrama pseudoternário, 

uma vez que ele é o mais abrangente para representar as variadas composições encontradas no 

petróleo. No diagrama a seguir, novamente contempla-se o potencial termomecânico constante. 

Ver Figura 2.3.L. 

 

Nessa figura, faz-se algumas 

constatações fundamentais, 

em que, por exemplo, o 

envelope de fases está bem 

definido, no qual, o ponto “C” 

representa claramente o ponto 

crítico; o segmento BC do 

envelope indica a curva dos 

pontos de orvalho, acima da 

qual se tem apenas misturas na 

fase gás (vapor); o segundo 

segmento, AC, caracteriza a 

curva de bolha, abaixo da qual 

estão as misturas líquidas. A 

curva que define o envelope de 

fases, separando as regiões de fase única e de duas fases, é denominada, por Lake (2010), de 

curva binodal. No interior da região delimitada pela curva binodal existem duas fases; fora desta 

região, todos os componentes estão em fase única. 

 

Na mesma figura, a reta LG, que liga um ponto sobre a curva de bolha a outro na de orvalho, 

em que o líquido e o gás (vapor) estão em equilíbrio, é a linha de amarração (dentro do envelope 

de fases, qualquer ponto situado sobre a linha LG representa um sistema bifásico, no qual o 

líquido tem a composição “L” e o gás, “G”). Dependendo da análise do reservatório sob 

interesse, podem haver várias linhas de amarração. 

  

A Figura 2.3.L acima ainda permite observar, de forma clara, que a região de miscibilidade, 

seja com o líquido ou o gás, encontra-se à direita do ponto crítico (à direita da reta mn), na 

região supercrítica. Como acima exposto, é só a partir do ponto crítico, portanto, à direita da 

   Figura 2.3.L – Caracterização das regiões de fase: 

                           diagrama pseudoternário 

   Fonte: Rosa et al., 2011 
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reta mn, que as propriedades intensivas dos fluidos em contato são iguais e os fenômenos de 

interface entre eles são ultrapassados. Por conseguinte, é nessa região em que irá ocorrer a 

homogeneidade de fases, produzindo-se a miscibilidade. Desse modo, inicia-se o entendimento 

de que, na EOR-CO2 miscível, o CO2 deve encontrar-se em condições supercríticas. 

 

Avançando em direção às condições reais dos reservatórios de petróleo, traça-se o diagrama 

pseudoternário, indicando-se as regiões de gás, apenas de líquido; bifásica, imiscível; e a região 

de fase homogênea (uma só fase) miscível. Ver Figura 2.3.M. 

 

Essa figura permite constatar a 

região bifásica, em que as duas 

fases (óleo e gás) convivem em 

equilíbrio, onde os fluidos são 

imiscíveis; as fases óleo e gás, 

distribuídas além das respectivas 

curvas de saturação (curvas de 

bolha e de orvalho); diversas linhas 

de amarração entre essas curvas; o 

ponto crítico, “C”; e a tangente a 

este, “mn” (linha de amarração 

crítica), à direita da qual está a 

região supercrítica, miscível, na 

qual os fluidos atingem a condição 

de miscibilidade. De forma similar 

às substâncias simples, como se verifica na Figura 2.3.D anterior, sob temperatura constante, o 

envelope de fases é reduzido à medida que a pressão aumenta, até alcançar o ponto crítico. No 

caso das misturas do petróleo, com a elevação da pressão, a curva binodal também se vai 

reduzindo, diminuindo o tamanho da região bifásica. 

 

No que se refere ao papel da pressão no fenômeno da miscibilidade nos processos de 

deslocamento de óleo por meio de gás, Ezekwe (2011) expõe que, mantida a temperatura 

constante (considerando níveis de temperatura e tipos de misturas de petróleo, específicos), o 

aumento da pressão resulta em que maior número de componentes do sistema passa a ser 

miscível, isto é, há expansão da miscibilidade na mistura considerada, aumentando, assim, a 

Figura 2.3.M – Diagrama pseudoternário: regiões 

                         miscível e imiscível 

Fonte: Rosa et al., 2011 
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área de misturas miscíveis e diminuindo o envelope de fases, no diagrama peseudoternário. 

Como exemplo, o autor cita o caso prático do efeito da pressão no deslocamento do óleo por 

meio do metano, à temperatura constante de 160ºF (71ºC). Ver Figura 2.3.N. 

 

Essa figura mostra o diagrama 

pseudoternário do deslocamento do 

óleo pelo metano (CH4), formando 

um sistema de metano/n-butano/ 

decano, com T=160ºF (constante). 

Nessas condições, ao ser elevada de 

2500 psi para 3250 psi, tal aumento 

de pressão reduz a dimensão do o 

envelope de fase e aumenta a região 

de miscibilidade. Deve-se observar 

que esse comportamento de fases e 

essas condições de miscibilidade 

são válidas apenas para esse sistema 

específico de um determinado 

reservatório. Cada reservatório de petróleo apresenta as suas condições e sistemas de misturas 

naturais, próprias. 

 

Nesse andamento, evolui a compreensão acerca da importância da determinação da pressão de 

miscibilidade ou, pressão mínima de miscibilidade (PMM), a qual, como já se é possível 

desvelar, respeita à composição da mistura presente, às pressão e temperatura do reservatório, 

e às características físicas do fluido injetado (deslocador). Registra-se, portanto, a relevância do 

potencial termomecânico (P, T) e químico (µ) do reservatório, em que este é representado pelos 

fluidos presentes e suas misturas, com respectivas componentes de gravidade, viscosidade e 

capilaridade acima mencionadas. Desse modo, alcança-se, em completeza, o potencial 

termodinâmico do reservatório (P, T, µ). 

 

Desenvolvendo a análise acerca da PMM, Rosa et al. (2011) criam um raciocínio elucidativo. 

Ver Figura 2.3.O a seguir. 

 

Figura 2.3.N – Efeito da pressão sobre o envelope 

                        de fases para o sistema especificado 

Fonte: Ezekwe, 2011 
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Constata-se, nessa figura, que o óleo 

presente no reservatório contendo a 

composição “O” pode ser deslocado 

miscivelmente com o fluido de 

composição “L”, o qual, por sua vez, 

também é miscível com o gás “G” (no 

caso, o fluido deslocador). A figura ainda 

permite observar que esses fenômenos só 

podem ocorrer porque na condição de 

pressão mostrada no diagrama, o 

envelope de fases é pequeno o suficiente 

para não interceptar as linhas OL e LG. 

Diante dessa evidência, os autores 

concluem que existe uma pressão mínima de reservatório, necessária para que esses processos 

de miscibilidade e de deslocamento de fluido residual ocorram; e que essa pressão mínima 

depende da composição dos fluidos envolvidos e da temperatura do reservatório. 

 

Como se constata, todos esses processos são diretamente pendentes do potencial termodinâmico 

do reservatório. No âmbito do sistema energético do petróleo, todos os seus subsistemas físicos 

representam fluxos e transformações/conversões de energia, sendo consequentemente 

regulados pelos postulados da termodinâmica. 

 

Após a miscibilidade anteriormente definida, impõe-se compreender a eficiência de varrido 

horizontal e volumétrico, e o fator de contato. A eficiência de varrido horizontal e volumétrico 

é função da razão de mobilidades entre os fluidos injetado (deslocador) e deslocado. Segundo 

Ahmed (2001) e Lake (2010), a razão de mobilidades (M) é definida pela razão entre a 

mobilidade do fluido injetado (mi) e a do fluido deslocado, que é o óleo, (mo). Sabendo-se que 

“mi” é a razão entre o coeficiente de permeabilidade da rocha ao fluido injetado (ki) e a 

viscosidade deste (ϑi), onde 𝑚𝑖 =
𝑘𝑖

𝜗𝑖
; e que, analogamente, 𝑚𝑜 =

𝑘𝑜

𝜗𝑜
, tem-se que: 

 

𝑀 =
𝑘𝑖

𝜗𝑖

𝜗𝑜

𝑘𝑜
                              (Eq. 2.3-26) 

 

     Figura 2.3.O – Diagrama de miscibilidade 

     Fonte: Rosa et al., 2011 
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Como a permeabilidade da rocha aos fluidos é constante e a viscosidade do óleo encalhado, a 

princípio, também o é, a Eq. 2.3-26 determina que alterações na razão de mobilidades (M) 

dependem de mudanças na viscosidade do fluido injetado (ϑi). Se essa viscosidade for 

significativamente abaixo da do óleo encalhado, “M” será maior que 1,0, podendo alcançar, 

conforme dados experimentais, valores de 5,0 ou 10. Nesse caso, a razão de mobilidades (M) é 

grande, significando que o fluido injetado atravessará o volume permoporoso, dirigindo-se aos 

poços produtores, muito rapidamente, ultrapassando o óleo encalhado, sem removê-lo, ou 

removendo apenas pequena parte dele. Nesse caso, os poços produtores iriam extrair somente 

grandes quantidades do fluido injetado. Altos valores de “M” são desfavoráveis ao FR. Bons 

fatores de recuperação ocorrem com baixa razão de mobilidades, sempre que possível com 

M<1,0. A baixa razão de mobilidades também influencia o tempo necessário para que ocorra a 

miscibilidade, dependendo do potencial termodinâmico do reservatório. 

 

Thomas (2004) e Rosa et al. (2011) definem o fator de contato como a razão entre o volume do 

reservatório contatado pelo fluido injetado e o volume de varrido total do reservatório. O 

produto da área de varrido horizontal pela altura da rocha, compõe a eficiência volumética de 

varrido do reservatório.  Durante o processo de injeção, várias regiões dotadas de 

permeabilidade densamente tortuosa, falhas, barreiras de folhelhos e demais heterogeneidades 

da rocha-reservatório, provocam a existência de volumes rochosos não varridos, tipo ilhas, que 

são deixados para trás. Nos reservatórios areníticos bem lixiviados, com areia limpa e 

homogênea, o fator de contato é de (75-90)% em reservatórios típicos, podendo aproximar-se 

dos 100%. Em carbonatos de baixo fraturamento natural, os fatores de contato são 

significativamente reduzidos, entretanto, ainda viáveis. Na ocorrência de folhelhos profundos 

de alta pressão de compactação, como já mencionado em excertos anteriores, só raramente 

apresentam condições para a recuperação de óleo convencional. 

 

Tratando-se da EOR-CO2 miscível, como mencionado acima, o conhecimento da pressão de 

trabalho do CO2, bem como da PMM é crucial para a execução das respectivas tecnologias. 

Utilizando-se de dados físicos, com limites de tolerância aceitos, Marini (2007) mostra, em 

diagrama de fase P X T, o ponto crítico do CO2: pressão crítica (Pc=74 bar) e temperatura crítica 

(Tc=31ºC). Adotando-se aproximações típicas do ambiente geológico, pode-se afirmar que 

Pc=1070 psia e Tc=304K. Ver a Figura 2.3.P a seguir. 
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Essa figura demonstra que, além 

de T=31ºC, conforme a 

profundidade do reservatório, 

segundo a qual este pode 

apresentar diferentes potenciais 

termomecânicos, o CO2 terá que 

ser injetado em condições 

supercríticas. Nesses termos 

físicos, no que se refere a esse gás, 

ele penetra em contato inicial com 

o óleo, na região de miscibilidade, 

sendo que esta, também irá 

depender da composição do óleo 

residente na formação. Portanto, a 

completa dependência da 

miscibilidade e de todos os 

fenômenos de recuperação de óleo se estende além do potencial termomecânico e alcança o 

potencial termodinâmico do reservatório. Também se deve observar que a linha de saturação 

do CO2, indicada na Figura 2.3.P, com seu avanço até o ponto crítico e alcance da região 

supercrítica, será a principal referência sobre o comportamento supercrítico desse gás. 

 

Adotando condições termodinâmicas de superfície, em que P=1 bar e T=15ºC, e assumindo o 

gradiente de pressão de 100 bar/km e o gradiente geotérmico de 33ºC/km no interior da rocha, 

tem-se que, por exemplo, a um quilômetro de profundidade o potencial termomecânico é de 

P=101 bar e T=48ºC; a dois quilômetros de profundidade de rocha, P=201 bar (P=2900 psia) e 

T=81ºC; etc. Nessas condições de reservatório, o CO2 irá operar como fluido supercrítico, isto 

é, em condições adequadas à miscibilidade. 

 

Lake (2010) expõe que os reservatórios típicos operam a partir de faixas de potencial 

termomecânico, tais que: P≥1.000 psia e 294K≤T≤394K. Por conseguinte, como indicado na 

Figura 2.3.P anterior, nesse intervalo o CO2 alcança a região supercrítica, passa a funcionar 

como um fluido supercrítico, ter suas propriedades intensivas similares às das misturas líquidas 

contidas no reservatório, atingindo um comportamento similar ao de um líquido, formando uma 

única fase com o óleo, produzindo, finalmente, a miscibilidade dos fluidos. Esse conjunto de 

Figura 2.3.P – Diagrama de fase P X T do CO2 

Fonte: Marini, 2007 
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fenômenos rompe as tensões interfaciais entre os fluidos, formando uma fase única, resultando 

em maior desempenho do novo potencial termodinâmico impresso à formação (com a adição 

de energia externa, antropogênica, fornecida pelo sistema de compressão, que injeta o CO2, 

mais a deste próprio) para propulsão do petróleo residual do reservatório. A componente final 

desse balanço energético é o aumento do FR. 

 

Ainda se ressalta que no início da aplicação da EOR, há cerca de quatro décadas, além do CO2, 

também foram utilizados outros gases para a mesma finalidade, cada um apresentando suas 

vantagens e desvantagens; dentre outros, eram e, podem ser, aplicados, CH4, gás liquefeito de 

petróleo (GLP), N2, ar e gás de chaminé. À medida que as tecnologias foram evoluindo e vários 

desses gases adquiriram novas aplicações e significativo valor de mercado, como por exemplo, 

o CH4 e o GLP, e se foram descobrindo as vantagens do CO2, este se foi afirmando até se atingir 

o atual nível tecnológico da EOR-CO2 miscível. 

 

Aclarando algumas das vantagens do CO2 em relação aos demais solventes indicados para a 

recuperação secundária especial de petróleo, foi mencionado anteriormente que na fase de 

dinâmica do reservatório essas operações de recuperação dispõem de métodos da 

termodinâmica de equilíbrio, em que se é possível trabalhar com dois estados bem definidos: 

no interior da jazida e na superfície. Por conseguinte, adotando o CO2 sob condição de gás real: 

 

𝑝𝑉 = 𝑍𝑛𝑅𝑇                              (Eq. 2.3-27) 

 

Na Eq. 2.3-27, “Z” representa o fator de compressibilidade dos gases reais, definido como a 

relação entre o volume que uma dada massa de gás real ocupa em condições específicas de P e 

T e o volume que ocuparia, nas mesmas condições de P e T, se fosse um gás ideal; “Z” funciona 

como uma espécie de fator de correção entre os comportamentos de gás ideal e gás real, onde: 

 

𝑍 =
𝑉𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑔𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
                              (Eq. 2.3-28) 

 

Ainda a partir da temodinâmica clássica, na equação de estado acima (Eq. 2.3-27), também se 

considera que “Z” varia com a composição do gás, pois n=m/M, onde “n” representa o número 

de mols, “m” a massa total e “M”, a massa molecular do gás. Nessas condições de contorno, a  
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densidade do fluido resultante (dg) é dada por dg=m/V, onde “m” é a massa e “V” o volume 

ocupado pelo gás. Sendo assim, tem-se que:  

 

𝑑𝑔 =
𝑚

𝑉
=

𝑝𝑀

𝑍𝑅𝑇
                              (Eq. 2.3-29) 

 

Considerando uma situação típica de reservatório, com T=339 K (T=150ºF) e P=2.500 psia (ver 

a caracterização dos reservatórios típicos acima), e utilizando os dados da carta de 

compressibilidade (Z) do CO2 nessas condições, Lake (2010) calcula a densidade desse gás (dg) 

para esse potencial termomecânico, onde dg=0,69 g/cm3. 

 

Com essa densidade dg=0,69 g/cm3=690 kg/m3, à medida que a profundidade e a pressão do 

reservatório aumentarem, observa-se o delocamento de “dg” em direção à densidade da água 

(da), onde da≅1.000 kg/m3. Sabendo-se que a grande maioria dos óleos tem densidade abaixo 

de “da”, constata-se, com mais clareza, que o aumento da pressão do reservatório aproxima 

cada vez mais “dg” da densidade do óleo. Essa evidência traz vantagens tanto para a 

miscibilidade do gás com o óleo, como para sua maior segregação gravitacional quando em 

contato com a água, também presente no reservatório, com a qual esse gás manifesta acentuada 

dissolução, resultando em que maior volume dele seja geologicamente sequestrado. 

 

De acordo com Rosa et al. (2011), os reservatórios típicos apresentam óleo com ºAPI, tal que, 

20≤ºAPI≤35. Porquanto retornando-se à Eq. 2.2-12 (item 2.2) e adotando-se uma faixa de óleo 

mais leve, com ºAPI=34, por exemplo, obtém-se a respectiva densidade na ordem de 0,85. 

Observa-se, então, que, mesmo na faixa de pressão do exemplo acima, aquela densidade do gás, 

calculada por Lake (2010), está cada vez mais próxima da densidade do óleo. 

 

Lake (2010) ainda faz relações do CO2 com outros compostos solventes de baixo custo, tais 

como, o ar, o gás pobre e o N2., demonstrando que individualmente esses gases têm pontos 

críticos próximos ao do ar, fazendo com que este se transforme numa referência para eles. 

Usando as cartas P X T desses gases, verifica que essas propriedades termodinâmicas deles 

estão abaixo das mínimas dos reservatórios típicos. Nas mesmas condições de contorno 

empregadas acima para o cálculo da densidade do CO2, o autor constatou que a densidade do 

ar (dar) é da ordem de dar=0,16 g/cm3, o que indica relativamente como a densidade do CO2 fica 

bem mais próxima da dos óleos leves, tendo, no que respeita a estes, maior capacidade de se 
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comportar como líquido, misturar-se, e provocar miscibilidade, além de apresentar maior 

potencial termomecânico no sentido de empurrar o óleo encalhado. 

 

Na ocorrência do aumento progressivo da densidade do óleo do reservatório, em que este 

adquira características de óleo pesado, com indicação de baixa graduação API, o CO2 deixa de 

ser o fluido mais adequado para a recuperação secundária especial daquele. Nesses casos, os 

métodos térmicos ou químicos serão mais adequados. 

 

Reafirmando as vantagens do CO2 na recuperação secundária especial de petróleo, o autor 

supracitado, utiliza as cartas de viscosidade do gás natural (composto densamente por CH4), 

comparando-a com a do primeiro (as cartas apresentadas apresentam escalas diferentes: em 

micropoise e centipoise). Ver Figura 2.3.Q. 

 

 

No “detalhe 1” da Figura 2.3.Q, vê-se o comportamento da viscosidade do gás natural (medida 

em micropoise) como função da temperatura, em vários patamares de pressão; no “detalhe 2” 

dessa figura está demonstrado o comportamento da mesma grandeza física (medida em 

centipoise) como função da pressão, em diversos níveis de temperatura, para o CO2. Ao se 

tomar qualquer ponto ao longo desses patamentes de pressão e temperatura, verifica-se que a 

Figura 2.3.Q – Comparação entre as viscosidades do gás natural e do CO2 sob condições 

                         específicas de reservatório 

Fonte: Lake, 2010 
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viscosidade do CO2 é geralmente de duas e três vezes superiores à do gás natural. Esse nível 

superior da viscosidade do CO2 também é válido em comparação com o gás pobre e o N2. 

 

Essa característica de maior viscosidade traz duas outras vantagens adicionais do CO2: (i) como 

fluido injetado, diminui a razão de mobilidades (sendo mais viscoso, ele não ultrapassará o óleo 

rapidamente, removendo apenas pequena parte deste, como acima referido), implicando maior 

eficiência no deslocamento do óleo residual encalhado; (ii) como não há rápido deslocamento 

do CO2 dos poços injetores em direção e sentido aos produtores, haverá maior área de varrido, 

alcançando-se maior volume poroso, onde o óleo residual está acumulado. 

 

Como afirmam Rosa et al. (2011), qualquer hidrocarboneto líquido, como a nafta, o querosene, 

e a gasolina, é miscível com óleo de reservatórios típicos. Os chamados gases liquefeitos de 

petróleo (GLP), como o etano, o propano e o butano ou, ainda, combinações deles, além de 

serem miscíveis com o óleo, são-no ao primeiro contato; isto é, esses hidrocarbonetos 

apresentam o que se denomina de miscibilidade ao primeiro contato, ou seja, são miscíveis com 

o óleo do reservatório assim que entram em contato entre si. A miscibilidade do CO2 com o 

óleo da formação é diferente desta; não se dá ao primeiro contato. 

 

Como substância simples, o CO2 pode encontrar-se nos estados sólido, líquido e gasoso; com a 

sua temperatura crítica (Tc=31ºC), indicada na Figura 2.3.P anterior, e como a maioria dos 

reservatórios apresenta temperaturas superiores a esta, resulta que o CO2 entra no processo de 

miscibilidade com o óleo dessas acumulações como gás na sua região supercrítica. Na EOR-

CO2 miscível, a miscibilidade ocorre ao longo de contatos sequentes, múltiplos, entre o CO2 

injetado e os fluidos do reservatório; é a miscibilidade por múltiplos contatos (MMC). 

 

Ezekwe (2011) expõe que a MMC é alcançada como resultado de repetidos contatos ocorridos 

no interior do reservatório entre o óleo contido neste, o fluido injetado (no caso, CO2) e outros 

produzidos in situ, a partir das interações entre os dois primeiros. Na EOR-CO2 miscível, a 

MMC se desencadeia por meio de um mecanismo à base de vaporização de gás, no qual o CO2 

injetado vai tendo a sua composição progressivamente alterada pela vaporização dos 

componentes intermediários (C2-C6) do óleo residente no reservatório; esse mecanismo segue 

até que o gás injetado, que está sendo continuamente enriquecido pelos compostos vaporizados 

do óleo, esteja suficientemente modificado para provocar a miscibilidade; a partir desse ponto, 

encadeia-se o processo miscível. 
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A descrição desse mecanismo de MMC à base de vaporização de gás pode ser ilustrada por 

meio de um diagrama pseudoternário. A respeito desse mecanismo, Rosa et al. (2011) também 

expressam a sua visão. Ver Figura 2.3.R. 

 

Nessa figura, constata-se que o 

gás “G” (CO2) não é miscível 

com o óleo contido no 

reservatório, de composição 

“O”. Pela MMC com 

vaporização de gás, no primeiro 

contato entre os fluidos, a ação 

do gás vaporiza componentes 

intermediários do óleo (C2-C6), 

formando uma mistura “M1” na 

região de duas fases; essa 

mistura se dividirá numa fase 

gasosa (V1) e em outra líquida 

(L1). Ainda de acordo com Rosa 

et al. (2011), com maior capacidade do que seus concorrentes anteriormente mencionados, o 

CO2 não se limita a vaporizar os componentes intermediários do óleo acima especificados; ele 

vaporiza ou extrai componentes bem mais pesados, atingindo (C2-C30). Esta característica faz 

com que o CO2 seja aplicável a maior gama de reservatórios, incluindo aqueles cuja explotação 

possa ter extraído grande parte dos seus componentes intermediários durante as recuperações 

primária e secundária convencional. Esta é outra vantagem do CO2 frente aos demais solventes 

concorrentes. 

 

Dessa forma, ainda visualizando a figura acima, à medida que progride o deslocamento da 

mistura, o gás (V1) avança para novo contato com o óleo, vaporizando componentes adicionais 

deste, até formar uma nova mistura “M2” dentro do envelope de duas fases, a qual apresenta 

uma fase líquida (L2) e outra gasosa (V2). Com a continuidade da injeção e o consequente 

avanço da frente de gás no interior do reservatório, os contatos vão se multiplicando (MMC), a 

fase líquida do óleo vai perdendo componentes (afastando-se de C7+), empobrecendo-se e se 

aproximando do ponto crítico (C), enquanto a fase gasosa (o gás) se vai enriquecendo, tendo as 

suas propriedades intensivas evoluindo em direção e sentido às do óleo, isto é, também ao ponto 

Figura 2.3.R – MMC com vaporização de gás: CO2 

Fonte: Modificado de Rosa et al., 2011 
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“C”. A partir do ponto crítico, ao atingirem a região supercrítica, nas condições termodinâmicas 

de reservatório, dá-se a miscibilidade, com a formação de fase única, rompimento das tensões 

interfaciais entre os fluidos e completo aproveitamento do potencial termodinâmico, agora, da 

mistura, para o deslocamento otimizado do óleo residual. 

 

Na descrição desse mecanismo de MMC à base de vaporização de gás, os autores supracitados 

expressam que após se atingir a miscibilidade, em que a interface entre o óleo e o gás se desfaz 

e os fluidos se misturam um ao outro, um anel de fluido miscível se forma circundando o poço 

injetor. Uma injeção posterior de gás empurra a frente miscível através do reservatório, 

deslocando o óleo e a água móvel à frente dela. No seu movimento, afastando-se do poço de 

injeção, o gás percorre (30-50) m, antes que a frente miscível se forme. À medida que o anel 

miscível se expande, ele é continuamente quebrado. Cada vez que isso acontece, o processo de 

múltiplos contatos é repetido até que se obtenha novamente a miscibilidade.  

 

A Figura 2.3.R anterior ainda demonstra que as composições do gás injetado e do óleo do 

reservatório, que estão à esquerda da tangente ao ponto crítico (C), são imiscíveis, e as que se 

encontram à direita desta, são miscíveis. Ante essa evidência, Ezekwe (2011) expressa que para 

um dado sistema de fluidos (com condições termodinâmicas determinadas), a tangente ao ponto 

crítico ou, como estabelecido anteriormente, a linha de amarração crítica, define a respectiva 

PMM. Esta significa a pressão mínima, na qual o óleo do reservatório (sua composição) evolui 

até atingir toda a extensão da linha de amarração crítica de um sistema de fluidos especificado. 

Na EOR-CO2 miscível, a PMM representa a pressão mínima, na qual o sistema de fluidos 

presente no reservatório, alcança a MMC. Portanto, sob pressões abaixo da PMM, o 

deslocamento dos fluidos seria imiscível. 

 

A PMM é determinada por meio de técnicas analíticas e métodos experimentais em laboratório. 

As primeiras são normalmente baseadas em correlações, como anteriormente referidas, 

suportadas por computação numérica. Há correlações para a injeção de gases como o ar, o N2, 

o GLP, etc. Para o CO2, que é o objeto desta tese, dentre várias correlações existentes, Ezekwe 

(2011) cita, por exemplo, a de Glaso. Esse especialista correlaciona a PMM para sistemas de 

fluidos óleo-CO2 puro como uma função da massa molecular da fração C7+ (MC7+) e do 

percentual molar das frações intermediárias (C2-C6), medidos no tanque de óleo localizado na 

superfície (lbm/lb.mol) – condições termodinâmicas de superfície –, e da temperatura do 

reservatório (ºF). Nessas condições de contorno e para reservatórios em que a fração molar de 
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intermediários seja maior do que 18%, Glaso estabelece a PMM por meio da seguinte 

correlação: 

 

𝑃𝑀𝑀 = 810 − 3,404𝑀𝐶7+
+ 𝑇 (1,7𝑥10−9𝑀𝐶7+

3,73𝑒786,8𝑀𝐶7+
−1,058

)                    (Eq. 2.3-30) 

 

Para reservatórios com composição molar de intermediários até 18%, Glaso define a PMM pela 

seguinte correlação: 

 

𝑃𝑀𝑀 = 2947,9 − 3,404𝑀𝐶7+
+ 𝑇 (1,7𝑥10−9𝑀𝐶7+

3,73𝑒786,8𝑀
𝐶7+

−1,058
) − 121,2𝐶2−6   (Eq. 2.3-31) 

 

Ainda de acordo com Ezekwe (2011), até pressões de reservatório P=4.400 psi, essa correlação 

apresenta um erro tolerável de 4,41% em relação a dados experimentais publicados na literatura. 

Para pressões eventualmente maiores, outras correlações, correntes no setor, são utilizadas. 

Também há outras opções de correlação, em substituição à de Glaso, para a mesma finalidade. 

 

Como se verifica nas condições de contorno dessa correlação, o uso do CO2 puro é essencial na 

EOR-CO2 miscível. Ela significa que nos sistemas de captação do CO2-A ou CO2-N, como 

mencionados no item 2.1, devem haver sistemas industriais para limpeza e purificação do gás, 

antes dele ser comprimido, transportado e distribuído através dos carbodutos para os campos 

de petróleo, onde será injetado. Essa condição aumenta o custo, principalmente do CO2-A 

comprado no mercado. Ao ser capturado, por exemplo, numa usina de conversão termoelétrica, 

o CO2 passa por sistemas de despoeiramento e limpeza, retirando-se dele componentes de CH4, 

gás de chaminé, monóxido de carbono (CO), misturas de ar e N2, dentre outras impurezas. Os 

preços de mercado do CO2-A indicados no item 2.1 se referem ao fornecimento do gás puro. 

 

Conforme Lake (2010), a presença de impurezas no CO2 compromete o comportamento de 

fases, provocando alterações na curva binodal do diagrama pseudoternário; requer maior 

pressão de injeção para alcance do ponto crítico, dificultando a vaporização dos componentes 

do óleo e a miscibilidade; e traz dificuldades adicionais ao controle das operações de campo. 

Apenas o aumento da pressão de injeção, por exemplo, trará reflexos significativos nos 

respectivos sistemas mecânicos de superfície; maior demanda de energia aplicada; 

redimensionamento e obras, para maior segurança, nos subsistemas de poços injetores. Esses 

efeitos têm consequências diretas nos custos e no balanço energético do empreendimento.  
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Sabendo-se que cada reservatório apresenta características e potenciais termodinâmicos 

distintos, pois são formações, que evoluem ao longo de tempo geológico sob fluxos e 

conversões de energia baseados na termodinâmica de não equilíbrio, implicando largas 

correções e complexidade nos programas de computador para aplicação das correlações, 

Maroto-Valer (2010) recomenda que a PMM seja definida a partir de ensaios específicos de 

laboratório. Estes ensaios são conduzidos por meio da utilização de um tubo de comprimento 

suficiente (pelo menos, 6 metros), que forneça a distância necessária para o desenvolvimento 

da frente miscível; esse tubo é preenchido com areia e saturado com óleo da formação, o qual 

é deslocado pelo CO2 sob alta pressão. Esse teste é repetido, na temperatura de reservatório e 

com a aplicação de várias pressões, em que se mede as respectivas recuperações de óleo. 

Objetivando estimar-se a PMM, na temperatura considerada, elabora-se um gráfico da 

recuperação em função da pressão. Deve-se observar que a definição da PMM está relacionada 

com o FR. 

 

Corroborando Maroto-Valer (2010), Rosa et al. (2011) expressam que a melhor maneira de se 

determinar a PMM é por meio dos testes de laboratório. Também afirmam que na maioria dos 

reservatórios e densidade de óleo típicos, nas dimensões como acima referidas, a PMM é da 

ordem de 1.500 psi. O aumento da densidade implica diretamente o aumento da PMM; 

entretanto, a elevação da densidade além daqueles limites API resulta na aplicação de outros 

métodos de recuperação secundária especial, distintos da EOR-CO2 miscível, como também 

mencionado anteriormente. 

 

Maroto-Valer (2010) ainda qualifica a PMM como o parâmetro, que sumariza a combinação do 

comportamento de fase (as misturas e os comportamentos intermediários de fases devem 

evoluir para um comportamento de fase única) e o fluxo (deslocamento) dos fluidos no interior 

do reservatório. Concordando com a relação da PMM com o FR, o autor também revela que 

aquela representa a pressão necessária para recuperar 90% do óleo contido no tubo usado no 

laboratório, com a injeção de 120% do volume poroso (1,2 VP), nas pressão e temperatura do 

reservatório. Portanto, conceitualmente, a PMM é a pressão necessária para assegurar a mútua 

solubilidade do óleo e do CO2, viabilizando a miscibilidade entre eles e alcançando elevado 

nível de recuperação de óleo. 

 

Ao comparar a injeção do CO2 com a dos CH4 e GLP, por exemplo, como gases deslocadores, 

o autor supracitado expõe que, por serem hidrocarbonetos, ao contrário do primeiro, os dois 
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últimos, em vez de extraírem, eles transferem massa para o óleo do reservatório, em que ocorre 

uma condensação dos componentes leves deles para este, empobrecendo-os, tornando-os mais 

leves, definindo um mecanismo de MMC à base de condensação de gás (com o CO2 ocorre o 

contrário, à base de vaporização de gás – o CO2 é enriquecido). Desse modo, ao se tornarem 

mais leves, os CH4 e GLP requerem maior PMM que o CO2 para provocarem a miscibilidade. 

Ver Figura 2.3.S. 

 

Como indicado nessa figura, 

contrariamente ao CH4, por 

extrair componentes, isto é, 

massa (peso) molecular 

considerável do óleo do 

reservatório, enriquecendo-se, de 

acordo com Maroto-Valer (2010), 

o CO2 requer uma PMM 

consideravelmente menor do que 

aquele. Sendo assim, para uma 

determinada pressão e 

temperatura, a região de duas 

fases contida pela curva binodal, 

no diagrama pseudoternário, é 

significativamente menor para o 

sistema de fluidos com o CO2 do que com o CH4, nas condições de reservatório. Ainda é 

revelado que essa característica do CO2 também é constatada em relação a outros gases 

(solventes), como o N2, o gás de chaminé, dentre outros. 

 

Pelo fato da exigência de uma pressão de miscibilidade menor, requerendo, em consequência, 

instalações e sistemas mecânicos de injeção de menores dimensões, além de menor utilização 

de energia externa, antropogênica, para corrigir o potencial termodinâmico do reservatório, 

implicando menores custos e melhor balanço energético, no âmbito do subsistema de E&P, o 

autor considera que essa (PMM menor) é a principal vantagem do CO2 sobre os demais fluidos 

deslocadores. 

 

 

  Figura 2.3.S – Representação comparativa das curvas 

                          binodais para o CO2 e o CH4 

Fonte: Maroto-Valer, 2010 
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2.3.2. EOR-CO2 miscível com processo WAG 

 

 

Ainda que o CO2 tenha viscosidade bem maior e mais próxima da do óleo que os demais 

solventes como acima mencionado, não é possível evitar que parte dele seja disseminada através 

da rocha, o que irá definir um outro mecanismo, agora, de sequestro geológico dele, que será 

descrito no próximo Capítulo. Para controlar esse efeito de relativa mobilidade, a injeção do 

gás é alternada com a de água. Essa alternância de injeção dos dois fluidos resulta em que as 

ondas pressurizadas de água contribuem para uma maior eficiência na penetração do CO2 em 

reservatórios profundos e exercer melhor controle na sua razão de mobilidades, o que, por sua 

vez, irá atingir maior área de varrido no volume permoporoso do reservatório. A frente de gás 

é alternada com outra de água e, assim, sucessivamente ao longo do processo. Esse é o processo 

globalmente reconhecido (de denominação em língua inglesa) como water-alternating-gas 

(WAG), usado na EOR-CO2 miscível. Uma importante vantagem desse método é que, quando 

há necessidade de aquisição de CO2-A no mercado, esta é menor, pois grande parte do volume 

permoporoso passa a ser preenchido com água. 

 

No processo WAG, parte do CO2 se dissolve na água, a qual ocupa parcela da porosidade onde 

se encontra o óleo residual. Esses dois efeitos (dissolução e ocupação da porosidade) provocam 

bloqueio parcial do óleo residual, pela água, nos pontos de maior restrição do volume 

permoporoso, e dificultam o contato do gás injetado com o óleo, afetando a miscibilidade e 

tendo como consequência a redução do FR. Embora a dissolução do CO2 na água seja um 

fenômeno estimulante do sequestro geológico do gás, visto que maior quantidade dele 

permanecerá preso na rocha, é prejudicial ao FR. Sendo assim, ainda de acordo com Maroto-

Valer (2010), os dados operacionais de campo e dos ensaios de laboratório se devem 

realimentar continuamente durante o processo, objetivando balancear o volume de CO2 e água 

a serem injetados alternadamente; esse é um elemento crítico na viabilidade técnica e 

econômica do processo. 

 

Ao expressar que a recuperação secundária especial poderá elevar o nível de recuperação total 

de óleo para até 60% do total contido na jazida, DOE (2015b) também indica que ao se dissolver 

e difundir na água, o CO2 avança para se dissolver e misturar ao óleo, produzindo neste um 

efeito de inchamento ou expansão, resultando num aumento de volume, o qual empurra os 
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fluidos em direção aos poços de produção, ao mesmo tempo em que libera a porosidade para 

nova invasão, do gás e da água, com a repetição do processo. Ver Figura 2.3.T. 

 

Essa figura indica o método de 

EOR-CO2 miscível com 

processo WAG, na qual se 

observam as disposições dos 

poços de injeção e produção, as 

frentes alternadas de gás e água, 

detalhes das regiões miscível e 

de expansão do óleo, e o avanço 

da frente de óleo recuperado em 

direção e sentido aos poços de 

produção. 

 

Conforme Rosa et al. (2011), 

esse método tem elevado 

desempenho para petróleo com grau API, tal que ºAPI>25 e intervalos de pressão (P), tal que, 

1.500 psi≤P≤6.000 psi, o que determina que os respectivos reservatórios se encontrem a uma 

profundidade suficiente para que a pressão seja ligeiramente acima da PMM, permitindo 

adequada miscibilidade entre os fluidos como acima descrito, no entanto, sem 

comprometimento da estabilidade da rocha-reservatório, a qual, por meio da caracterização 

geológica referida no item 2.2, tem um limite preestabelecido. Para que essas condições de 

pressão sejam alcançadas, Maroto-Valer (2010) informa que a profundidade do reservatório 

deve ser de, no mínimo, 750 metros; a partir dessa cota vertical, a miscibilidade se desencadeia, 

favoravelmente. 

 

Corroborando os limites de pressão e as características de óleo acima mencionadas, Hovorka e 

Tinker (2010) estabelecem o intervalo de cotas (y) para a profundidade do reservatório, de tal 

modo que 800 m≤y≤3.000 m. Por sua vez, Melzer (2012) informa que, contemplando não 

apenas as pressões de miscibilidade, mas, adicionalmente, objetivando condições adequadas 

para o sequestro geológico do CO2 no interior da rocha-reservatório, a profundidade mínima 

deverá ser tal que y≥1.000 m. 

 

Figura 2.3.T – EOR-CO2 miscível com processo WAG 

Fonte: DOE, 2015b 
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O mecanismo de recuperação da EOR-CO2 funda-se em três pilares: (i) densidade do óleo; (ii) 

inchamento, com expansão, do óleo; (iii) simulação de gás em solução. Ao se tornar miscível, 

formando uma só fase com o óleo, o comportamento de fases resultante é similar ao do gás em 

solução, em que há uma “pulsação”, um potencial termodinâmico “corrigido”, que tende a 

empurrar o óleo residual (óleo encalhado). Esse mecanismo opera em concomitância com os 

efeitos de redução da viscosidade do óleo, da eliminação das tensões interfaciais entre os fluidos 

(ao alcançar a miscibilidade com o gás), da razão de mobilidades, além do maior volume de 

varrido através do reservatório. 

 

Nesse novo paradigma da EOR-CO2 miscível, em que também se pretende a estocagem 

geológica de carbono, a busca por maior FR tornou-se crucial, fazendo emergir o uso de 

configurações de poços direcionais, em conjunto com os verticais, objetivando maior área de 

varredura e drenagem de fluidos. Economides et al. (2012), Ahmed (2001), e Rosa, Carvalho e 

Xavier (2011) indicam que a utilização de poços horizontais ao longo da área de varrido, em 

contato direto com as frentes de fluidos, que se deslocam através do volume permoporoso, 

produzirá um aumento significativo do FR. Ver Figura 2.3.U. 

 

Nessa figura, observa-se que a 

configuração direcional/ 

horizontal de poço, 

percorrendo um volume de 

varrido de frente de fluidos sob 

potencial termodinâmico 

“corrigido” pela EOR-CO2, 

apresentará uma capacidade de 

drenagem desses fluidos mais 

complexa (em mais de uma 

direção) e produtiva. 

  

As variações na configuração 

de poços direcionais, não 

apenas horizontais como também inclinados, com um ou vários volumes e profundidades de 

drenagem/coleta de fluidos, quando combinadas com poços verticais, em  conformidade com o 

respectivo projeto, serão decisórias para o aumento do FR. Por conseguinte, para aumentar a 

Figura 2.3.U – Padrão de drenagem com poço horizontal 

Fonte: Economides et al., 2012 
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viabilidade econômica do projeto de recuperação em causa, será decisivo que as instalações de 

coluna de produção, com cabeça de poço e equipamentos de segurança de cabeça de poço 

(ESCP), dotadas da totalidade das atividades de completação, além dos equipamentos de apoio 

e suprimento das formas secundárias de energia, adicionais, antropogênicas, necessárias aos 

processos de injeção especificados, estejam disponíveis. 

 

Na sequência do método, observa-se que parte do CO2 injetado e misturado com o óleo também 

irá aflorar na cabeça de poço (na saída dos poços de produção); este, juntamente com a emissão 

natural do gás, por ocasião das atividades de extração, principalmente nos reservatórios 

carbonáticos como anteriormente mencionado, serão reciclados para reinjeção no reservatório. 

Ambos podem ser entendidos como o CO2-N aludido no item 2.1, o qual apresenta custos 

baixos ou irrisórios. De qualquer forma, há exigência de instalações de separação, limpeza e 

reinjeção do gás. 

 

Ao reagir com a água, formando o ácido carbônico (H2CO3), o CO2 produz um danoso efeito 

corrosivo nos equipamentos e tubulações, requerendo ligas metálicas especiais, acrescentando 

novos custos ao empreendimento. A análise econômica acerca de quanto esse evento afetará a 

explotação da jazida funda-se no FR a ser alcançado e nos preços internacionais do petróleo. 

Essa é considerada a principal desvantagem do uso do CO2 na recuperação secundária especial 

de petróleo. 

 

As novas tecnologias de EOR-CO2 estão no estado da arte acima descrito e avançam na seguinte 

direção: aumentar o potencial termomecânico de deslocamento do óleo encalhado, com a 

injeção de um volume de gás equivalente a 150% do volume poroso do reservatório; otimizar 

os projetos de engenharia de poço, introduzindo configurações de poços verticais e direcionais, 

objetivando aumentar a área de drenagem de óleo; melhorar as tecnologias de separação dos 

fluidos nas condições termodinâmicas ambientais de coleta na superfície, visando à separação 

e captura do CO2 natural emitido e a parte do CO2 injetado, que retorna juntamente com o óleo 

extraído na cabeça de poço; desenvolver sistemas eficientes de captura e reinjeção desse CO2; 

introduzir softwares específicos para controle do CO2 injetado e do efetivamente estocado na 

rocha. 
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Atualizando seus indicadores, DOE (2015c) publica que, no atual estado da arte, a tecnologia 

da EOR-CO2 miscível, nos EUA, utiliza cerca de 63 milhões de toneladas desse gás por ano, 

sendo que 84% desse total é de CO2-N. 

 

Após a compreensão do método de EOR-CO2 miscível, com a presença determinante do CO2 

como gás deslocador do óleo residual e aumento do FR, faz-se necessário o conhecimento 

acerca dos processos termodinâmicos, que levam ao sequestro geológico deste gás no interior 

do reservatório, visualizando-se, em seguida, a importância do sistema energético do petróleo, 

por meio do seu subsistema de E&P, para a mitigação das mudanças climáticas. 
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3. A EOR-CO2 MISCÍVEL E O SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO 

 

 

O CO2 injetado como fluido deslocador para contato, miscibilidade e extração de óleo residual 

encalhado (fluido deslocado) no volume permoporoso do reservatório permanecerá, em parcela 

significativa, sequestrado no interior da rocha-reservatório por tempo geológico. Esse é o novo 

paradigma da EOR-CO2 miscível, o qual determina que, além do aumento do FR, também 

transforma o reservatório em sumidouro de carbono. São duas conquistas de elevado valor 

econômico e socioambiental: o aumento da eficiência dos recursos do sistema energético do 

petróleo ou amento das suas reservas disponíveis na biosfera e a diminuição dos seus impactos 

no interior da estufa onde vive a Terra. Por sua comparativamente elevada dimensão em relação 

aos demais métodos atuais de CCS como demonstrado no item 2.1, Global CCS Institute (2012) 

expressa que a segunda conquista estabelece um novo papel desse sistema energético na 

mitigação das mudanças climáticas, o qual é muito distinto daquele exercido no passado. 

 

Desse modo, o presente capítulo estuda os mecanismos de sequestro geológico do CO2 e o seu 

significado para a mitigação das mudanças climáticas, cujos dados, globalmente reconhecidos, 

foram abordados nos capítulos anteriores. De acordo com Grobe et al. (2009), o sequestro 

geológico, ou geosequestro, de carbono significa a estocagem de emissões de carbono, que são 

capturadas, injetadas e estocadas subsuperficialmente em reservatórios profundos, por tempo 

geológico. 

 

Aplicando esse conceito ao seu objetivo geral acima referido, no que respeita à estocagem 

geológica de carbono, esta tese foca o geosequestro de CO2 em reservatórios de petróleo com 

grau de profundidade definido no item 2.3, provocado pela EOR-CO2 miscível, cujas 

tecnologias (envolvendo processo WAG, maior injeção de CO2 em relação ao volume 

permoporoso da formação, uso de poços direcionais, dentre outras dimensões físicas), como 

anteriormente descritas, também abarcam o aumento do FR. 

 

Considerando o geosequestro de carbono em reservatório de petróleo, Global CCS Institute 

(2014) mostra uma visão integrada da completa infraestrutura, contendo as etapas de captura 

nas instalações industriais densamente emissoras de CO2-A, transporte até os campos de 

produção de petróleo, injeção e estocagem geológica. Ver Figura 3.A a seguir. 
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Nessa figura, observa-se a 

infraestrutura, com 

indicação das instalações de 

captura e limpeza do CO2-A, 

os carbodutos de distribuição 

onshore e offshore, sendo 

que, neste último ambiente, o 

transporte também pode ser 

feito por navio ou barcaças, 

dotados de sistemas de 

armazenamento do gás 

comprimido. As instalações 

de captura, como 

anteriormente apontadas, 

podem ser fábricas de cimento, fertilizantes, plantas de refinação de petróleo, usinas 

termoelétricas, etc., grandes emissores estacionários de CO2. A figura ainda indica a presença 

de depósito, com estoque de gás onshore e plataforma marítima fixa para injeção de CO2, 

extração de óleo e, finalmente, o geosequestro do CO2. 

 

 

3.1. Estimativa do volume de CO2 a ser geologicamente sequestrado no reservatório 

 

 

Definido o reservatório de petróleo ao qual será aplicado o método de EOR-CO2 miscível com 

geosequestro de carbono, as operações se iniciam com a estimativa do volume de CO2 a ser 

definitivamente estocado na rocha-reservatório (a referência explícita ao tipo de reservatório, 

no caso, de petróleo, deve-se ao fato de que essa estimativa também é feita para o geosequestro 

em outros tipos de reservatórios, como os aquíferos salinos, entre outros). Essa estimativa se 

apoia nas dimensões do volume permoporoso do reservatório, no qual o CO2 será injetado pelos 

respectivos poços, os quais, conforme o projeto aplicável, também podem ser parte dos poços 

de produção (extração) transformados em poços de injeção. 

 

Com o objetivo de estimar-se o potencial de CO2 a ser geologicamente sequestrado, foram 

criadas algumas metodologias no mundo; por exemplo, no Canadá se utiliza a proposta por 

    Figura 3.A – Infraestrutura de captura, transporte e 

                         geosequestro de CO2-A 

    Fonte: Global CCS Institute, 2014 
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Bachu et al. (2007), a qual foi desenvolvida no âmbito do Carbon Sequestration Leadership 

Forum (CSLF), que é uma entidade pertencente ao DOE. Na elaboração da sua estimativa, esses 

autores adotam a abordagem volumétrica e assumem que o volume de CO2 (VCO2) a ser 

sequestrado no reservatório é diretamente proporcional ao volume de óleo que foi retirado dele, 

isto é, ao FR; e no caso de ter havido injeção ou remoção de água, em relação à água conata da 

formação, a fração da sua saturação (Sa) deve ser descontada, de tal modo que todo o volume 

poroso disponível seja preenchido com o CO2 (VCO2). O volume poroso é definido em função 

da área (A) e da altura (hn) do reservatório, e da respectiva porosidade (Φ). Nesses termos, a 

metodologia define que o VCO2 é estimado por: 

 

𝑉𝐶𝑂2
= 𝐹𝑅𝑥𝐴𝑥ℎ𝑛𝑥∅𝑥(1 − 𝑆𝑎)                              (Eq. 3-1) 

 

Essa metodologia estabelece uma representação piramidal em que o potencial de geosequestro 

de CO2 diminui progressivamente quando as restrições técnico-econômicas (disponibilidade de 

CO2, acidificação de subsistemas, baixa permoporosidade, heterogeneidades litológicas, 

compatibilidade de recursos das recuperações primária e secundária convencional anteriores, 

custos, localização desfavorável pela regulação, etc.) vão sendo sequencialmente ponderadas 

nos respectivos cálculos. Ainda é demonstrado que, com o aumento do potencial de sequestro 

do gás, os custos e as incertezas do processo também aumentam. Ver Figura 3.B. 

 

Essa figura mostra que a 

capacidade teórica, máxima, 

definida na base da pirâmide 

ignora as limitações técnico-

econômicas do processo de 

geosequestro de CO2; o nível 

seguinte da capacidade efetiva é 

definido pela metodologia 

mencionada como aquele que 

desconsidera as limitações 

econômicas, mas contempla as 

físicas e técnicas; a capacidade 

prática é entendida como a que 

pondera as limitações técnicas e 

Figura 3.B – Pirâmide de geosequestro de CO2 

Fonte: Bachu et al., 2007 
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econômicas, incluindo as questões legais e regulatórias; finalmente, a capacidade real é 

expressa dessa forma por contemplar todas as condições citadas, estando o empreendimento 

ainda contratualmente assegurado com fontes estacionárias densamente emissoras, como 

grandes usinas de conversão termoelétrica, quanto ao fornecimento do CO2-A, do qual venha a 

necessitar. Nesses termos, aclara-se que a Eq. 3-1 define a capacidade teórica do VCO2 a ser 

sequestrado. 

 

Dentre outras metodologias mais complexas, a de Gammer et al. (2011) também adota a 

abordagem volumétrica e considera os volumes de água e de CO2, que são injetados e extraídos 

junto com o óleo, na cabeça de poço, ou seja, nas saídas dos poços de extração (produção). 

Sabendo-se que o volume de óleo extraído é o obtido no tanque em superfície, isto é, o volume 

de óleo retirado do reservatório, só que em condições termodinâmicas de superfície, o qual é 

influenciado pelo fator volume-formação do óleo (Bo) (onde Bo é a razão entre o volume de 

óleo nas condições termodinâmicas de reservatório e nas de superfície). Esses detalhes são 

ponderados nessa nova metodologia de estimativa devido ao fenômeno expresso no item 2.3, 

em que o petróleo sofre processo natural de refinação, com separação de componentes e fases 

ao fluir do interior do reservatório para a superfície, por efeito da mudança do potencial 

termodinâmico da mistura, o que implica alterações nos volumes dos fluidos obtidos. 

 

Nessas condições, considerando o volume de óleo extraído (Voe), os volumes de gás (CO2) e 

água injetados (Vgi e Vai) e extraídos na cabeça de poço (Vge e Vae), o fator volume-formação 

como acima definido, para o óleo (Bo), o gás (Bg) e a água (Ba), todos medidos nas condições 

termodinâmicas de superfície, além da razão do gás dissolvido no óleo (Rs), Gammer et al. 

(2011) estimam o VCO2 a ser sequestrado como: 

 

𝑉𝐶𝑂2
= 𝑉𝑜𝑒𝐵𝑂 + (𝑉𝑔𝑒 − 𝑉𝑜𝑒𝑅𝑠)𝐵𝑔 + 𝑉𝑎𝑒𝐵𝑎 − 𝑉𝑎𝑖𝐵𝑎 − 𝑉𝑔𝑖𝐵𝑔                         (Eq. 3-2) 

 

Ainda que esta abordagem volumétrica não contemple a porosidade, observa-se claramente a 

preocupação dos autores com o volume poroso livre de óleo, CO2 injetado e água, disponível 

para o sequestro geológico do gás. 

 

No que se refere a essas metodologias para estimativa do volume de CO2 geologicamente 

sequestrado, Maroto-Valer (2010) adota a abordagem do cálculo da massa, a qual apresenta 

similaridade com a de Gammer et al. (2011), introduzindo novas variáveis, como a densidade 
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do CO2 (ρCO2) e o seu fator de compressibilidade (Z), sob o potencial termomecânico do 

reservatório. Atualmente, evolui-se globalmente para a metodologia definida por DOE (2012b), 

a qual fundamenta essa estimativa na denominada abordagem de produção (histórico de 

extração – produção – do reservatório). Essa metodologia entende que, quando da recuperação 

secundária especial, o reservatório vem sendo operado desde as recuperações primária e 

secundária convencional, as que tenham sido aplicáveis, dispondo, portanto, de relevante e mais 

realista histórico de dados, como a caracterização geológica da formação, com informações 

consistentes acerca da porosidade; tipo de aprisionamento, natureza e leis de deslocamento dos 

fluidos; potenciais termomecânico e termodinâmico da formação; FR; dentre outros. 

 

Essa metodologia também contempla a área (A) e altura (hn) do reservatório, a respectiva 

porosidade média (Φ) e desconta a fração da saturação da água (Sa); ela ainda contempla o fator 

volume-formação médio do óleo e do CO2 (B), a densidade desse gás (ρCO2) nas condições 

específicas do potencial termomecânico da formação, além de um indicador de eficiência de 

estocagem geológica ou fator de eficiência de estocagem de CO2 (Eóleo), que representa a fração 

do volume poroso total, que restará liberado, disponível, para ser preenchido com CO2. DOE 

(2012b) estabelece que o “Eóleo” deriva da experiência local, sendo obtido por meio de ensaios 

de laboratório realizados sobre amostras retiradas do reservatório ou da simulação numérica 

deste. Na prática, o “Eóleo” definido nessa metodologia se aproxima do FR contemplado em 

Bachu et al. (2007), pois esse volume poroso disponível para o CO2 depende do óleo que foi 

removido dele. 

 

Ainda que não faça parte do escopo desta tese, com base em Rosa et al. (2011), esclarece-se 

que a simulação numérica é um método utilizado para se estimar características e prever o 

comportamento do reservatório de petróleo. Pelo fato de que o seu foco está no estudo do 

comportamento de fluxo dos fluidos em condições específicas de reservatório empregando uma 

solução numérica, a simulação numérica de reservatórios também é conhecida como simulação 

numérica de fluxo. Concordando com esses autores, Nordbotten e Celia (2012) elucidam acerca 

da pluma de CO2, que se eleva através da rocha-reservatório e estabelecem as equações de 

estado para a solução numérica dessas modelagens. 

 

No que concerne aos métodos miscíveis, a simulação numérica de reservatórios apresenta duas 

vertentes principais:  o modelo volumétrico (também conhecido como modelo black oil) e o 

modelo composicional. No primeiro, o tratamento matemático abarca as funções atinentes ao 
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potencial termomecânico (P, T) do reservatório e assume que cada uma das várias fases óleo, 

gás e água, as que estejam presentes na formação seja constituída de um único componente; por 

exemplo, mesmo sabendo-se que o petróleo é uma mistura multicomponente (na qual estão 

presentes diversos hidrocarbonetos), considera-se que a fase óleo é formada por um único 

componente. 

 

No modelo composicional, além do potencial termomecânico (P, T) do reservatório, também 

são contempladas as composições das diversas fases contidas no meio poroso sob análise. Dessa 

forma, nesse modelo de simulação, a fase óleo é admitida como um sistema multicomponente, 

no qual as diversas composições, incluídos os pseudocomponentes, como referidos no item 2.3, 

passam a ser considerados. Ainda que os dois modelos de simulação apresentem limitações, o 

composicional, ainda que mais demorado, aporta melhores indicadores de certeza sobre o 

comportamento do reservatório do que o modelo volumétrico. 

 

Feitos esses esclarecimentos e retornando-se à metodologia acima mencionada, elucida-se que 

DOE (2012b) adota estimativa baseada na massa de CO2 (MCO2) a ser sequestrada no meio 

geológico do reservatório de petróleo e expõe que ela é calculada da seguinte forma: 

 

𝑀𝐶02
= 𝐴ℎ𝑛∅(1 − 𝑆𝑎)𝐵𝜌𝐶𝑂2

𝐸ó𝑙𝑒𝑜                              (Eq. 3-3) 

 

As principais metodologias expressam que há limitações físicas para o alcance das suas 

estimativas, dentre as quais enumeram as seguintes: (i) segundo Bachu et al. (2007), há 

reservatórios em que, durante as fases anteriores à recuperação secundária especial ocorrem 

danos na integridade física da rocha-reservatório (por exemplo, em alguns casos, pode, até, 

haver fraturamento artificial desta para aumento do FR ainda na fase de recuperação primária); 

(ii) face ao aumento artificial, antropogênico, principalmente da pressão, com reflexos diretos 

sobre o potencial termodinâmico natural da formação, decorre a possibilidade de também haver 

danos à integridade da rocha selante; (iii) Gluyas e Mathias (2013) mencionam que, havendo 

aquífero associado ao reservatório, em consequência, poderá ocorrer fluxo de água em direção 

e sentido a este à medida que o óleo é extraído, de tal maneira que essa água adicional retira 

volume poroso disponível para a estocagem geológica de CO2. 

 

Esses efeitos, individualmente ou em conjunto, trazem limitações físicas importantes para que 

as estimativas de geosequestro de carbono sejam efetivamente alcançadas; entretanto, essas 
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metodologias representam base quantitativa indispensável para o dimensionamento do carbono 

a ser sequestrado. A instrumentação de controle, em desenvolvimento no mundo, encarrega-se 

da mensuração mais apurada do geosequestro, tanto nas respectivas cabeças de poço, de injeção 

e de extração, como nas superfícies, superior e adjacente ao reservatório. 

 

 

3.2. Mecanismos de geosequestro de CO2 

 

 

Conforme Grobe et al. (2009), no que se refere às tecnologias atuais de EOR-CO2 miscível, o 

sequestro geológico do carbono se dá por meio de quatro mecanismos de aprisionamento do 

CO2 na rocha-reservatório: (i) estrutural e estratigráfico; (ii) residual; (iii) por dissolução; (iv) 

mineral. No caso de outros métodos de CCS, como por exemplo, o geosequestro em aquíferos 

salinos, o qual está fora do escopo desta tese, os mecanismos de sequestro de carbono 

continuam os mesmos, com diferenças fundamentais em termos de objetivos, ambiente 

geológico, tecnologias aplicadas e rendimento. Por exemplo, na EOR-CO2 miscível, além do 

geosequestro do carbono, também se objetiva extrair barris adicionais de óleo (aumento do FR); 

as tecnologias utilizadas nesse método preconizam a emissão de CO2 em fase única com o óleo, 

na cabeça de poço (poços de extração), em que essa parcela do gás deve ser separada para 

reinjeção (reciclagem) no próprio reservatório, aspectos que não se verificam no geosequestro 

em aquíferos salinos. 

 

Quanto ao primeiro mecanismo de sequestro geológico, que é o aprisionamento estrutural e 

estratigráfico, Gluyas e Mathias (2013) expõem que, ao ser injetado, o CO2 desloca os fluidos 

residentes, formando uma pluma flutuante de gás, que se eleva contra a gravidade em direção 

ao topo do reservatório, deslocando-se em sentido ascendente até que a rocha selante, 

impermeável, seja encontrada, provocando a retenção do CO2. Esse aprisionamento pode 

ocorrer não apenas pelo contato com a rocha selante de topo, mas, também, por uma falha 

selante, ou por um recorte de folhelho disposto sobre o plano de falha, que produza o mesmo 

efeito de impermeabilidade. 

 

O mecanismo de aprisionamento estratigráfico do CO2 é muito próximo ao estrutural, sendo 

que na armadilha estratigráfica, não ocorre o encontro da rocha selante para contenção da pluma 

flutuante de gás; à medida que o CO2 se desloca pelo volume permoporoso das camadas 
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estratigráficas, o bloqueio ao seu fluxo se dá pelo encontro de alguma extensão lateral de menor 

permeabilidade, contra a qual, fisicamente, esse gás seja contido. Esses mecanismos estrutural 

e estratigráfico de geosequestro de CO2 seguem uma concepção geológica similar ao descrito 

no item 2.2 para as armadilhas estrutural e estratigráfica de hidrocarbonetos. O aprisionamento 

estratigráfico se verifica através de estratos ou camadas, cuja variação de feições implicou 

mudanças de permeabilidade, em que as discordâncias foram citadas como exemplo. 

 

Nesse movimento através das diversas camadas da rocha-reservatório, o CO2 vai expulsando a 

salmoura da respectiva porosidade, o que pode aumentar a sua quantidade estocada, até 

encontrar um plano com impermeabilidade suficiente para a sua contenção, ocorrência esta que 

respeita à incerteza geológica intrínseca a esse mecanismo. O controle da pressão de injeção 

nos respectivos poços, portanto, também representa um elemento essencial para regular essa 

migração do CO2 e a sua contenção nesse mecanismo de geosequestro. 

 

A injeção do CO2 na sua região supercrítica é uma questão fundamental, pois a pressão aplicada 

nesse processo altera de forma significativa a denominada pressão de poro. Conforme o grau 

de conectividade entre eles, esse aumento de pressão na região circunjacente aos poços de 

injeção afetará aquela (pressão de poro) por uma extensão de quilômetros ou dezenas de 

quilômetros além desse ponto. 

 

Nessas condições, no ponto de injeção do CO2, a pressão é alterada de forma significativa e 

praticamente instantânea, passando a sofrer variações à medida que a pluma se difunde e avança 

no volume poroso do reservatório. Em regiões mais afastadas do ponto de injeção, essas 

variações de pressão podem ser perceptíveis e controladas em segundos, minutos, horas, dias 

ou meses, dependendo, por exemplo, da heterogeneidade da rocha-reservatório; da saturação 

dos fluidos presentes no volume poroso, no qual se deseja estocar o CO2; da dissolução parcial 

deste nos fluidos residentes (a dissolução é outro mecanismo do aprisionamento geológico do 

CO2 como acima mencionado); dentre outros. 

 

Na prática, observa-se que, quanto maior for a permeabilidade absoluta (k) da rocha-

reservatório e a mobilidade do fluido injetado (mi), onde: 𝑚𝑖 =
𝑘𝑖

𝜗𝑖
  (ver o conceito de suporte 

da Eq. 2.3-26), e quanto maior for o gradiente de pressão imposto, mais rapidamente o CO2 se 

afastará da região de injeção, migrando através do reservatório. Dentre várias características da 
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rocha-reservatório, a sua permeabilidade absoluta é um parâmetro fundamental para o controle 

da pressão de injeção: se “k” apresenta um valor elevado, há facilidade no deslocamento da 

onda de pressão através da formação, reduzindo a possibilidade de danos na região dos poços 

injetores, o que implica, por outro lado, uma migração rápida do CO2 pelo reservatório, podendo 

provocar vazamento do gás para a superfície (atmosfera). O controle da pressão de injeção na 

instrumentação de processo nas cabeças de poço, nos dados obtidos por meio de ensaios de 

laboratório sobre amostras retiradas do volume poroso em questão e na respectiva avaliação 

geofísica, são indispensáveis para segurança do geosequestro. 

 

Partindo da profundidade mínima de reservatório para a condição de injeção de CO2 na sua 

região supercrítica, a qual está definida no item 2.3 (profundidade mínima de 750 m), Grobe et 

al. (2009) expõem que esse gás alcança estado de fluido denso ao ponto de que a sua densidade 

(dg) é tal que, dg=470 kg/m3. Esses autores ainda indicam que, nas condições termodinâmicas 

de superfície (condições padrão, reguladas pela ABNT e anteriormente também estabelecidas 

neste texto), o CO2 apresenta uma densidade “padrão” (dp), tal que dp=1,84 kg/m3. Sendo 

assim, a 750 m de profundidade de reservatório, isto é, no início da região supercrítica do CO2, 

constata-se que esse gás é cerca de 250 vezes mais denso do que na superfície. 

 

Nesses termos, conforme o exemplo de Lake (2010), calculado nas condições de reservatório 

expressas na Eq. 2.3-29, a densidade do gás (dg) é tal que, dg=690 kg/m3, demonstrando que 

esta é bem mais próxima da do óleo, com as vantagens acima mencionadas para a miscibilidade 

e para a remoção do óleo residual encalhado. Então, considerando a evidência da temperatura 

constante do reservatório, as variáveis de mobilidade do gás e da permeabilidade absoluta da 

rocha-reservatório, aclara-se sobre a importância do controle da pressão de injeção para o 

funcionamento adequado do mecanismo estrutural e estratigráfico de sequestro geológico de 

CO2, como acima indicado. 

 

O segundo mecanismo de geosequestro de CO2, o de aprisionamento residual, também é 

conhecido como aprisionamento capilar. A tensão interfacial entre os fluidos deslocador (CO2 

injetado) e deslocado (óleo residual – no contato inicial, antes da miscibilidade) e a água produz 

o efeito capilar de retenção de parcela significativa do gás no volume poroso invadido. Durante 

e após a injeção dos fluidos, em partes geometricamente complexas do volume poroso 

interconectado, a água interfere na frente de onda de pressão, interrompendo a passagem do gás 

na saída adiante do “pescoço estreito” da porosidade, aprisionando parte do gás. Esse efeito é 
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intensificado pela injeção alternada da água com o CO2 (processo WAG) e quando existe um 

aquífero conectado ao reservatório, que permite a entrada adicional de água à medida que o 

óleo vai sendo removido, durante as várias fases de recuperação (não apenas na recuperação 

secundária especial). 

 

Conforme descrito no item 2.2, como nos reservatórios de petróleo geralmente a rocha é 

molhada pela água, com a formação de ângulo na interface das fases gás e água, o que impõe 

naturalmente a existência de forças capilares, saturando e retendo parcela de CO2 no volume 

permoporoso da formação, em contato direto com os demais fluidos presentes. Por ocasião do 

término das atividades de recuperação e abandono da formação, esses fluidos residuais, em 

conjunto com o CO2, permanecem retidos na rocha por tempo geológico. 

 

Grobe et al. (2009) reconhecem que, especificamente nos reservatórios areníticos, esse 

mecanismo poderá aprisionar geologicamente (20-50)% de todo o CO2 estocado. Fleet et al. 

(2007) apontam que, não apenas em arenitos, mas numa média global, o aprisionamento 

residual pode alcançar valores acima de 40% do total, dependendo da natureza da rocha-

reservatório em causa. Refletindo uma perspectiva mais cautelosa e também considerando a 

natureza da rocha e as características da formação, Gluyas e Mathias (2013) expressam que esse 

mecanismo poderá aprisionar de (5-40)% da totalidade do carbono sequestrado. 

 

O terceiro mecanismo é o aprisionamento do CO2 por sua dissolução na água conata (salmoura) 

contida no reservatório. De acordo com Gluyas e Mathias (2013), e Spycher e Pruess (2005), 

fisicamente, em relação aos demais fluidos presentes nesse meio poroso, o CO2 tem elevada 

solubilidade na salmoura, e esse processo de dissolução, na prática, representa um eficiente 

mecanismo de aprisionamento desse gás. Os autores expõem que a água, na condição física de 

uma salmoura, ao ser saturada com CO2 torna-se mais densa do que quando insaturada; nessa 

nova condição física de maior densidade, ela passa a se depositar nas camadas inferiores da 

rocha-reservatório, desfazendo a tendência do movimento da pluma (forças de flutuação) em 

direção ao topo da formação; isto é, ao se dissolver na água e tornar esta mais densa, a pluma 

do gás passa da condição de móvel para a de imóvel, depositada em partes inferiores da 

formação, aumentando, assim, a efetividade desse mecanismo de aprisionamento. 

 

Na descrição desse mecanismo de geosequestro de CO2, Grobe et al. (2009) indicam que a 

solubilidade desse gás na água aumenta com a redução da temperatura e da salinidade, e com o 
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aumento da pressão. Essa característica é fisicamente adequada ao rendimento desse 

mecanismo nos reservatórios profundos, em que os níveis de pressão e de comportamento do 

CO2 na sua região supercrítica são intensificados. Nessas condições, também se observa que a 

aplicação do processo WAG, com a injeção alternada de água potável (quando possível) ou 

com menor salinidade em relação à conata, implica em redução da salinidade da salmoura 

inicial. Dissertando especificamente acerca da EOR-CO2 miscível, Lake (2010) já indicava o 

comportamento da solubilidade do CO2 na água, em função do respectivo potencial 

termomecânico (P, T) da formação. Ver Figura 3.C. 

 

Essa  figura permite 

constatar a brusca elevação 

inicial da solubilidade do 

CO2 na água em função da 

pressão, à medida que a 

temperatura diminui. A 

partir dos níveis (1500-

2000) psia, o aumento da 

solubilidade continua, 

entretanto com taxas 

menores. O autor ainda 

informa que, dentre os 

demais solventes, o CO2 é o 

único com apreciável solubilidade na água. Concordando com Grobe et al. (2009), Lake (2010) 

reafirma o aumento dessa solubilidade com a redução do nível de salinidade da água. 

 

No funcionamento desse mecanismo, a dissolução do CO2 na água retarda o avanço da fase 

livre desse gás através da rocha-reservatório, condicionando parcela significativa dele a ficar 

retida no meio poroso. Ainda segundo os autores supracitados, como o CO2 em fase livre, que 

se desloca com forças de flutuação vertical em sentido ascendente, é menos denso do que a 

salmoura inicialmente insaturada, sendo que esta, após saturada com aquele torna-se mais densa 

do que a primeira, passa a existir uma força impulsionadora de correntes de convecção vertical, 

a qual opera colocando salmoura insaturada em contato com a fase livre do CO2 até que toda 

ela esteja saturada ou até que todo esse CO2 seja dissolvido. 

 

Figura 3.C – Solubilidade do CO2 na água 

Fonte: Lake, 2010 
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Na prática, o grau em que essa saturação ocorre depende do ângulo de inclinação da rocha-

reservatório, da presença ou não de aquífero em contato, da quantidade em volume de CO2 

previamente sequestrado na forma residual (segundo mecanismo de geosequestro) e da 

quantidade de CO2 injetado. Diante das novas tecnologias, em que se busca injeção cada vez 

maior desse gás em relação ao volume poroso do reservatório, progressivamente há parcela 

final não retida dele, a qual restará para sequestro estrutural ou estratigráfico (primeiro 

mecanismo). 

 

O processo de dissolução e o movimento da água mais densa em direção às cotas inferiores do 

reservatório, conduzindo o CO2 dissolvido nela, desenvolvem-se ao longo de centenas e 

milhares de anos, caracterizando, assim, o sequestro geológico desse carbono. Esses fenômenos 

presentes no mecanismo de sequestro geológico do CO2, por dissolução deste na água, 

determinam que uma parcela móvel dele se transforma em imóvel no interior da formação, 

conferindo maior segurança à respectiva estocagem, em tempo geológico. 

 

Considerando um reservatório arenítico, com mineralogia típica de sedimento da costa do golfo 

dos EUA e cimento à base de silício, com porosidade média (Φ=20%), Ennis-King e Paterson 

(2007) fizeram a respectiva simulação numérica (em computador) num conjunto de 50 blocos, 

ponderando seções horizontal e vertical, com largura e profundidade iguais a 25 m. Por meio 

dessa simulação, os autores 

indicam a evolução do processo 

de dissolução do CO2 na rocha 

(a fração de massa de CO2 

dissolvido), após 100 anos do 

término da injeção. Ver Figura 

3.D. 

 

Aclarando acerca das correntes 

convectivas acima referidas, 

nessa figura, modelada em 

computador, os “dedos” 

coloridos representam a água de 

maior densidade, que conduz o 

CO2 no sentido descendente; os 

   Figura 3.D – Resultado da simulação: distribuição da 

                        fração de massa do CO2 dissolvido após 

                        100 anos 

   Fonte: Grobe et al., 2009 
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“dedos” na cor azul indicam a água nova (“fresca”), a qual, devido a menor densidade, move-

se em sentido contrário, ascendente, “apresentando-se” para contato com a pluma de CO2. Essa 

figura foi retirada de Grobe et al. (2009), os quais modelaram em computador os dados 

expressos em Ennis-King e Paterson (2007), introduzindo nova escala e cores para melhor 

visualização do processo. 

 

Nesse mecanismo de geosequestro, observa-se a evolução das transformações geoquímicas que 

o conduzem à mineralização do CO2, em que este se precipita, transformando-se em rocha. 

Também se constata que, a partir do aprisionamento residual e, principalmente, deste relativo 

à dissolução do CO2 na água conata da formação, penetra-se no efetivo aprisionamento 

geológico do carbono. 

 

O quarto mecanismo para o sequestro geológico de carbono é o do aprisionamento mineral do 

CO2, isto é, quando as reações químicas presentes, utilizando a totalidade do potencial 

termodinâmico em operação na sua área específica de ocorrência, no interior do reservatório, 

produzem a precipitação do CO2, com a sua reintegração à rocha. 

 

Ao conectar esse mecanismo de aprisionamento mineral como uma sequência do de dissolução 

do CO2 na água conata, Iglauer (2011) afirma que este provoca a reação de formação do ácido 

carbônico (H2CO3), o qual se dissocia, gerando prótons HCO3
– e íons CO3

2–, sendo que estes 

subsequentemente reagem com a salmoura e os minerais presentes na face de contato da rocha, 

formando, finalmente, minerais sólidos, os quais fixarão o CO2 definitivamente na rocha. 

 

Segundo Solomon (2007), do ponto de vista prático, geoquímico, de como esse mecanismo 

funciona, imediatamente percebe-se a sua interligação com o anterior de dissolução do CO2 na 

água. A parcela do gás aprisionado à água na subsuperfície, inicialmente já perde a sua condição 

de existência em fase separada, implicando automaticamente perda das suas forças de flutuação, 

que impulsionariam o seu transporte em sentido ascendente, buscando a rocha selante; de modo 

distinto, agora aprisionado na água conata da formação, esse CO2 passa, a partir daí, a fazer 

parte de interações geoquímicas com a rocha-reservatório, as quais se processam de forma 

contínua, ao longo de tempo geológico. No começo desses processos geoquímicos, à medida 

que a superfície da rocha, em contato com essa solução de CO2 na salmoura, também começa 

a se dissolver, são formados compostos iônicos, sobrevindo um aumento no pH do meio e, na 
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sequência geológica, frações daquele CO2 começa a se precipitar em carbonatos minerais, 

caracterizando o aprisionamento mineral, o qual continua ao longo do tempo geológico. 

 

Dentre algumas rotas geoquímicas, esse autor expressa que a dissolução do CO2 na água conata 

pode ser representada por: 

 

CO2 (g) + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3
– + H+ ↔ CO32– + 2H+                    (Eq. 3-4) 

 

A razão (rapidez) da dissolução do CO2 é vagarosa e controlada pela corrente de convecção 

acima mencionada. Como se observa na Eq. 3-4, o CO2 dissolvido na água forma ácido fraco 

(H2CO3), o qual reage com componentes da água e aqueles desprendidos da rocha dissolvida 

ao longo de tempo geológico, tais como, K, Si, FeCO3, Mg, outros minerais à base de 

carbonatos e silicatados existentes na formação, formando íons bicarbonatos, cujas reações 

químicas podem ser expressas por: 

 

3 K-feldspato + 2H2O + 2CO2 ↔ Muscovita + 6 Quarto + 2K+ + 2HCO3−          (Eq. 3-5) 

 

Os feldspatos à base de potássio referido na Eq. 3-5 abarcam o grupo ortoclásico (KAlSi3O8), 

no entanto, em outras rotas com a presença do Na e do Ca, podem se apresentar como o grupo 

dos plagioclásios (NaAlSi3O8 e CaAl2Si2O8). Formando grandes placas de mica detrítica, a 

muscovita [KAl2AlSi3O10(OH)8], por sua vez, está fortemente presente nos arenitos arcozianos, 

enquanto o quartzo (SiO2), termodinamicamente mais estável, forma a grande maioria da 

composição mineral dos arenitos ortoquartizíticos (item 2.2). 

 

A formação de minerais carbonáticos a partir da dissolução do CO2 na água da formação 

decorre de reações químicas continuadas de íons bicarbonato com íons Ca, Mg, Fe, decorrentes 

da presença de minerais silicatados, tais como, as argilas, micas, cloritos e feldspatos presentes 

na rocha-reservatório. Ainda que, nas formações carbonáticas, essas interações (reações) 

geoquímicas possam ocorrer em menor período de tempo (dias/meses), quando envolvem 

minerais silicatados levam centenas e milhares de anos. 

 

Nos carbonatos, com a presença da cal viva (CaO), as interações geoquímicas respeitantes ao 

aprisionamento mineral do CO2 dissolvido na água, que culminam com a formação da calcita 
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(CaCO3), densamente presente nessas rochas-reservatório, podem ser resumidas da seguinte 

forma: 

 

CaO + CO2 → CaCO3                              (Eq. 3-6) 

 

Com base em simulação numérica realizada por Holtz (2002) para o campo de petróleo de 

Weyburn, acima mencionado, Perkins et al. (2004) estimam que todo o CO2 dissolvido e 

aprisionado na respectiva rocha-reservatório (considerando sua natureza e características 

geológicas, dimensões físicas e potencial termomecânico) sofrerá completo processo de 

mineralização no período de 5.000 (cinco mil) anos após o encerramento da injeção. Diante dos 

fenômenos geológicos envolvidos nesses mecanismos de aprisionamento, essas estimativas são 

baseadas na utilização de amostras de rochas típicas removidas de reservatórios específicos, 

com a utilização de programas de computador, seja para a estimativa de tempo, seja para a 

simulação do aprisionamento propriamente dito. No caso de Weyburn, Perkins et al. (2004) 

informam que, além da caracterização geológica da rocha-reservatório, a qual é 

meticulosamente detalhada, com seus dados de composição mineralógica, porosidade, 

permeabilidade, etc., usaram o software PATHARC.94 para a realização dessas estimativas de 

aprisionamento em tempo geológico. Os autores ainda esclarecem que as reações do CO2 com 

a água e a rocha resultam em produtos minerais que afetam a porosidade inicial e o fluxo da 

solução através da formação, o que implica, realmente, a imobilização do gás. 

 

Xu et al. (2005) compuseram um modelo de injeção de CO2 em reservatórios areníticos 

contendo sequências de folhelhos, utilizando propriedades hidrogeológicas e composições 

minerais encontradas em sedimentos da costa do golfo dos EUA, com as quais foram realizadas 

experiências de laboratório. Eles se valeram da simulação numérica com base no programa 

TOUGHREACT, que reproduz o deslocamento de fluidos e o transporte geoquímico, para 

avaliar as transferências de massa entre o arenito e as camadas de folhelho, e a imobilização do 

CO2 por meio da precipitação de carbonatos. Essas experiências demonstraram que a maior 

parte do geosequestro desse gás ocorre no arenito, em forma de dawsonita [NaAlCO3(OH)2] e 

ankerita [Ca(Mg,Fe)(CO3)2], e que a partir de 100.000 (cem mil) anos do encerramento da 

injeção, a capacidade de aprisionamento mineral da formação é cerca de 90 kg CO2/m
3 do meio 

geológico. Os fenômenos geoquímicos são descritos em completeza pelos autores, com as rotas 

de produção das dawsonita e ankerita, as quais requerem as presenças do Na+ e do Fe+2 

respectivamente, dentre outros esclarecimentos. 
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Esses modelos computacionais se fundam nas conversões de energia e são amparados pela 

termodinâmica de não equilíbrio, considerando tempo geológico. Eles preconizam o 

mapeamento das interações geoquímicas entre as soluções presentes no meio geológico e entre 

estas e a rocha, os respectivos potenciais químicos e constantes de equilíbrio, e na atividade das 

espécies presentes nessas interações (reações) geoquímicas. 

 

Conforme Tester e Modell (1997), os potenciais químicos das espécies, ou substâncias, exercem 

papel fundamental na definição dos estados de equilíbrio; no entanto, há consideráveis 

obstáculos para se trabalhar com eles, pois os seus valores numéricos apenas são conhecidos 

como uma constante arbitrária relacionada a um valor de entropia no estado de referência; 

tornam-se negativamente infinitos à medida que a pressão do sistema se aproxima de zero; o 

potencial químico de um componente de uma mistura também se torna negativamente infinito 

conforme a concentração de tal componente se aproxima de zero. Diante dessa dificuldade, o 

potencial químico passa a ser substituído pelo conceito de fuga (fugacity), o qual representa a 

alternativa descoberta por Gilbert Newton Lewis, em 1902, para contornar essa inadequação de 

uso do potencial químico. Partindo da definição termodinâmica do potencial químico para um 

dado gás ideal “t”, e adotando as pressões de reservatório (P) e de referência na superfície (P0), 

tem-se que: 

 

𝜇𝑡 − 𝜇𝑡
0 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛

𝑃

𝑃0                              (Eq. 3-7) 

 

Deve-se observar que a Eq. 3-7 decorre da conhecida expressão da energia de Gibbs (Gi) para 

um componente puro (i), onde: 

 

𝐺𝑖 = 𝜇𝑖 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑃 + 𝜆𝑖(𝑇)                              (Eq. 3-8) 

 

Na Eq. 3-8, “λi (T)” é uma função da temperatura e específica para o componente “i”. Nessa 

equação ainda se percebe que “λi (T)” representa o potencial químico de um componente puro 

(i) em estado de referência de gás ideal, a uma determinada temperatura (T) e pressão (P=1 

bar), ou seja: [µi (T, 1 bar)]. 

 

Nessa sequência, ainda se observa que o vínculo da Eq. 3-7 com a definição termodinâmica da 

energia de Gibbs molar parcial (𝐺𝑖) do componente (i) numa mistura ideal, onde: 
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𝐺𝑖 = 𝜇𝑖 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑝𝑖 + 𝜆𝑖(𝑇)                              (Eq. 3-9) 

 

Considerando, na Eq. 3.9, que a pressão (P) continua sendo a pressão total do sistema e que há 

uma fração molar do componente (i) na fase vapor (yi) com pressão parcial (pi). Nesses termos, 

tem-se que: 

 

𝑝𝑖 = 𝑦𝑖𝑃                              (Eq. 3-10) 

 

Ao indicar os vínculos entre essas relações termodinâmicas, Marini (2007) expressa que Gilbert 

Lewis, acima mencionado, observou que a Eq. 3-7 permitiu a substituição do valor abstrato do 

potencial químico por uma grandeza física mensurável: a pressão (P). Por analogia com a Eq. 

3-7, que é aplicável a gás ideal puro, Lewis criou o conceito de fuga (fugacidade) – fugacity – 

estabelecendo que, para um componente (i) em qualquer fase, seja gás, líquido ou sólido, puro 

ou misturado, ideal ou não ideal, a mudança no potencial químico durante uma transformação 

isotérmica de uma fuga (fi
0) para (fi), é dada por: 

 

𝜇𝑖 − 𝜇𝑖
0 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛

𝑓𝑖

𝑓𝑖
0                              (Eq. 3-11) 

 

Portanto, a fuga é igual à pressão para um gás ideal puro e à pressão parcial (Eq. 3-10) do 

componente (i) de uma mistura de gases ideais. Em ambas situações, a pressões muito baixas, 

os limites, que se seguem, completam a definição de fuga (fugacity): 

 

lim
𝑃→0

𝑓

𝑃
= 1  (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑜𝑠, 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑖𝑠)                               (Eq. 3-12) 

 

lim
𝑃→0

𝑓𝑖

𝑦𝑖𝑃
  (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠)                              (Eq. 3-13) 

 

Portanto, a fuga (fugacidade) é compreendida como um tipo de pressão (P) ou pressão parcial 

(pi) corrigidas, qualquer delas, cujas correções representam os desvios do comportamento de 

um gás em relação ao seu comportamento ideal. Utilizando a rota da diferença entre a energia 

de Gibbs molar parcial nos estados real e de referência (𝐺𝑖 − 𝐺𝑖

0
), define-se a atividade (a) 

como sendo: 
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𝑎𝑖 =
𝑓𝑖

𝑓0                              (Eq. 3.14) 

 

Pois, deve-se observar que, a partir das Eq. 3-11 e Eq. 3-14, e contemplando-se os dois estados 

acima referidos, tem-se que: 

 

𝐺𝑖 − 𝐺𝑖

0
= 𝜇𝑖 − 𝜇𝑖

0 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛
𝑓𝑖

𝑓𝑖
0 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝑖                              (Eq. 3-15) 

 

Dessa forma, conforme a Eq. 3-14 e Eq. 3.15, consegue-se identificar um novo elemento, que 

é a atividade de componente (i), onde: 

 

𝑎𝑖 =
𝑓𝑖

𝑓0 =
𝑓𝑖

𝑓𝑖
0                              (Eq. 3-16) 

 

Ao concordarem com Lewis, Tester e Modell (1997) definem assim a atividade do componente 

(i), o qual, sendo puro, a sua fração molar no estado de referência (𝑥𝑖
𝑜) é tal que: 𝑥𝑖

0 = 1,0. Em 

seguida, os autores demonstram que, considerando as soluções ideais, tem-se que: 

 

∆𝐺𝑖 = ∆𝐺𝑖
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑥𝑖                              (Eq. 3-17) 

 

As Eq. 3-15 e 3-17 indicam que nas soluções ideais: 

 

𝑎𝑖 = 𝑥𝑖    →     
𝑎𝑖

𝑥𝑖
= 1,0                              (Eq. 3-18) 

 

Entretanto, chegando ao foco deste trabalho, em que uma solução de interesse é a do CO2 com 

a água conata, a qual ocorre sob potencial termomecânico impulsor de elevada densidade e de 

uniformidade das propriedades intensivas dos fluidos no interior do reservatório, a mistura não 

caracteriza uma solução ideal; neste caso real, a condição expressa na Eq. 3-18 não se verifica. 

A nova condição é a de que: 

 

𝑎𝑖

𝑥𝑖
≠ 1,0                              (Eq. 3-19) 
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A Eq. 3-19 revela que a mistura não ocorre em condições ideais. Dessa evidência, segundo 

Anderson e Crerar (1993), emerge a necessidade de se definir um coeficiente de atividade (γR), 

onde: 

 

𝛾𝑅 =
𝑎𝑖

𝑥𝑖
    →     𝛾𝑅 =

𝑓𝑖

𝑓𝑖𝑥𝑖
                              (Eq. 3-20) 

 

A Eq. 3-20 indica que o termo “γR” representa o desvio da fuga (fi) da mistura em condições de 

solução ideal, ou ainda, do desvio do seu comportamento em relação ao de misturas de gases 

ideais, como mencionado na definição da fuga (fugacidade) acima. 

 

Diante dessas evidências, como expressa Marini (2007), esse conceito de fuga se aplica a 

constituintes em qualquer fase, seja gás, líquido ou sólido, puro ou misturado, ideal ou não 

ideal. Anderson e Crerar (1993) definem a fuga como uma propriedade do sistema, podendo 

ser descrita como uma “tendência ao escape” (em relação às condições ideais), em que nos 

líquidos e sólidos pode ser entendida como uma pressão de vapor, enquanto nos gases como 

uma pressão parcial; é medida nas mesmas dimensões da pressão (bar e Pa). 

 

Os autores também mencionam que esses indicadores de fuga e atividade, para diversas 

soluções e condições termodinâmicas em aplicações geoquímicas, estão disponíveis em vasta 

literatura; por exemplo, Bowers e Helgeson (1983) apresentam tais valores tabelados para o 

sistema CO2-H2O sob altas pressão e temperatura em meio geológico. 

 

No caso do sistema energético do petróleo, evoluído naturalmente ao longo de tempo geológico, 

em condições distantes do equilíbrio (termodinâmica de não equilíbrio), a redistribuição dos 

seus componentes químicos em sistemas multifásicos e multicomponentes, que se 

desenvolveram a partir de reações químicas (geoquímicas) irreversíveis, podem ser modelados 

a partir da subdivisão de cada passo, de cada uma das suas reações, numa série de estados de 

equilíbrio parcial, que podem ser convenientemente descritos pela termodinâmica do equilíbrio 

químico. Esse procedimento também se inspira na energia livre de Gibbs (ΔrG) e a energia livre 

de Gibbs no estado de referência (ΔrG
0) da reação, em que: 

 

∆𝑟𝐺 = ∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛 ∏ 𝑎𝑖
𝑣𝑖

𝑖                              (Eq. 3.21) 
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Na Eq.3.21, o termo (∏ 𝑎𝑖
𝑣𝑖

𝑖 ) envolve as atividades dos reagentes e produtos da reação, cada 

um deles sendo elevado ao coeficiente estequiométrico correspondente (vi), resultando num 

valor negativo para os primeiros e positivo para os produtos. Na termodinâmica, a Eq. 3.21 

procede da energia livre de Gibbs da reação considerada (ΔrG), a qual é dada pela soma dos 

potenciais químicos de todos os reagentes e produtos, cada um multiplicado pelos respectivos 

coeficientes estequiométricos. De tal modo que, segundo Marini (2007), num caso de interesse 

de geosequestro de carbono, como por exemplo, na reação de carbonatação da olivina 

(Mg2SiO4), onde: 

 

CO2 (g) + 0,5Mg2SiO4 (olivina) → MgCO3 (magnesita) + 0,5SiO2 (quartzo)                    (Eq. 3-22) 

 

Considerando a atividade (a) e aplicando a Eq. 3-15 à Eq. 3-22, o autor supracitado expressa 

que apenas nessa reação de carbonatação, os potenciais químicos dos reagentes e produtos são: 

 

𝜇𝐶𝑂2(𝑔) = 𝜇𝐶𝑂2(𝑔)
0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑎𝐶𝑂2 (𝑔)                              (Eq. 3-23) 

 

𝜇𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎 = 𝜇𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎
0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑎𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4,   𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎                              (Eq. 3-24) 

 

𝜇𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 = 𝜇𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎
0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑎𝑀𝑔𝐶𝑂3,   𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎                              (Eq. 3-25) 

 

𝜇𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 = 𝜇𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜
0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝑎𝑆𝑖𝑂2,   𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜                              (Eq. 3-26) 

 

Nessa sequência, retomando a reação de carbonatação expressa na Eq. 3-22, a sua energia livre 

de Gibbs (total da reação) é dada por: 

 

∆𝑟𝐺 = 𝜇𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 + 0,5. 𝜇𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 − 𝜇𝐶𝑂2 (𝑔) − 0,5. 𝜇𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎                              (Eq. 3-27) 

 

Substituindo as Eq. 3-23 a Eq. 3-26 na Eq. 3-27, tem-se que: 

 

∆𝑟𝐺 = (𝜇𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎
0 + 0,5. 𝜇𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜

0 − 𝜇𝐶𝑂2 (𝑔)
0 − 0,5. 𝜇𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎

0 ) + 

 

+𝑅𝑇. (𝑙𝑛𝑎𝑀𝑔𝐶𝑂3,𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 + 0,5. 𝑙𝑛𝑎𝑆𝑖𝑂2,𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 − 𝑙𝑛𝑎𝐶𝑂2 (𝑔) − 0,5. 𝑙𝑛𝑎𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4,𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎) 

(Eq. 3-28) 
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Em conformidade com as expressões do modelo termodinâmico acima expostas, observa-se 

que a Eq. 3-28 corresponde a: 

 

∆𝑟𝐺 = ∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇. 𝑙𝑛 (
𝑎𝑀𝑔𝐶𝑂3,𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎.𝑎𝑆𝑖𝑂2,𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜

0,5

𝑎𝐶𝑂2,(𝑔).𝑎𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4,𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎
0,5 )                              (Eq. 3-29) 

 

Também se constata que a Eq. 3-29 ressalta a Eq. 3-21 aplicada à reação de carbonatação 

expressa na Eq. 3-22. Ainda de acordo com essas parcelas da modelagem termodinâmica, a 

qual é concebida para a compreensão, interpretação e equacionamento da realidade, mas que 

não representa exatamente esta, nas palavras de Anderson e Crerar (1993). Segundo esses 

autores, o modelo termodinâmico da existência do ponto de equilíbrio, dos gases e soluções 

ideais, dos sistemas isolados, dos processos reversíveis, dentre inúmeras outras hipóteses, não 

passam de modelagens simplificadoras da realidade (mormente em se tratando da 

termodinâmica de não equilíbrio), as quais possibilitam a aplicação da matemática à realidade 

física, de tal modo que a termodinâmica modela a realidade, opera com modelos da realidade, 

e não com a realidade em si, não com a realidade estrita. 

 

Ante essas ponderações, adotando-se a hipótese de que o sistema geológico, no qual ocorre a 

reação de carbonatação definida pela Eq. 3-22, alcança o estado de equilíbrio químico (ΔrG=0) 

– no ponto de equilíbrio (dG=0) –, então a Eq. 3-29 transforma-se em: 

 

∆𝑟𝐺0 = −𝑅𝑇. 𝑙𝑛 (
𝑎𝑀𝑔𝐶𝑂3,𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎.𝑎𝑆𝑖𝑂2,𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜

0,5

𝑎𝐶𝑂2 (𝑔).𝑎𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4,𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑎
0,5 )

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜

                              (Eq. 3-30) 

 

Como um elemento do modelo termodinâmico, a Eq. 3-30 pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

∆𝑟𝐺0 = −𝑅𝑇. 𝑙𝑛(∏ 𝑎𝑖
𝑣𝑖

𝑖 )
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜

= −𝑅𝑇. 𝑙𝑛𝐾                              (Eq. 3-31) 

 

Na Eq. 3-31, observa-se que: 

 

(∏ 𝑎𝑖
𝑣𝑖

𝑖 )
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜

= 𝐾                              (Eq. 3-32) 
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Nesse modelo da termodinâmica química, a razão do produto das atividades dos componentes 

do sistema onde ocorre a reação de carbonatação é entendida como uma constante de equilíbrio 

termodinâmico ou simplesmente constante de equilíbrio (K), a qual resulta num valor 

adimensional. De acordo com os conceitos de fuga e atividade do componente, descritos acima, 

compreende-se que as atividades presentes na Eq. 3-30 e seus desdobramentos nas Eq. 3-31 e 

Eq. 3-32 representam os desvios dos potenciais químicos dos componentes da reação em 

relação aos respectivos valores no estado padrão. 

 

Ao ler-se os lados esquerdo e direito da Eq. 3-31, deduz-se que a constante de equilíbrio (K) 

depende das diferenças entre as energias livres de Gibbs no estado padrão e, portanto, apenas 

da pressão e da temperatura, eliminando a dependência da composição do sistema. Dessa 

maneira, conhecendo-se o potencial termomecânico do reservatório, pode-se equacionar em 

computador as diferenças (ou variações) dessas energias livres (ΔrG
0) da Eq. 3-31 em função 

das pressão e temperatura. Para realizar esse equacionamento, deve-se recordar que o potencial 

químico (µ) de um componente (i) de uma substância é igual a sua energia livre de Gibbs molar     

parcial (𝐺𝑖) porque as pressão e temperatura, que definem as propriedades molares parciais, 

também são variáveis fundamentais para “G” como indicado nas Eq. 2.3-17 e Eq. 2.3-18. 

 

Nessa sequência, buscando-se computar a energia livre de Gibbs (ΔrG
0) padrão para a reação 

de carbonatação definida na Eq. 3-22, nas condições de potencial termomecânico (P, T) sob 

interesse (de reservatório), as quais são significativamente diferentes das pressão e temperatura 

de referência (Pr e Tr), as quais Marini (2007) adota como: Pr=1,0 bar e Tr=298,15 K, tem-se 

que: 

 

∆𝑟𝐺𝑇,𝑃
0 = ∆𝑟𝐺𝑇𝑟,𝑃𝑟

0 + ∫
𝛿∆𝑟𝐺0

𝛿𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟

+ ∫
𝛿∆𝑟𝐺0

𝛿𝑃

𝑃

𝑃𝑟

𝑑𝑃 

                                                                                                                  (Eq. 3-33)  

= ∆𝑟𝐺𝑇𝑟,𝑃𝑟
0 − ∫ ∆𝑟𝑆0𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟

+ ∫ ∆𝑟𝑉0𝑑𝑃
𝑃

𝑃𝑟

 

 

A Eq. 3-33 indica a energia livre de Gibbs padrão nas condições de reservatório (ΔrGTP
0) para 

a reação de carbonatação considerada (Eq. 3-22), na qual aparecem essa energia livre nas 

condições de referência (ΔrGTrPr
0), e a entropia (ΔrS

0) e o volume (ΔrV
0) padrões da reação. 

Como também se observa, a Eq. 3-33 deriva das Eq. 3-22, Eq. 2.3-17 e Eq. 2.3-18. 
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Ao se calcular o efeito da pressão nas reações de geosequestro de carbono por carbonatação 

mineral e utilizando-se daquela expressa pela Eq. 3-22, deve-se verificar que, nesta, estão 

presentes duas fases: a sólida (espécies minerais), a qual, para esta aplicação, é virtualmente 

independente da pressão; e a fase gasosa (CO2), que se altera dramaticamente por efeito da 

pressão. Por essa razão, nessas expressões do modelo termodinâmico, a integral da pressão na 

Eq. 3-33 deve ser dividida em duas, tal que: 

 

∫ ∆𝑟𝑉0𝑑𝑃
𝑃

𝑃𝑟
= ∫ ∆𝑠𝑉0𝑑𝑃

𝑃

𝑃𝑟
− ∫ ∆𝑟𝑣𝐶𝑂2

0𝑃

𝑃𝑟
𝑑𝑃                              (Eq. 3-34) 

 

Para o entendimento do segundo termo do lado direito da Eq. 3-34, deve-se entender que, de 

acordo com a Eq. 3-22, a fase sólida (primeiro termo do lado direito da equação acima) é 

equacionada da seguinte forma: 

 

∆𝑠𝑉0 = 𝑣𝑀𝑔𝐶𝑂3
0 + 0,5𝑣𝑆𝑖𝑂2

0 − 0,5𝑣𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4
0                               (Eq. 3-35) 

 

Após esse esclarecimento, e considerando que o volume dos sólidos não se altera com a pressão, 

ao se resolver a Eq. 3-34, aplicando-se sobre a mesma o conceito preconizado na Eq. 3-11, tem-

se que: 

 

∫ ∆𝑟𝑉0𝑃

𝑃𝑟
𝑑𝑃 = ∆𝑟𝑉0(𝑃 − 1) − 𝑅𝑇. 𝑙𝑛 (

𝑓𝐶𝑂2,𝑃

𝑓𝐶𝑂2,𝑃𝑟
)                              (Eq. 3-36) 

 

Nesses termos, constata-se a transformação das expressões do modelo termodinâmico utilizado 

em termos da fuga (f) e das pressões e temperaturas conhecidas, ou seja, tanto as pressões e 

temperaturas de reservatório como as de referência. 

 

Sabendo-se que vários autores disponibilizam os valores das fugas em vasta literatura, através 

de experiências laboratoriais com amostras de campo, que simulam as condições e os valores 

de reservatório, a influência da pressão sobre as reações de carbonatação, por ocasião do 

aprisionamento mineral do carbono, é determinada. 

 

Adotando-se exercício termodinâmico análogo, ao se tomar a integral da temperatura na Eq. 3-

33 (segundo termo do lado direito desta equação) e aplicando-a à Eq. 3-22, os efeitos da 

temperatura sobre a reação de carbonatação também são definidos. Neste caso, como constatado 
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na Eq. 3-33, a entropia padrão da reação (ΔrS
0) deve ser conhecida, pois a temperatura depende 

dela e, portanto, também está associada à capacidade calorífica da reação de carbonatação 

considerada. A expressão termodinâmica para definir o comportamento da entropia funda-se na 

modelagem de Helgeson et al. (1978), que estabelece o seguinte: 

 

∆𝑟𝑆𝑇
0 = ∆𝑟𝑆𝑇𝑟

0 + ∆𝑎. 𝑙𝑛
𝑇

𝑇𝑟
+ ∆𝑏(𝑇 − 𝑇𝑟) +

∆𝑐

2
(

1

𝑇2 −
1

𝑇𝑟2)                              (Eq. 3-37) 

 

Essa modelagem é complementada por: 

 

∆𝑟𝐺𝑇
0 = ∆𝑟𝐺𝑇𝑟

0 − ∆𝑆𝑇𝑟
0 (𝑇 − 𝑇𝑟) + ∆𝑎. [𝑇 − 𝑇𝑟 − (𝑇. 𝑙𝑛

𝑇

𝑇𝑟
)] + 

                                                                                                                              (Eq. 3-38) 

+
〈[∆𝑐 − (∆𝑏. 𝑇. 𝑇𝑟2)]. (𝑇 − 𝑇𝑟)2〉

2. 𝑇. 𝑇𝑟2
 

 

Helgeson et al. (1978) ainda estabelecem que os índices “a”, “b” e “c”, presentes na sua 

modelagem, representam coeficientes independentes da temperatura, que são típicos de cada 

mineral, os quais derivam da definição da capacidade calorífica molar dos minerais nas 

condições de referência, a qual é expressa por: 

 

∆𝑟𝐶𝑝
0 = ∆𝑎 + ∆𝑏. 𝑇 − ∆𝑐𝑇−2                              (Eq. 3-39) 

 

Pois, como mencionado acima, a entropia padrão da reação (ΔrS
0), existente no termo da 

temperatura da Eq. 3-33, também está associada à capacidade calorífica padrão (ΔrCP
0) da 

reação de carbonatação considerada (Eq. 3-22), sendo: 

  

∆𝑟𝑆𝑇
0 − ∆𝑟𝑆𝑇𝑟

0 = ∫
∆𝑟𝐶𝑃

0

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟
                              (Eq. 3-40) 

 

Essa capacidade calorífica padrão representa a soma das capacidades caloríficas dos reagentes 

e produtos da reação, multiplicada, cada uma delas, pelo coeficiente estequiométrico 

correspondente. 
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Desse modo, as Eq. 3-39 e Eq. 3-40 explicam o surgimento dos coeficientes “a”, “b” e “c” nas 

Eq. 3-37 e Eq. 3-38, bem como a própria modelagem de Helgeson e al. (1978), destinada a 

estimar os efeitos da temperatura na carbonatação mineral, isto é, no aprisionamento mineral 

de carbono. 

 

A dependência dos programas de computador para a simulação numérica do sequestro de 

carbono em tempo geológico, como informa Iglauer (2011) Solomon (2007), Marini (2007), 

dentre um extenso elenco de autores, é que toda a sequência termodinâmica acima foi 

desenvolvida para uma só reação (Eq. 3-22). Na prática do geosequestro em rochas-reservatório 

ocorrem inúmeras reações de carbonatação, abarcando elevado número de espécies minerais. 

Portanto, as equações do modelo termodinâmico acima tratadas se reproduzem milhares de 

vezes, o que não seria possível sem softwares específicos cada vez mais evoluídos, 

principalmente, segundo Grobe et al. (2009), a partir da década de 1990. Dentre vários desses 

programas, incluindo-se os apontados anteriormente, Marini (2007) cita o SUPCRT92, o qual 

computa todas as propriedades termodinâmicas de interesse nos intervalos de pressão (P), tal 

que: 1,0 bar≤P≤5.000 bar; e de temperatura (T), onde: 0ºC≤T≤1.000ºC. 

 

Segundo Marini (2007) o pesquisador escocês, Joseph Black, descobriu o CO2 no início da 

segunda metade do século XVIII, durante suas pesquisas para graduação em medicina, pela 

Universidade de Edinburgh. Ao realizar experiências com composições químicas referidas 

como magnésia alba e magnésia calcinata, conforme mencionadas no item 2.2, Black observou 

que após aquele gás ser emitido, havia caminho inverso, através do qual ele era novamente 

transformado em rocha, tendo-o denominado, por esse motivo, de “gás fixo”. Ante essa 

evidência, considera-se que Black realizou o primeiro sequestro geológico de CO2 da história, 

sendo a sua primeira publicação, acerca desse fenômeno, de 1756. 

 

Por meio da descrição acima, constata-se que o quarto mecanismo de sequestro geológico de 

CO2, ou seja, o de aprisionamento mineral, por provocar a sua fixação definitiva na rocha-

reservatório, ou sua transformação em rocha, pode ser interpretado como uma réplica das 

experiências de Black na segunda metade do século XVIII. 

 

Nos dois últimos mecanismos de geosequestro de carbono, também se observa que, como 

resultado da sua dissolução na salmoura, ocorre a precipitação do CO2, o qual passa a fazer 

parte da rocha. De acordo com Grobe et al. (2009), esse processo também é similar ao que 



197 

 

ocorre na precipitação do CaCO3. Observa-se que o quarto mecanismo de aprisionamento do 

CO2 na rocha-reservatório (aprisionamento mineral – carbonatação mineral) decorre da 

continuidade do terceiro (aprisionamento do CO2 por sua dissolução na água conata), em tempo 

geológico. Diante do retorno do CO2 à sua fase sólida e completa transformação em rocha, o 

mecanismo de aprisionamento mineral (por mineralização) é considerado o mais completo e 

seguro no sequestro geológico de carbono. 

 

Numa representação esquemática, Grobe et al. (2009) mostram graficamente uma estimativa 

comparativa do percentual de estocagem de CO2 na rocha-reservatório, por cada um dos quatro 

mecanismos de aprisionamento acima descritos, considerando o tempo geológico decorrido a 

partir do término da injeção do gás. Ver Figura 3.E. 

 

Essa figura indica que o 

aprisionamento estrutural e 

estratigráfico (também referido como 

aprisionamento físico) tem 

contribuição dominante no 

geosequestro do carbono em relação 

aos demais mecanismos. À medida 

que evolui o tempo, mais carbono vai 

sendo estocado por aprisionamento 

residual, seguido da dissolução do 

CO2 na água conata e, finalmente, pela 

mineralização, isto é, pela 

precipitação do carbono na forma de 

rocha. 

 

A Figura 3.E também aponta o sentido 

do aumento da segurança do 

geosequestro de carbono, o qual coincide com o da evolução do tempo, na medida em que este 

avança e decorre em escala geológica. 

 

Os projetos de injeção de CO2 na EOR-CO2 miscível devem considerar cálculos cuidadosos 

quanto à pressão de injeção, principalmente nas proximidades dos respectivos poços, pois o 

Figura 3.E – Contribuição dos mecanismos de 

                     aprisionamento de CO2 no tempo 

Fonte: Grobe et al., 2009 
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deslocamento inicial do gás nessa região depende da permeabilidade da rocha-reservatório, o 

que tem influência na mobilidade do gás e precipitação de finos (tipo argilas de fina 

granulometria e cimentos), o que pode criar bloqueio físico no volume permoporoso, 

principalmente naqueles de porosidade mais tortuosa, podendo implicar aumento excessivo na 

pressão de injeção, com eventual comprometimento da estabilidade da formação. 

 

Conforme Gluyas e Mathias (2013), a pressão a ser aplicada deve ser determinada em função 

da natureza da rocha, ensaiada em laboratório por meio de amostras físicas retiradas dela, da 

altura e do diâmetro da coluna de injeção (poço de injeção), conhecimento dos limites das 

geopressões e da pressão hidrostática da formação, e das condições de resistência mecânica da 

coluna de injeção quanto ao suporte de pressões acima daquelas praticadas nas fases anteriores 

de recuperação primária e secundária convencional. 

 

A utilização de processo WAG poderá ser um vetor de aumento da pressão nas regiões próximas 

à de injeção. A salmoura aprisionada na formação vizinha aos pontos de injeção, em que o 

cloreto de sódio (NaCl) se precipita e permanece imóvel no volume permoporoso também reduz 

a permeabilidade da rocha. Avaliação periódica com mapeamento geofísico da formação sobre 

o andamento das atividades, estrito controle da pressão e injeção de água fresca em intervalos 

definidos são medidas indispensáveis ao êxito do projeto de recuperação. 

 

A questão da formação do ácido carbônico (H2CO3), principalmente nos carbonatos, deve ser 

previamente tratada na fase de projeto. O nível de aumento do FR e o resultado econômico da 

recuperação secundária especial a ser implementada são determinantes para o uso de 

equipamentos em materiais resistentes ao ataque ácido por um determinado tempo ou, a 

utilização de tratamento químico no processo de injeção. 

 

As variáveis da caracterização geológica da rocha-reservatório, volume de óleo residual, 

dimensionamento de coluna de injeção, objetivo de quantidade de CO2 a ser injetado, tempo e 

aumento de FR projetado também alimentam os cálculos de distância entre poços de injeção do 

gás e extração de óleo. Um elemento favorável aos cálculos e cuidados de projeto é a utilização 

de poços direcionais para injeção e coleta dos fluidos. Sempre que possível deve-se evitar a 

instalação de poços novos, adicionais, buscando-se fazer o melhor aproveitamento dos 

disponíveis nas fases anteriores de operação do reservatório. 
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Ainda que fora do escopo desta tese, deve-se mencionar que previamente ao dimensionamento 

do projeto de recuperação secundária especial e do seu resultado econômico, é feita a 

caracterização geológica da formação como um todo, a qual se inicia na verificação das 

dimensões da bacia sedimentar respectiva, sua profundidade, eventual presença de falhas 

geológicas e sua intensidade, se on/offshore, conexões geológicas com outros campos de óleo 

e/ou gás, etc. Quanto ao reservatório em si, devem ser avaliados se on/offshore; capacidade de 

contenção (tipos de armadilha com sua espessura e capacidade física da rocha selante, presença 

ou não de falhas); capacidade de estocagem de CO2 (volume poroso, área do reservatório, 

densidade do CO2 – profundidade do reservatório); condições de injetividade – interações CO2-

água-óleo-rocha, pressão de injeção, tecnologia, equipamentos e controle – do gás (porosidade, 

permeabilidade e espessura); presença ou não de aquíferos de água potável de grande extensão 

conectados com o reservatório, os quais possam ser contaminados com o CO2; mapeamento 

estrutural e estratigráfico da rocha-reservatório; estabilidade da formação e pressão máxima dos 

fluidos e suas interações; comportamento dos fluidos quanto ao seu deslocamento e migração 

de longo prazo; avaliação integrada do risco geológico, dentre outros aspectos. 

 

Diante da amplidão das questões incluídas, antes, durante e após um projeto de EOR-CO2 

miscível, em que participam diferentes áreas do conhecimento, cresce a importância da 

simulação numérica acima mencionada. 

 

Considerando que cada rocha-reservatório apresenta características geológica próprias, Grobe 

et al. (2009) tomam como exemplo o Otway Basin Pilot Project (OBPP), na Austrália, para o 

qual foram previstos a estocagem geológica de 100.000 t CO2. Com esse objetivo, foram feitos 

testes de laboratório, usando-se injeção de mercúrio, para se determinar a capacidade da 

respectiva rocha selante em reter e suportar uma coluna de CO2 nas condições subsuperficiais 

próprias (profundidade, natureza da rocha, porosidade, etc.) e o mapeamento geofísico de 

tecnologia mais recente, envolvendo a sísmica-4D (sísmica quadridimensional). Concluiu-se 

que a rocha selante regional tem capacidade de retenção e suporte de uma coluna de CO2 com 

até 700 m de altura. Nas condições termodinâmicas de reservatório, também se constatou que 

as 100.000 t CO2 alcançam uma coluna de cerca de 30 m de altura. A rocha selante foi, então, 

considerada segura para a retenção e suporte do CO2 a ser estocado. Ver Figura 3.F a seguir. 
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Essa figura indica a simulação 

em computador de como se dá 

a acumulação de CO2, 

estabelecendo a migração e a 

distribuição da pluma do gás 

no interior da rocha-

reservatório. Também se 

observa que nesse projeto foi 

instalado poço de observação 

para monitorar a chegada do 

gás conforme previsto no 

modelo termodinâmico 

adotado e na simulação produzida para as caracterizações geológica e de reservatório em causa, 

como acima mencionadas. O tempo de migração do CO2, desde os poços de injeção até os de 

observação depende dos fatores aludidos ao longo deste texto, os quais respeitam à porosidade, 

permeabilidade, potencial termodinâmico do reservatório, local e pressão de injeção, dimensão 

do volume permoporoso, dentre outros. Para esse projeto, os autores mostram mais de uma 

simulação numérica, onde o gás será aprisionado, considerando vários estratos de rocha, com 

maior e menor presença de recortes de folhelhos, implicando volumes porosos de menor e maior 

permeabilidade. 

 

 

3.3. O novo papel do sistema energético do petróleo na mitigação das mudanças climáticas 

e a busca por incentivos 

 

 

Nesse andamento, aclara-se que, e como, a EOR-CO2 miscível se transformou no principal 

método de CCS do mundo. A grande vantagem desse método em relação aos demais é a geração 

de riquezas produzida pela produção de barris de óleo adicionais, ao mesmo tempo em que 

realiza o geosequestro de carbono. Expondo o significado desse método de recuperação 

secundária especial com CO2, DOE (2015d) expressa que a recuperação primária produz 

tipicamente 10% do óleo inicialmente contido na formação; a recuperação secundária 

convencional (com água) geralmente aumenta essa produção para (20-40)%; e, finalmente, a 

     Figura 3.F – Simulação do OBPP, Austrália 

     Fonte: Grobe et al., 2009 
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EOR-CO2 típica eleva esses níveis de produção para até 60% da totalidade do óleo contido na 

jazida na sua fase de descoberta, além de estender a vida útil do reservatório por décadas. 

 

Sendo assim, comparando com a média mundial em que, como indicado no item 2.1, após serem 

computadas as recuperações primária e secundária convencional, o FR é da ordem de 30%, 

constata-se os resultados significativamente elevados, que podem ser atingidos com o uso da 

EOR-CO2. Tais resultados têm incentivado, principalmente nos EUA, Reino Unido e 

atualmente na China, investimentos massivos em avanços tecnológicos nesse segmento da 

indústria do petróleo. Do ponto de vista econômico, tecnológico e socioambiental, a EOR-CO2 

apresenta vantagens objetivas, e decisivas, como método de CCS, isto é, como estratégia de 

mitigação das mudanças climáticas, globalmente. 

 

Nos EUA, onde se desenvolvem e praticam as tecnologias mais avançadas de EOR-CO2 no 

mundo, DOE (2015e) também esclarece que, nos próximos 30 anos, esse método provocará a 

redução de (30-40)% na importação de petróleo, geração de valor econômico da ordem de 

US$10 trilhões e 2,5 milhões de empregos. 

 

Ainda que não faça uma contabilidade da totalidade dos projetos de CCS, Global CCS Institute 

(2014) faz uma extensa análise sobre os 55 (cinquenta e cinco) maiores do mundo, nos quais se 

destacam 19 (dezenove) nos EUA, 12 (doze) na China, 08 (oito) na Europa, (07) no Canadá, 03 

(três) na Austrália, com os demais distribuídos pelo mundo, principalmente no Oriente Médio 

e em outros países da Ásia. No âmbito da sua análise, essa instituição reconhece que 2014 foi 

o primeiro ano em que a China ultrapassou a Europa em número de projeto de CCS e demonstra 

as fontes estacionárias de grande porte emissoras de CO2, isto é, do CO2-A, medido em 

megatoneladas por ano (Mtpa) e os métodos de estocagem geológica utilizados, referidos como 

“tipo de estocagem”. Ver Figura 3.G a seguir. 
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Essa figura indica que os 55 (cinquenta e cinco) maiores projetos de CCS do mundo irão 

capturar e estocar geologicamente 105,6 Mtpa CO2. Também se observa que as duas maiores 

fontes estacionárias emissoras de CO2-A são a oferta de eletricidade a partir da conversão 

termoelétrica de fonte fóssil (39%) e o processamento de gás natural (28%), seguidos do gás 

natural sintético, com 24% das emissões. 

 

É notável constatar na Figura 3.G acima que a EOR-CO2 é o principal método de CCS em nível 

mundial para o sequestro desse CO2-A emitido, com 58% do total sequestrado geologicamente, 

sendo seguido, à distância considerável, pelos demais métodos geológicos, com 36%. Ainda se 

deve esclarecer que a EOR-CO2, hoje, é o único método para estocagem do CO2-N emitido nos 

próprios campos de petróleo onde é reciclado, como referido no item 2.1. Nos EUA, por 

exemplo, de todo o CO2 sequestrado, o CO2-N representa cerca 80%, sendo os 20% restantes 

de CO2-A. 

 

Quanto à estocagem geológica de CO2-A especificamente nas Américas, a qual se funda de 

forma praticamente total nos EUA, onde se verifica o mais elevado nível de aproveitamento do 

mundo, seja no geosequestro do gás, seja na recuperação de barris adicionais de petróleo, a 

liderança da EOR-CO2 como método de CCS é absoluta. Ver Figura 3.H a seguir. 

Figura 3.G – Capacidade de captura de CO2 por indústria e tipo de estocagem 

Fonte: Global CCS Institute, 2014 
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Como se constata nessa figura, de 

acordo com o Global CCS Institute 

(2014), apenas nos projetos 

selecionados nas Américas, serão 

sequestrados 60,3 Mtpa CO2, os quais 

são claramente mencionados na 

publicação como se tratando apenas de 

CO2-A. A EOR-CO2 representa 91%, 

dos métodos de CCS adotados para o 

sequestro geológico dessa massa de 

gás, praticamente a totalidade deles. 

 

Os dados da figura respeitam à parcela 

dos 55 (cinquenta e cinco) maiores 

projetos de CCS do mundo, localizada 

nas Américas. Não se trata, portanto, da 

totalidade dos projetos de EOR-CO2 em 

execução nos EUA, os quais, como 

mencionado no item 2.1, somente eles atualmente injetam 60 Mtpa CO2. Como ainda definido 

naquele item, sendo que a EOR-CO2 permite a “utilização” de carbono emitido e capturado, 

também pode ser referida como um método de CCUS. 

 

Não apenas nos EUA, que exercem a liderança global desse método e respectivas tecnologias, 

mas em todo o mundo, a EOR-CO2 representa o principal instrumento da macropolítica global 

de sequestro geológico de carbono para mitigação das mudanças climáticas (CCS). Global CCS 

Institute (2014) ainda informa que, ante a evidência do aumento representativo em termos de 

barris adicionais de petróleo, naturalmente incluídos nesse instrumento, a tendência mundial é 

de que a EOR-CO2 tenha proeminência cada vez maior na mitigação dessas mudanças do clima. 

 

Nesse contexto, a existência de incentivos ao método é essencial. Hoje, a ocorrência de políticas 

públicas criadoras de certificados ambientais, mercado aberto de créditos de carbono e multas 

às indústrias grandes emissoras de CO2 são facilitadores da implementação de projetos 

vigorosos de CCS/CCUS, mormente nos países da OCDE. Na prática, essas políticas já 

produzem a captura e a limpeza de CO2, infraestrutura de dutos e compressão para transporte e 

Figura 3.H – Massa de CO2 estocado e métodos 

                     de geosequestro 

Fonte: Global CCS Institute, 2014 
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entrega nos campos produtores de petróleo, tendo transformado esse gás numa commodity 

negociada entre emissores e usuários. De tal modo que, nos EUA, por exemplo, há preocupação 

objetiva com os preços do CO2-A no mercado visando à EOR-CO2 com sequestro geológico do 

carbono, pois a sua viabilidade econômica continua pendente dos preços internacionais do 

petróleo. 

 

No contexto internacional, Global CCS Institute (2014) aclara que, por meio do seu centro de 

estudos e criação de rede de tecnologias do clima (Climate Technology Centre and Network – 

CTCN), a UNFCCC criou uma agenda específica dedicada a ações de cooperação na busca de 

novas tecnologias sobre atividades de mitigação dos impactos das mudanças climáticas, 

envolvendo países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa agenda envolve duas vertentes 

principais: um mecanismo tecnológico e outro de financiamento, a respeito do que a UNFCC 

espera tratamento adequado na próxima Conferência das Partes (COP 21), em dezembro/2015, 

em Paris. 

 

Na vertente do mecanismo tecnológico consideram-se as necessidades de cooperação sobre o 

conhecimento das tecnologias de CCS/CCUS aplicáveis, identificação dos elementos 

facilitadores e dos obstáculos ao desenvolvimento cumulativo dessas tecnologias, questões 

envolvendo a ocorrência de eventos climáticos extremos e similares em diferentes países e 

regiões, e criação de conexões entre os mecanismos tecnológico e de financiamento.  

 

Quanto ao mecanismo de financiamento, a UNFCCC cita o Green Climate Fund (GCF) como 

a entidade mais adequada para dar suporte financeiro a programas, projetos, políticas e 

atividades não só de mitigação, mas também de adaptação, tanto nos países desenvolvidos como 

naqueles em desenvolvimento. No caso da CCS/CCUS, essas atividades incluem as grandes 

indústrias emissoras de CO2 e os seus usuários para geosequestro do gás. Objetivando a 

viabilidade das fontes de financiamento, que deem sustentação ao GCF, a COP convidou o 

Banco Mundial para conferir garantias econômico-financeiras, legais e de governança, o que 

está em funcionamento desde maio/2014. 

 

Ao detalhar esse mecanismo de financiamento, Global CCS Institute (2014) faz citação de parte 

do instrumento de governança corporativa do GCF, que expressa: “o fundo financiará custos 

completos e acordados para suporte de ações de desenvolvimento tecnológico e transferência 
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de tecnologia (incluindo carbon capture and storage – CCS) ..........”. O GCF ainda criou um 

grupo de assessoria ao setor privado, com a finalidade de engajá-lo nesse mecanismo financeiro. 

 

Ainda em nível global, a International Organization for Standardization (ISO), as normas ISO, 

reconhecidas em todo o mundo principalmente nas áreas da qualidade, segurança industrial e 

meio ambiente, tendo sido acionadas pelo Conselho de Normas Técnicas do Canadá, também 

está produzindo normalização internacional para as atividades de CCS, envolvendo a EOR-

CO2, cujos requisitos preveem: 

 

 elementos facilitadores para difusão e integração de procedimentos, sistemas e 

tecnologias para implementação e operação dos respectivos projetos; 

 elementos indutores das inovação, cooperação e coordenação; 

 desenvolvimento de tecnologias que confiram segurança aos projetos, sua aceitação 

pública e confiabilidade quanto ao seu papel na mitigação das mudanças climáticas; 

 

Por ação do Reino Unido e da Noruega, os quais exploram grandes acumulações de petróleo 

em águas profundas do Mar do Norte, em outubro/2013, a International Marine Organization 

(IMO) emitiu novo protocolo para regulação de sequestro geológico de carbono em formações 

sob águas oceânicas profundas. Atualmente, a IMO está desenvolvendo normas a serem 

introduzidas no acordo marítimo internacional, existente entre a maioria das nações do mundo, 

objetivando conferir segurança às operações de injeção de carbono a altas pressões nas 

formações submersas, mantendo a segurança em evitar acidificação das águas e o consequente 

desastre, que sobreviria sobre a sua biota. 

 

Em nível regional, considerando inicialmente as Américas, a EOR-CO2 é o principal indutor da 

CCS como acima descrito. EPA (2014) informa estar em processo de alteração da legislação de 

compensação de carbono (cap-and-trade program) dos grandes emissores estacionários de CO2 

(usinas de conversão termoelétricas de fonte fóssil), objetivando incentivar projetos integrados 

de captura e sequestro geológico dessas emissões em larga escala. Por exemplo, para as usinas 

termoelétricas a carvão, a partir de 100 MW de potência instalada, cujas emissões podem variar 

de (740-800) kg CO2/MWh de eletricidade despachada, dependendo do tipo e da qualidade do 

carvão mineral utilizado como fonte primária, podem dispor de até 07 (sete) anos, a partir do 

seu início de operação, para reduzirem suas emissões em 40% ou para (450-470) kg CO2/MWh 

despachado, o que for menor, investindo na captura e disponibilidade dessas emissões reduzidas 
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ao mercado de EOR-CO2 ou outras aplicações de CCS. Essa regulação busca viabilizar 

investimentos para tornar as emissões de CO2 para a atmosfera, derivadas da conversão 

termoelétrica a carvão, próximas às da termoeletricidade a gás natural, que é de 400 kg 

CO2/MWh de energia elétrica despachada. 

 

Esses investimentos em aplicações de CCS, por parte daquelas usinas, implicam instalações de 

captura e limpeza de parte do CO2 emitido, sistemas de compressão e infraestrutura de dutos 

para a oferta desse gás ao mercado. Na inexistência desses investimentos, as usinas referidas 

terão apenas um ano para alcançarem a meta de emissões acima estabelecida, sob pena de 

pesadas multas e, até, da inviabilidade do empreendimento. Além da redução de emissões, essa 

regulação também objetiva aumentar a oferta de CO2-A ao mercado, o que, como acima 

descrito, é essencial para o seu controle de custos e viabilidade de projetos de CCS, onde se 

incluem os de EOR-CO2. 

 

O Canadá está ativo na atualização das suas políticas públicas de incentivos às CCS e EOR-

CO2. Por meio de ato do governo central daquele país – Reduction of carbon dioxide emissions 

from coal-fired generation of electricity regulations –, emitido pelo departamento Environment 

Canada (EVC) (2012), busca-se regular os grandes emissores estacionários de CO2, que são as 

usinas termoelétricas à carvão mineral. Por meio dessa regulação, o Canadá determina que as 

usinas com até 50 anos de vida sejam descomissionadas ou, modernizadas de tal modo que as 

suas emissões sejam equivalentes às das termoelétricas a gás natural, sendo toda a captura de 

carbono correspondente destinada a operações de sequestro geológico.  

 

Esforços adicionais ainda estão sendo feitos pelo governo do Canadá, objetivando uniformizar 

a regulação de CCS e EOR-CO2 em várias das suas províncias por meio da denominada rede 

federal-provincial de CCS. O governo da província de Alberta, por meio da ALBERTA 

ENERGY (AEN) (2013), emitiu uma proposta de regulação para a CCS – Regulatory 

framework assessment report –, a qual, nas suas melhores práticas recomendadas, são indicadas 

mais de 70 (setenta) conclusões e recomendações, que atualmente encontram-se em discussão 

para posterior implementação naquela província. AEN (2013) ainda informa que essa proposta 

regulatória é considerada como a mais adequada para “garantir alto nível de proteção e 

segurança pública, e ambiental, às atividades de CCS”. 
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Global CCS Institute (2014) aclara que o México, por meio do seu Ministério da Energia, está 

tomando iniciativas para aperfeiçoamento da sua regulação sobre as atividades de CCS e EOR-

CO2. Face às proximidade e parcerias com os EUA, principalmente nos empreendimentos do 

Golfo do México e áreas circunvizinhas, o modelo de CCS adotado naquele país privilegia a 

EOR-CO2 e focaliza alcançar as linhas de financiamentos incentivados do Banco Mundial para 

redução de carbono na atmosfera. 

 

A União Europeia atua de forma mais integrada sobre as questões da CCS, em que leva em 

conta conjuntamente as estratégias de eficiência energética e intensificação do uso das fontes 

renováveis de energia. Também há uma preocupação central com as questões socioambientais 

amplas diretamente relacionadas com as metas de redução de carbono na atmosfera, por parte 

daquela comunidade. De tal modo que foi lançada uma diretiva submetida pelo próprio Global 

CCS Institute sob o título de “Global CCS Institute submission to: the European Commission’s 

evaluation process of the Directive on the Geological Storage of Carbon Dioxide Directive 

2009/31/EC”. Na sua concepção, essa diretiva prevê: (i) viabilidade da modernização das 

usinas termoelétricas de fonte fóssil, objetivando a captura de CO2; (ii) definição dos padrões 

de emissões; (iii) papel da integração dos sistemas de captura, transporte e estocagem geológica 

de CO2, de tal modo a maximizar seus benefícios sociais; (iv) metodologias para transferência 

de responsabilidade à empresa de estocagem geológica do carbono, mecanismos de 

financiamento e disponibilidade de garantias financeiras, e definição de critérios para o plano 

de monitoramento futuro sobre as áreas de geosequestro. 

 

No âmbito da União Europeia, ante sua larga experiência de CCS e EOR-CO2 nos grandes 

campos de petróleo no Mar do Norte, explotados com a Noruega, o Reino Unido conta com 

regulação avançada sobre as questões pertinentes. Por exemplo, o UK Energy Act 2013, 

transformado em lei, configura nova infraestrutura para o setor de energia daquele país, em que, 

dentre várias iniciativas, de forma similar ao que ocorre nos EUA, determina que a conversão 

termoelétrica à base de carvão mineral, desenvolva investimentos nas áreas de captura, 

transporte e geosequestro de CO2, (investimentos em CCS/EOR-CO2), de tal modo que as suas 

emissões sejam mantidas em 450 kg CO2/MWh de energia elétrica despachada, isto é, próximas 

à conversão a gás natural. Dentro desse limite, as respectivas empresas serão dispensadas, pelo 

período de três anos, do pagamento dos impostos devidos por emissão de carbono, como ocorre 

naquele país. Esse instrumento legal também prevê processo de negociação de energia no 

mercado por diferença (contract for difference), para contratos de longo prazo, em que estes 
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serão analisados caso a caso para receberem benefícios financeiros, os quais buscam 

alinhamento competitivo com o desenvolvimento de tecnologias de CCS, sendo destinados 

apenas às empresas que realizarem esses investimentos. 

 

GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM (GOV. UK) (2015), por meio do seu Department 

of Energy & Climate Change, também lançou nova política especificamente voltada para 

inventivos à CCS, no qual elege 40 (quarenta) projetos prioritários de CCS, sendo que toda a 

infraestrutura de energia deverá receber investimentos da ordem de ₤100 bilhões (cem bilhões 

de libras esterlinas) até 2020. O plano também cita que 15 (quinze) dos principais campos de 

petróleo da bacia continental daquele país deverão produzir 600 milhões de barris equivalentes 

adicionais de óleo, sendo (100-200) milhões destes decorrentes de operações de EOR-CO2.  

 

Global CCS Institute (2014) ainda informa que, independentemente de legislação específica, as 

atividades de EOR-CO2 também estão em andamento em países do Oriente Médio e África, 

com alguns campos em operação mencionados no item 2.1. Na região Ásia-Pacífico, a 

Austrália, por exemplo, desenvolve tecnologia e regulação modernas, com projetos em 

execução, como por exemplo, o OBPP acima referido. Por razões de aumento da produtividade 

do seu setor de petróleo, a China investe cada vez mais intensamente na EOR-CO2 miscível 

independentemente de não dispor de uma legislação moderna. O Asian Development Bank 

(ADB) é citado como a principal instituição de financiamento, que atualmente também está 

respaldando a EOR-CO2 nas Filipinas, Tailândia e Vietnam. 

 

Quanto ao Brasil, Global CCS Institute (2014) faz alusão à maior presença das fontes 

renováveis na sua matriz energética, mas, também, ao crescimento da parcela fóssil, que tem 

ocorrido nos últimos anos, além do elevado nível de emissões de CO2 pelo país. Mencionando 

BRASIL (2010, 2009), trata da lei federal nº 12.187, de 29/12/2009, a qual introduz a política 

nacional de mudanças climáticas, associada ao Decreto presidencial nº 7.390, de 09/12/2010. 

Não há regulação apropriada para a CCS no país, sendo citado o único projeto de EOR-CO2 de 

larga escala, em operação pela Petrobras, no campo de Lula, na Bacia de Santos. Iniciado em 

2013, a injeção do gás é feita a cerca de 2100 m de lâmina d’água e entre (5000-7000) m abaixo 

do nível do mar. O gás é transportado por plataformas semisubmersíveis, tratado na unidade de 

tratamento de Monteiro Lobato e posteriormente reinjetado. Espera-se reinjetar 0,7 Mt 

CO2/ano, sendo o projeto considerado como uma base para desenvolvimento tecnológico desse 

método de recuperação secundária especial de petróleo e sua difusão através do país. 
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Ainda que nos Incisos VII e IX do seu artigo 5º, a lei nº 12.187, e do Inciso IV, artigo 4º, do 

decreto nº 7.390, acima mencionados prevejam incentivos financeiros, com apoio e fomento, à 

implementação da política nacional de mudanças climáticas, esses instrumentos não estão 

presentes operacionalmente na respectiva legislação. 

 

Considerando que a Bacia de Santos (Estado de São Paulo) contém jazidas de petróleo das 

maiores do país e do mundo, SÃO PAULO (2009), por meio da lei estadual nº 13.798, de 

09/11/2009, institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, a qual contém instrumentos 

econômicos bem definidos. Dentre os diversos incisos do artigo 22, da sua seção XVI – dos 

instrumentos econômicos – pode-se citar alguns principais, nos quais se estabelece que o Poder 

Executivo deverá: I – criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a 

medidas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação aos impactos das 

mudanças climáticas; II – estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de 

cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa. 

 

Ainda que haja algumas promessas de incentivo, reconhece-se que estruturalmente o Brasil não 

é um país favorável aos investimentos em tecnologias de EOR-CO2, ou mesmo ao aumento do 

conteúdo tecnológico da sua indústria em geral. Nessa direção, podem-se elencar fatores, tais 

como: 

 

 segundo Neto (2015), ao longo dos últimos anos, o país pratica uma das mais altas taxas 

de juros do mundo e, nos últimos meses, a mais alta de todas; 

 independentemente das taxas de juros determinadas pelo Banco Central do Brasil, pela 

regra prática do mercado, ao longo dos anos, a sociedade brasileira tem pago a maior 

taxa de juros do mundo; 

 ainda que o país detenha, hoje, grandes reservas mundiais de petróleo, o setor ainda se 

caracteriza por elevada concentração e verticalização das atividades; 

 as tecnologias de captura e limpeza de CO2 em grandes emissores estacionários, como 

nas termelétricas a gás em operação no país, com vistas ao seu despacho para uso na 

EOR-CO2, ainda não estão disseminadas. 

 

Altas taxas de juros indicam recompensa promissora para os capitais aplicados no mercado 

financeiro, removendo parte significativa da atratividade dos investimentos de risco, como os 

correntes no setor de petróleo. Ainda que os investimentos nesse setor também estejam 
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diretamente vinculados aos preços internacionais do combustível, suas maiores jazidas no 

Brasil se localizam em águas profundas e ultraprofundas; este elemento estratégico demanda 

maiores riscos, tecnologias mais avançadas e custosas, requerendo, em consequência, grandes 

volumes de capital. Essas condições setoriais desfavorecem a decisão de investimento em favor 

do petróleo, beneficiando o mercado financeiro e outras indústrias mais a “jusante” e próximas 

do consumidor final. 

 

Por processos termodinâmicos diferentes dos que ocorrem com as florestas, o sistema 

energético do petróleo, por meio do seu subsistema de E&P, transformou-se no maior 

sumidouro de carbono sobre todos os demais métodos de CCS. Esse sumidouro absorve 58% 

de todo carbono geologicamente sequestrado no mundo, ao mesmo tempo em que produz 

centenas de bilhões de barris adicionais de petróleo. Hoje, o sistema energético do petróleo 

passa por profunda metamorfose tecnológica e econômica, tendo alcançado um papel relevante 

na mitigação das mudanças climáticas. No que concerne a esse papel, os principais países 

produtores e usuários de petróleo no mundo movem-se na busca de opções de regulação e 

incentivos, que lhes confiram dinâmica progressivamente maior. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A energia é o principal forçamento antropogênico das mudanças climáticas. Apenas o setor de 

oferta de eletricidade, liderado pela conversão termoelétrica com base em fontes primárias 

fósseis, contribui com 35% de todas as emissões de GEE do planeta; quando somadas aos 14% 

do setor de transportes, o qual respeita à conversão termomecânica (energia mecânica/ 

mobilidade), fundada essencialmente no uso de combustíveis fósseis, essas emissões se elevam 

para 49% do total mundial de GEE. 

 

O sistema energético do petróleo é o segundo maior emissor de GEE do mundo. Ainda que a 

sua participação relativa na matriz energética mundial seja decrescente, em valores absolutos 

continua crescente nos curto, médio e longo prazos, devendo atingir a demanda de 4.656 Mtep, 

em 2035, o que corresponderá a 27% de toda a utilização mundial de energia. O petróleo 

continuará predominante na matriz energética mundial. 

 

Nos países da OCDE vem ocorrendo redução do uso da energia, mormente por efeito de 

inúmeros projetos bem-sucedidos de eficiência energética; entretanto, nos países em 

desenvolvimento e nos demais em que se verifica o aumento do acesso das suas populações à 

energia, os sistemas de conversão mais simples e tradicionais, e energeticamente menos 

eficientes, baseados em combustíveis fósseis, principalmente no petróleo, são os mais viáveis, 

tanto em termos das tecnologias disponíveis quanto do ponto de vista econômico. Como 

consequência dos extensos territórios e largas populações desses últimos países mencionados, 

nas Ásia, África e América do Sul, decorre influência decisiva para a permanência do domínio 

do petróleo na matriz energética mundial, mesmo no longo prazo. 

 

Embora não se inclua no escopo desta tese, não se deve omitir que os fatores atinentes à 

intermitência, ao baixo conteúdo energético e ao alto custo dos sistemas energéticos fundados 

em fontes primárias renováveis para fornecimento de eletricidade, também concorrem para esse 

predomínio do petróleo, no tempo. Essa breve conclusão, externa ao interesse do presente 

trabalho, necessariamente deve reconhecer o elevado desempenho dos sistemas energéticos 

regionalmente disbribuídos, baseados na biomassa moderna, para as conversões termoelétrica 

e termomecânica, sendo a última voltada à oferta de energia mecânica a subsistemas mecânicos 

estacionários e a largos sistemas de transporte (mobilidade), além do fornecimento de calor. 
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Nesse ambiente em que a energia é o principal indutor das mudanças climáticas, a CCS é uma 

das três principais estratégias, implementadas com abrangência mundial, para mitigação dessas 

mudanças. A CCS opera em combinação com as duas outras estratégias globais: (i) 

intensificação do uso das fontes primárias renováveis; (ii) eficiência energética. 

 

Objetivando mitigar as mudanças climáticas e os seus efeitos sobre a qualidade de vida na terra, 

a CCS tem o potencial mundial para estocagem geológica da ordem de (1.000-10.000) Gt CO2, 

representando o papel de maior proeminência no abatimento de GEE na atmosfera. Os seus 

métodos de estocagem geológica de carbono abrangem o geosequestro em aquíferos salinos, 

em acamamentos (ou camadas) de carvão mineral sem interesse de mineração, e em 

reservatórios de petróleo depletados ou abandonados. 

 

O uso do CO2 na recuperação secundária especial de petróleo (EOR-CO2) é corrente há cerca 

de 40 (quarenta) anos unicamente para aumento do FR. O surgimento da perspectiva de coligir 

esse resultado com o sequestro geológico do carbono, intensificou os investimentos e o avanço 

das tecnologias respectivas, principalmente nos países da OCDE, otimizando o uso do CO2 

como um produto de mercado, uma commodity, e o FR. 

 

A adoção de políticas públicas, naqueles países, voltadas às questões socioambientais, com a 

criação de mecanismos multilaterais e nacionais de compensação de carbono no mercado 

aberto, e multas, incentivando investimentos pelos grandes emissores estacionários de CO2, em 

infraestrutura de captura e limpeza do gás, sistemas de compressão e dutos para transporte, 

introduzindo a figura do CO2-A, e as emissões de CO2-N nos próprios campos de petróleo, 

representam outra componente relevante para o avanço da tecnologia e a dinâmica da EOR-

CO2 miscível. 

 

A existência de armadilhas estruturais, estratigráficas e capilares naturais nos reservatórios de 

petróleo, principalmente naqueles fraturados, com suficiente pressão de miscibilidade, também 

constitui elemento favorável aos custos de injeção, à maior área de varrido e ao geosequestro 

do CO2. A maior emissão de CO2 por unidade de barris de óleo extraídos em reservatórios 

carbonáticos representa outro incentivo à captura e reciclagem desse gás na própria formação, 

para os efeitos de geosequestro e aumento do FR. 
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Na esteira desses fatos, descobriu-se que a EOR-CO2 miscível apresenta o potencial global de 

geosequestro de 320 Gt CO2, ao mesmo tempo em pode produzir até 1,0 trilhão de barris 

adicionais de petróleo. Enquanto os demais métodos de sequestro geológico de carbono se 

restringem às tecnologias de disponibilidade, injeção e permanência do carbono na rocha-

reservatório por tempo geológico, a EOR-CO2 miscível, além de atender a essa condição, 

acrescenta objetivamente a otimização, com maior eficiência na extração do petróleo das 

respectivas jazidas e a geração de elevado valor econômico. 

 

Atualmente, a EOR-CO2 miscível difunde-se pelas Américas, Oriente Médio, África e Ásia-

Pacífico; transformou-se no principal, e mais rentável, método de CCS praticado no mundo. 

Apenas nos EUA, estão sendo injetados 60 Mt CO2/ano. No atual estado da arte tecnológico e 

de viabilidade econômica, o seu potencial global de geosequestro é de 85 Mt CO2/ano. 

 

Entidades multilaterais reconhecidas como a UNFCCC, dentre outras, e governos nacionais dos 

países contidos nas regiões do globo acima citadas, estão progressivamente empenhados na 

modernização dos seus espectros legislativos e regulatórios para viabilizar novos incentivos 

econômico-financeiros e/ou fiscais, objetivando dinamismo ainda maior para a EOR-CO2 

miscível como método de estocagem geológica de carbono e aumento da geração de riqueza no 

setor do petróleo. 

 

No caso do Brasil, conclui-se que, por ser o quinto maior país do mundo em área territorial e 

população, apresentar jazidas de hidrocarbonetos das maiores do mundo, surgimento de novas 

formações de gás em bacias sedimentares da sua Amazônia Legal, disponibilidade de mão de 

obra de alto nível e instituições de pesquisa científica respeitáveis, largos contingentes 

populacionais localizados em áreas degradadas e sem acesso à energia, emergem desafios 

tecnológicos e de investimentos de capital de monta nos setores de energia em geral. Nesse 

cenário, devem ser iniciadas atividades sistemáticas e planejadas de CCS no país, contemplando 

o sistema energético do petróleo. Essas atividades abarcarão a captura do CO2 nos grandes 

emissores estacionários referidos no texto e sua destinação, total ou parcial, à EOR-CO2. Além 

da mitigação socioambiental, essas medidas irão produzir barris adicionais de petróleo. 

 

No que se refere especificamente à EOR-CO2 miscível no Brasil, o conhecimento do método, 

a tecnologia e a regulação favorável à sua evolução ainda representam desafios a serem 

enfrentados. Nas grandes províncias de petróleo do Pré-Sal, formadas, na sua maioria, por 
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carbonatos biogênicos estromatolíticos de ambiente salino, esse tipo de recuperação secundária 

especial é fortemente recomendado, podendo, por efeito da sua densa emissão de CO2 e 

formação de ácido, dependendo do projeto, ser antecipada. 

 

Embora as fontes emissoras estacionárias de CO2 de grande porte sejam significativas no país, 

com razoável concentração regional, como indústrias de cimento, polos petroquímicos e 

conversão termoelétrica baseada em gás natural, o país ainda não possui infraestrutura de 

captação, limpeza, compressão e transporte do CO2-A. Atualmente, há processo de reciclagem 

de CO2-N em limitado número de campos de petróleo. 

 

A EOR-CO2 miscível tornou-se o principal método de sequestro geológico de carbono do 

mundo: 58% de todo o carbono geologicamente sequestrado, globalmente. Esse indicador se 

posiciona distante do segundo método utilizado (sequestro em outras formações geológicas, 

definidas nesta tese como passivas, pois não produzem valor econômico adicional), que é de 

36%. Nas Américas, onde está mais evoluída, a EOR-CO2 miscível é responsável praticamente 

pela totalidade do carbono geologicamente sequestrado: alcança os 91%. 

 

A EOR-CO2 miscível, que opera no subsistema de E&P – upstream – transformou o 

reservatório de petróleo no maior sumidouro de carbono geologicamente sequestrado do 

mundo. Esse método de recuperação secundária especial de petróleo conecta-se com a 

mitigação das mudanças climáticas através da CCS. 

 

Partindo de um “pacote” de energias desordenadas e alcançando formas secundárias ordenadas 

de energia, o sistema energético do petróleo é, hoje, o sumidouro de maior potencial mundial 

de estocagem geológica de carbono, passando a ter um papel relevante na mitigação das 

mudanças climáticas. É notável. 
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