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Resumo
Renha, Julia Frota; Carvalho, Márcio da Silveira; Ponce Flores, Ranena
Verónica. Simulação do Processo de Injeção de Soluções Poliméricas
Viscoelásticas na Escala de Reservatório. Rio de Janeiro, 2015. 89p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Mecânica,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Com o objetivo de aumentar a capacidade dos poços petrolíferos, métodos
convencionais de recuperação são utilizados, os quais consistem na injeção de
água ou gás para a manutenção da pressão do reservatório. A produção do óleo
ocorre através do deslocamento do mesmo no espaço poroso, onde a água, fluido
deslocante, é injetada para ocupar gradualmente o espaço do óleo, fluido
deslocado. Devido aos efeitos capilares e às heterogeneidades do meio poroso,
uma parcela de óleo residual acaba ficando retida no reservatório, apresentando
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baixo fator de recuperação de óleo devido a elevada viscosidade do óleo em
relação à viscosidade do fluido injetado e altas tensões interfaciais entre os
fluidos. A adição de polímeros à água garante um aumento na sua viscosidade,
melhorando a razão de mobilidade água/óleo no meio poroso. Uniformizando a
frente de avanço e melhorando a eficiência de varrido devido à melhora no
deslocamento do óleo. O presente trabalho analisa o comportamento
viscoelástico do polímero, isolando o efeito viscoso e elástico em função das
taxas de cisalhamento e extensão, implementado em um modelo de simulação de
injeção de polímeros na escala de reservatórios. O efeito das propriedades
reológicas da solução polimérica mostram nos resultados de produção uma frente
de avanço mais estável e consequentemente uma melhora na taxa de recuperação
de óleo quando avaliou-se o comportamento puramente cisalhante. Entretanto
uma melhora na taxa de recuperação e na estabilidade da frente de avanço para o
comportamento puramente extensional só pode ser observado quando o número
de capilaridade foi aumentado consideravelmente.
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Abstract
Renha, Julia Frota; Carvalho, Márcio da Silveira (Advisor); Ponce Flores,
Ranena Verônica (co-advisor). Simulation of Injection Process for
Viscoelastic Polymer Solution in a Reservoir Scale. Rio de Janeiro, 2015.
89p. MSc Dissertation - Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Aiming to increase the capacity of oil fields, conventional recovery methods
are used. These methods consist in the injection of water or gas to maintain the
reservoir pressure. The oil production typically takes place by displacing this oil
in the porous media, where the displacing fluid (water) is injected to gradually
occupy the space of the displaced fluid (oil). Since due to capillary effects and the
heterogeneity of the porous media, a residual oil portion ends up trapped in the
reservoir. These methods lead to low values of oil recovery factor, which occurs
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mainly by two factors: high viscosity of the reservoir’s oil in relation to the
viscosity of the injected fluid and high interfacial tension between the fluids. The
addition of polymers to the water ensures an increase in the viscosity of the
injected fluid, improving mobility ratio between water and oil in the porous
media. Thus, standardizing forward swept and improving the swept efficiency due
to improved oil displacement, which reduces the formation of preferential paths in
the reservoir, usually called fingers. This paper analyzes the viscoelastic behavior
of the polymer, by isolating the viscous and elastic effect in function of its
extension and shear rates, implemented in a polymer injection simulation model in
a reservoir scale. The effect of the rheological properties of the polymer solution
show in the production results a more stable injection front and consequently an
oil recovery rate improvement when evaluated as a purely shear behavior.
However an improvement in the recovery rate and stability of the injection front
for pure extensional behavior can only be observed when the capillary number is
increased considerably.

Keywords
Polymer Solutions; Viscoelastic Behavior; Enhanced Oil Recovery;
Numerical Analysis.
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