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RESUMO 
Um recurso cada vez mais utilizado pela indústria petrolífera para aumentar a 

eficiência do mecanismo de injeção de vapor é a adição de solventes. O processo pode 
ser compreendido como a combinação de um método térmico (injeção de vapor) com 
um método miscível (injeção de solvente), promovendo, dessa forma, a redução das 
tensões interfaciais e da viscosidade do óleo. O uso do solvente sozinho tende a ser 
limitado, em função do seu alto custo. Quando coinjetado com o vapor, o solvente 
vaporizado condensa nas regiões menos quentes do reservatório e mistura-se ao óleo, 
criando uma zona de baixa viscosidade entre o vapor e o óleo pesado. A mobilidade do 
fluido deslocado é então melhorada, implicando num aumento do fator de recuperação. 
Para melhor compreender esse mecanismo de recuperação avançada, foi realizado um 
estudo numérico, onde se verificou a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais 
(distância entre poços, vazão de injeção de vapor, tipo de solvente injetado e 
quantidade de solvente) sobre a produção acumulada de óleo, o fator de recuperação e 
a razão óleo-vapor. Neste estudo, foram utilizados modelos semi-sintéticos, porém 
com dados de reservatório que podem ser extrapolados para situações de aplicações 
práticas na Bacia Potiguar. As simulações foram realizadas no módulo STARS (Steam, 
Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) do programa da CMG 
(Computer Modelling Group), versão 2007.11. Os resultados mostraram que a 
presença do solvente nas quantidades analisadas melhorou os fatores de recuperação e 
as vazões de óleo. Além disso, a maior parte do solvente injetado foi produzido, 
podendo ser reciclado. 

              
           Palavras-chave: Solvente, injeção de vapor, óleo pesado, modelagem de reservatórios. 
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ABSTRACT 
Currently a resource more and more used by the petroleum industry to increase 

the efficiency of steam flood mechanism is the addition of solvents. The process can 
be understood as a combination of a thermal method (steam injection) with a miscible 
method (solvent injection), promoting, thus, the reduction of interfacial tensions and 
oil viscosity. The use of solvent alone tends to be limited because of its high cost. 
When co-injected with steam, the vaporized solvent condenses in the cooler regions of 
the reservoir and mixes with the oil, creating a zone of low viscosity between the 
steam and the heavy oil. The mobility of the displaced fluid is then improved, resulting 
in an increase of oil recovery. To better understand this improved oil recovery method, 
a numerical study of the process was done contemplating the effects of some 
operational parameters (distance between wells, injection steam rate, kind of solvent 
and injected solvent volume) on the accumulated production of oil, recovery factor and 
oil-steam rate. Semisynthetic models were used in this study but reservoir data can be 
extrapolated for practical applications situations on Potiguar Basin. Simulations were 
performed in STARS (CMG, 2007.11). It was found that injected solvent volumes 
increased oil recovery and oil rates. Further the majority of the injected solvent was 
produced and can be recycled. 

              
Keywords: Solvent, steam flood, heavy oil, reservoirs modelling. 
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Nomenclaturas e abreviações 

 

Ainv - área invadida pelo fluido  m2 

ANP - Agência Nacional de Petróleo 
API - American Petroleum Institute 
ARC – Alberta Research Council (Conselho de Pesquisa de Alberta) 
ºAPI - grau API do óleo 
At - área total do meio poroso m2 
AVISC - constante utilizada para o cálculo de VISC  Pa.s, cP 
BTU - British Thermal Unit (Unidade Térmica Britânica) 
BVISC - constante utilizada para o cálculo de VISC  K 
CMG - Computer Modelling Group 
Cpg - capacidade térmica da fase gasosa  J/gmol-K 
CPG1 – constante utilizada para o cálculo de Cpg  J/gmol-K 
CPG2 – constante utilizada para o cálculo de Cpg  J/gmol-K2 

CPG3 – constante utilizada para o cálculo de Cpg  J/gmol-K3 

CPG4 – constante utilizada para o cálculo de Cpg  J/gmol-K4 

EA - eficiência de varrido horizontal 
ED - eficiência de deslocamento 
ES–SAGD - Expanding Solvent–Steam Assisted Gravity Drainage 
Ev – expoente adimensional utilizado para o cálculo de Hvap 
F - força superficial  N, dyn 
Fr - fator de recuperação Fração, % 
g - aceleração da gravidade  m/s2, cm/s2 

h - altura alcançada pela água no capilar  m, cm 
Hvap - entalpia de vaporização  J/gmol 
Hvr - constante utilizada para o cálculo de Hvap  J/gmol**0,38 

IOR - Improved Oil Recovery 
k - permeabilidade do meio poroso na direção s do fluxo   mD 
k  - permeabilidade do meio poroso na direção x do fluxo  mD 
k  - permeabilidade do meio poroso na direção y do fluxo  mD 
k  - permeabilidade do meio poroso na direção z do fluxo  mD 
Ke – constante adimensional do equilíbrio de fases 
Ko - permeabilidade efetiva ao óleo  mD 
Krg - permeabilidade relativa ao gás no sistema líquido-gás 
Krog - permeabilidade relativa ao óleo no sistema líquido-gás 
Krow - permeabilidade relativa ao óleo no sistema água-óleo 
Krw - permeabilidade relativa à água no sistema água-óleo 
Kw - permeabilidade efetiva à água  mD 
KV1 - constante utilizada para o cálculo de Ke Pa, psi 
KV4 - constante utilizada para o cálculo de Ke  K 
KV5 - constante utilizada para o cálculo de Ke  K 
L - comprimento da superfície líquida  m, cm 
LEAP - Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo 
LPG - Liquefied Petroleum Gas (Gás Liquefeito de Petróleo) 
M - razão de mobilidades 
MMC – Miscível a Múltiplos Contatos 
Np - produção acumulada total de óleo  m3 
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P - pressão  Pa, psi 
Pc - pressão crítica  Pa, dyn/cm2 

MPC – Miscível ao Primeiro Contato 
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. 
po - pressão da fase óleo em um ponto exatamente acima da interface óleo/água  Pa, dyn/cm2 

pw - pressão da fase água exatamente abaixo da interface óleo/água  Pa, dyn/cm2 

r - raio do tubo capilar  m, cm  
ROV - razão óleo-vapor  m3std/m3std 
SAGD - Steam Assisted Gravity Drainage   
Sl - saturação de líquido  Fração, % 
So - saturação de óleo  Fração, % 
Soi - saturação inicial de óleo  Fração, % 
Sor - saturação de óleo residual  Fração, % 
std - standard 
Sw - saturação de água  Fração, % 
Swc - saturação de água conata  Fração, % 
SPE - Society of Petroleum Engineers (Sociedade dos Engenheiros de Petróleo) 
STARS - Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator  
T - temperatura do fluido  K 
Tc - temperatura crítica  K 
THAI - Toe to Heel Air Injection 
u - unidade de massa atômica 
UNITAR - Instituto para Pesquisa e Treinamento das Nações Unidas 
VAPEX - Vapor Extraction  
VISC - viscosidade do fluido  Pa.s, cP 
VOIP - Volume de óleo in place  m3 

VPI – Volume Poroso Injetado 
W - trabalho necessário para criar uma nova área superficial  J, dyn.cm 
 

Letras gregas 
 
υ  - velocidade aparente do fluido na direção s  m/s, cm/s 
υ  - velocidade aparente do fluido na direção x  m/s, cm/s 
υ  - velocidade aparente do fluido na direção y  m/s, cm/s 
υ  - velocidade aparente do fluido na direção z  m/s, cm/s 
γ - peso específico do fluido  N/m3, dyn/cm3 

γo - densidade do óleo  Kg/m3, g/cm3, Kg/litro 
μ - viscosidade do fluido  Pa.s, cP 
μo - viscosidade do óleo  Pa.s, cP 
μres - viscosidade do óleo nas condições de reservatório  Pa.s, cP 
μw - viscosidade da água  Pa.s, cP 
Φ - potencial de fluxo  Pa.m, psi.cm 
λ - mobilidade de um fluido  mD/Pa.s, mD/cP 
λo - mobilidade do óleo  mD/Pa.s, mD/cP 
λw - mobilidade da água  mD/Pa.s, mD/cP 
σ - tensão superficial  N/m, dyn/cm 
σow - tensão interfacial no contato óleo-água  N/m, dyn/cm 
ρa – massa específica do ar  Kg/m3, g/cm3 
ρw – massa específica da água  Kg/m3, g/cm3 
θ - ângulo de contato entre a água e o tubo capilar  º, rad 
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1. Introdução geral 
 

Com o declínio das reservas de “óleo convencional”, as atenções da indústria 

petrolífera se voltam para a recuperação avançada de óleos pesados (ºAPI entre 10 e 20), 

sendo os métodos térmicos, em especial a injeção de vapor, os mais aplicados. 

 

 Nesse âmbito, uma alternativa cada vez mais utilizada é a adição de solventes ao vapor 

injetado. Trata-se da combinação de um método térmico (injeção de vapor) com um método 

miscível (injeção de solvente), promovendo, dessa forma, a redução da viscosidade do óleo e 

das tensões interfaciais.  

 

 Os solventes são hidrocarbonetos conhecidos exatamente por reduzirem essas tensões 

e facilitarem a produção do óleo pesado. A injeção do solvente sozinho tende a ser limitada, 

em função do alto custo. Quando coinjetado com o vapor, o solvente vaporizado se condensa 

nas regiões menos quentes do reservatório, misturando-se ao óleo e criando uma zona de 

transição de baixa viscosidade entre o vapor e o óleo pesado. Com isso, a razão de 

mobilidades entre o fluido deslocante e o fluido deslocado é melhorada, reduzindo os 

caminhos preferenciais do vapor, melhorando o varrido e, conseqüentemente, o fator de 

recuperação (Shu e Hartman, 1988). 

 

 Diversos processos híbridos vapor-solvente vêm sendo desenvolvidos, especialmente 

pelo Alberta Research Council (ARC), no Canadá (Nasr e Ayodele, 2006). Experimentos 

realizados em laboratório, estudos numéricos e pilotos de campo sugerem que grandes 

benefícios podem ser obtidos a partir da adição de solvente ao vapor injetado, como, por 

exemplo, o aumento das vazões de óleo e das razões óleo-vapor, a redução do consumo de 

água e energia, além de uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Todavia, é 

importante destacar que a maioria desses métodos ainda está sob investigação científica. No 

Brasil, por exemplo, o tema foi pouco estudado, necessitando ainda de um aprofundamento 

razoável como o realizado neste trabalho.    
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Atualmente, um dos grandes desafios da Engenharia de Reservatórios é prover 

soluções tecnológicas que otimizem a economicidade dos projetos relacionados à recuperação 

avançada de petróleo, permitindo explotar em campos considerados sub-comerciais por 

limitações na tecnologia existente. Assim, torna-se indispensável um estudo da viabilidade de 

aplicação desta nova tecnologia em campos de óleos pesados do Brasil, especialmente nos da 

Bacia Potiguar, com as devidas adequações às suas particularidades. 

 

No presente estudo, foi verificada a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais 

(distância entre poços, vazão de injeção de vapor, tipo de solvente injetado e quantidade de 

solvente) sobre a produção acumulada de óleo, o fator de recuperação e a razão óleo-vapor. 

Essa análise foi baseada em diagramas de Pareto, enquanto que a análise das interações entre 

os parâmetros operacionais baseou-se em curvas de nível e superfícies de resposta. O 

programa utilizado para a geração desses recursos foi o STATISTICA, versão 6.0.  

 

As comparações entre os resultados inerentes aos modelos com solvente, à injeção de 

vapor sem solvente e à recuperação primária foram realizadas através de gráficos de produção 

acumulada de óleo, vazão de óleo e volumes injetados e produzidos de solvente, além de 

configurações 2D da saturação de óleo no plano vertical entre os poços perfurados. Todos os 

valores registrados referem-se às condições de superfície (“Standard Conditions”). O 

simulador utilizado foi o STARS (“Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator”), do grupo CMG (“Computer Modelling Group”), versão 2007.11. 

 

Para analisar a aplicação do modelo otimizado em óleos de viscosidades 300, 1000 e 

3000 cP@37,8 ºC, foram utilizados gráficos de produção acumulada de óleo e vazão de óleo, 

enquanto que o comportamento do método em outros níveis de distância entre poços foi 

estudado a partir da metodologia de superfícies de resposta e de gráficos do fator de 

recuperação em função do volume poroso injetado. 

 

  Esta dissertação é composta de 6 capítulos. No Capítulo II, são apresentados os 

aspectos teóricos que fundamentam a compreensão do trabalho. Diversos estudos 

relacionados ao tema e as respectivas metodologias e técnicas utilizadas se encontram no 

Capítulo III, referente ao estado da arte. O Capítulo IV mostra os aspectos relacionados à 

ferramenta computacional utilizada, ao modelo físico do reservatório, às propriedades rocha-

fluido, às condições operacionais fixas, à modelagem dos fluidos e, por fim, à metodologia de 
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trabalho. No Capítulo V, têm-se os resultados e discussões referentes às simulações 

realizadas, incluindo uma análise comparativa da aplicação do modelo otimizado em óleos de 

viscosidades 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC e um estudo sobre o comportamento do método 

em outros níveis de distância entre poços. 

 

  As principais conclusões obtidas neste trabalho e as recomendações para trabalhos 

futuros são citadas no Capítulo VI. 
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2. Aspectos teóricos 
 

Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a 

compreensão do método proposto. 

 

2.1. Petróleo 
 

Petróleo (do latim petra = rocha e oleum = óleo) é o nome dado às misturas naturais 

de hidrocarbonetos que podem ser encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso, a 

depender das condições de pressão e temperatura a que estejam submetidas (Rosa, 2006). O 

petróleo pode aparecer tanto em uma única fase quanto em mais de uma. 

 

Sob o nome hidrocarbonetos, existe uma grande variedade de compostos de carbono e 

hidrogênio que, de acordo com certas características, são agrupados em séries. Mais de 15 

séries de hidrocarbonetos já foram identificadas, sendo que umas são encontradas com maior 

freqüência que outras. As mais comumente encontradas são as parafinas, as olefinas e os 

hidrocarbonetos aromáticos. Dentro de uma mesma série, podem ser encontrados desde 

compostos muito leves e quimicamente simples como, por exemplo, o metano da série das 

parafinas, a compostos bem mais pesados e quimicamente complexos. 

 

2.2. Reservatórios 
 

As acumulações de óleo e gás ocorrem em armadilhas subterrâneas formadas por 

características estruturais e/ou estratigráficas. Felizmente elas aparecem com maior freqüência 

em porções mais porosas e permeáveis do solo, que são principalmente areias, rochas 

arenosas, rochas calcárias e dolomitas, nos espaços intergranulares ou em espaços porosos 

causados por junções, fraturas ou atividade de soluções (Craft e Hawkins, 1991). 

 

2.2.1. Reservatório de óleo 

 

De acordo com a posição que ocupa no diagrama de fases, uma mistura líquida pode 

receber o nome de óleo saturado ou óleo subsaturado. Se o ponto representativo da mistura 

encontrar-se exatamente sobre a curva dos pontos de bolha, como o ponto A da Figura 2.1, o 



Disse

Edne

 

óleo 

qualq

mesm

repre

 

form

subm

para 

 

reduz

duran

altera

 

 

 

ertação de M

ey Rafael Vi

estará satu

quer reduçã

mo infinite

esentadas pe

 

Quando 

mação sofre

metidos. O f

as condiçõe

Com a r

zindo. Assi

nte a sua vi

adas. 

Mestrado P

iana Pinhei

urado em g

ão da press

esimal, da 

elo ponto A

Fi

(F

começa a p

em alteraçõ

fluido produ

es da superf

retirada de 

im, apesar 

ida produtiv

PPGCEP / U

iro Galvão 

gás ou simp

são, por me

mistura. P

A’, o óleo ser

igura 2. 1. D

onte: Modif

produção, ta

ões devido

uzido passa 

fície.  

massa do r

da tempera

va, as cond

UFRN 

plesmente s

enor que se

Por outro l

rá subsatura

Diagrama P 

ficado de A

anto o fluido

 às mudan

das condiç

reservatório

atura do res

ições a que

saturado. P

eja, acarret

lado, se a 

ado. 

versus T. B

Allen e Robe

o que é prod

nças das 

ções de pres

o, a pressão

servatório m

e fica subme

Capítul

ara um flu

tará vaporiz

mistura e

Black-oil. 

ert, 1997) 

duzido com

condições 

ssão e tempe

o no interio

manter-se p

etido o fluid

lo II: Aspect

uido nessas 

zação de um

estiver nas 

mo o que per

às quais 

eratura do r

or da forma

praticamente

do que perm

tos teóricos

7

condições,

ma porção,

condições

 

rmanece na

eles ficam

reservatório

ação vai se

e constante

manece são

s 

7 

, 

, 

s 

a 

m 

o 

e 

e 

o 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Capítulo II: Aspectos teóricos 

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão   8 

 

2.3. Equação de Darcy 
 

A lei que rege o transporte de fluido no meio poroso é a lei de Darcy. Esta lei relaciona 

a velocidade aparente do fluido com os gradientes de pressão ou, mais genericamente, com os 

gradientes de potencial, através da Equação (2.1): 

 

 Φ      (2.1) 

 

onde s é uma trajetória de fluxo qualquer,  a permeabilidade do meio poroso na direção do 

fluxo,  o peso específico do fluido,  a viscosidade do fluido e  o potencial de fluxo. 

Conforme se observa, a velocidade aparente do fluido numa direção s qualquer, num 

determinado ponto do meio poroso, é inversamente proporcional à viscosidade do fluido e 

diretamente proporcional à permeabilidade e ao gradiente de potencial no ponto considerado, 

na direção s. O potencial  é o agente responsável e propulsor do deslocamento do fluido no 

meio poroso. Os fluidos se deslocam sempre de pontos de maior potencial para pontos de 

menor potencial (Rosa, 2006). 

 

Usando a lei de Darcy, as velocidades aparentes nas três direções de fluxo são dadas 

pelas Equações (2.2), (2.3) e (2.4): 

 

 Φ      (2.2) 

 

 Φ      (2.3) 

 

 Φ      (2.4) 
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2.4. Saturação de óleo residual (Sor) e saturação de água conata (Swc) 
 

A saturação do óleo retido nos poros da zona invadida pelo fluido injetado é 

denominada saturação de óleo residual (Sor). Por outro lado, saturação de água conata (Swc) é a 

saturação de água existente no reservatório no momento da sua descoberta. 

 

Nessa época, como a pressão é igual ou maior que a pressão de bolha, na zona de óleo 

só existem água e óleo, cujas saturações somam 100%. Essa situação só é modificada quando, 

devido à produção de óleo, a pressão do reservatório cai abaixo da pressão de bolha, 

resultando no aparecimento de gás na zona de óleo (Rosa, 2006). 

 

2.5. Mobilidade 
 

Define-se mobilidade de um fluido como sendo a relação entre a sua permeabilidade 

efetiva e a sua viscosidade. Por exemplo, a mobilidade do óleo (fluido deslocado) é dada por 

λo = ko/μo e a da água (fluido injetado) por λw = kw/μw. As mobilidades também dependem das 

saturações. 

 

A razão de mobilidades é definida por M = λw/ λo. Sabe-se que, quanto maior for a 

razão de mobilidades, menor será a eficiência de deslocamento de óleo, uma vez que, devido 

à sua maior mobilidade, o fluido injetado tenderá a “furar” o banco de óleo, criando caminhos 

preferenciais entre os poços injetores e produtores (Thomas et al., 2001). 

 

Quando M < 1, a razão de mobilidades é considerada favorável e o deslocamento 

difere pouco do caso da razão de mobilidades igual a 1. Porém, quando M > 1, a razão de 

mobilidades torna-se desfavorável e as instabilidades na frente de deslocamento resultarão em 

“fingers” de viscosidade ou canalizações, mudando consideravelmente a natureza do 

deslocamento (Salama e Kantzas, 2005). 

 

2.6. Capilaridade 
 

Quando dois ou mais fluidos imiscíveis são colocados em um recipiente, os mais 

densos ficam na parte de baixo e existem superfícies de separação entre os fluidos. Isso não 
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ocorre em um meio poroso formado por capilares de diferentes diâmetros, pois a superfície de 

separação neste caso não é brusca, existindo uma zona de transição devida aos fenômenos 

capilares (Rosa, 2006). 

 

Onde quer que as fases imiscíveis coexistam em um meio poroso, a energia de 

superfície relacionada às interfaces dos fluidos influencia as saturações, distribuições e 

deslocamento das fases. Como mostra a Figura 2.2, a água coexiste com o óleo em um 

reservatório mesmo quando não se tem injetado água ou quando não há um curso natural de 

água no reservatório.  

 

 
Figura 2. 2. Óleo e água entre os grãos da rocha. 

(Fonte: Green e Willhite, 1998) 

  

A maioria dos processos de recuperação avançada utiliza fluidos que não são 

completamente miscíveis com a fase óleo e/ou com a fase água. As forças interfaciais devem 

ser examinadas para determinar sua significância para a recuperação de óleo.  

 

2.6.1. Tensão superficial e tensão interfacial 

 

Uma superfície líquida livre está ilustrada na Figura 2.3, onde A, B e C representam 

moléculas do líquido. As moléculas que estão bem abaixo, como A, estão atraídas igualmente 

em todas as direções devido às forças coesivas, e o seu movimento, portanto, tende a ser 

inalterado por estas forças.  
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W Fdx=         (2.5) 

ou 

W dAσ= ,         (2.6) 

 

onde F = força aplicada na superfície, em dynas; L = comprimento sobre o qual a força é 

aplicada, em cm; σ = tensão superficial, F/L, em dyn/cm; e dA = nova área da superfície, L/dx, 

em cm2 . Então, o trabalho necessário para criar a superfície adicional é diretamente 

proporcional a σ.  

 

O termo “tensão superficial” usualmente é reservado para o caso específico em que a 

superfície está entre um líquido e seu vapor ou o ar. Se a superfície estiver entre dois líquidos 

diferentes ou entre um líquido e um sólido, o termo “tensão interfacial” será usado.  

 

A tensão superficial da água em contato com o seu vapor à temperatura ambiente é de 

aproximadamente 73 dyn/cm. As tensões interfaciais entre a água e hidrocarbonetos puros 

variam entre 30 e 50 dyn/cm à temperatura ambiente. As misturas de hidrocarbonetos 

apresentam tensões interfaciais mais baixas e que dependem da natureza e complexidade dos 

líquidos. As tensões interfaciais e superficiais são funções relativamente fortes da 

temperatura. 

 

Uma das maneiras mais simples de se medir a tensão superficial de um líquido é usar 

um tubo capilar, como mostra a Figura 2.5.  

 

 
Figura 2. 5. Tubo capilar utilizado para mostrar um método de medida da tensão superficial. 
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Quando um tubo capilar de raio r é colocado em um recipiente com água, esta subirá 

até uma altura h. Em condições estáticas, a força devido à tensão superficial (componente 

vertical da tensão superficial multiplicada pelo perímetro molhado) será balanceada pela força 

da gravidade atuante na coluna de fluido, como mostra a Equação (2.7). 

 

cos  2 ,      (2.7) 

 

onde r  = raio do tubo capilar, em cm; h = altura alcançada pela água no capilar, em cm; wρ  = 

massa específica da água, em g/cm3; aρ  = massa específica do ar, em g/cm3; g = aceleração 

da gravidade, 980 cm/s2; e θ  = ângulo de contato entre a água e o tubo capilar. 

 

Resolvendo para σ , chega-se a: 

 

      (2.8) 

  

Então, se medidas cuidadosas de θ  (através do líquido) e da altura da coluna para um 

dado raio do capilar forem realizadas, a tensão superficial poderá ser determinada. 

 

2.6.2. Pressão capilar 

 

Como as interfaces estão em tensão nos sistemas descritos, uma diferença de pressão 

existe através delas. Essa pressão, chamada pressão capilar, pode também ser ilustrada a partir 

da coluna de fluido em um tubo capilar.  

 

A Figura 2.6 mostra a coluna de água em um tubo capilar. O fluido acima da água é 

um óleo e, como a água molha preferencialmente o tubo, há uma elevação do fluido. Duas 

pressões, po e pw, estão identificadas na figura; po é a pressão da fase óleo em um ponto 

exatamente acima da interface óleo/água, enquanto que pw é a pressão da fase água 

exatamente abaixo da interface.  
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Figura 2. 6. Pressão capilar resultante de forças interfaciais em um tubo capilar. 

 

Do balanço de forças, tem-se o seguinte: 

 

                   (2.9) 

e 

 

,             (2.10) 
 

onde patm = pressão atmosférica, em dyn/cm2; h e h1 = alturas do fluido definidas na Figura 

2.6, em cm; oρ  e wρ = massas específicas do óleo e da água, em g/cm3; e g = aceleração da 

gravidade, 980 cm/s2. 

  

A pressão na interface óleo/água no recipiente é considerada igual à pressão da água 

na mesma elevação do capilar. Subtraindo-se as Equações (2.9) e (2.10), vem: 

 

                (2.11) 

 

O resultado acima indica que existe uma diferença de pressão através da interface. 

Essa diferença é designada pressão capilar, cP .  

 

A partir da Equação (2.8), pode-se definir: 
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                                                 ,                        (2.12) 

 

que resulta em 

 

                   (2.13) 

 

ou  

 

                                   (2.14) 

 

A pressão capilar está então relacionada à tensão interfacial fluido/fluido, à 

molhabilidade relativa dos fluidos (através de θ ) e ao raio do tubo capilar, r.  

 

A Equação (2.14) mostra, ainda, que cP  pode ser positivo ou negativo; o sinal 

expressa meramente em que fase a pressão é menor. Esta será sempre a fase que molha 

preferencialmente o capilar. Pode-se perceber, ainda, que a pressão capilar varia inversamente 

com o raio do capilar e aumenta com a afinidade entre a fase molhante e a superfície da rocha. 

 

2.7. Produção dos fluidos 
 

A expectativa padrão para um reservatório de óleo é que ele produza óleo, gás natural 

e água. Assim, um reservatório típico apresenta uma vazão de produção de óleo, uma vazão 

de produção de gás e uma vazão de produção de água. 

 

As vazões são sempre expressas nas condições de superfície, como, por exemplo, 

metro cúbico standard por dia (m3std/dia) ou barril standard por dia (stb/dia). As condições 

de superfície também são chamadas de “condições padrão” ou “condições standard”. No 

Brasil, correspondem à pressão de 1 atm e temperatura de 20 ºC. 
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2.7.1. Produção de óleo 

 

O óleo é a parte dos hidrocarbonetos que permanece no estado líquido quando a 

mistura é levada para a superfície. Quando se diz que um poço está produzindo uma vazão de 

100 m3std/dia de óleo, está se dizendo que da mistura líquida que está saindo diariamente do 

reservatório através daquele poço, 100 m3 permanecem no estado líquido na superfície 

(Thomas et al., 2001). 

 

2.7.2. Produção de gás 

 

O gás produzido é o resultado da composição de três partes. Uma parte é proveniente 

dos hidrocarbonetos que, nas condições de pressão e temperatura do reservatório, já se 

encontram no estado gasoso e recebem o nome de gás livre. A segunda parte é o gás que sai 

da solução do óleo, isto é, os hidrocarbonetos que se encontram dissolvidos no óleo nas 

condições de reservatório e se vaporizam quando a mistura é levada para as condições de 

superfície. E a terceira parte é o gás que se encontra dissolvido na água nas condições do 

reservatório. Normalmente essa parcela é desprezível, não entrando nos cálculos das 

produções (Thomas et al., 2001). 

 

2.7.3. Produção de água 

 

Apesar da água estar sempre presente nos reservatórios, há uma saturação mínima a 

partir da qual ela se torna móvel. Essa saturação depende da rocha e dos fluidos nela contidos. 

Se a saturação de água for igual a esse valor mínimo, não haverá fluxo, e conseqüentemente 

não haverá produção de água dessa rocha. 

 

A água produzida também pode ter origem em acumulações de água, chamadas 

aqüíferos, que podem estar adjacentes às formações portadoras de hidrocarbonetos ou podem 

ser devidos à água injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de óleo (Thomas et 

al., 2001). A Figura 2.7 mostra o esquema de um aqüífero natural ativo. 
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Figura 2. 7. Esquema de um aqüífero natural ativo. 

(Fonte: Almeida, 2004) 

 

2.8. Estimativas de reservas 
 

Trata-se de uma atividade dirigida à obtenção dos volumes de fluidos que podem ser 

retirados do reservatório até que ele chegue à condição de abandono. Essas estimativas dos 

volumes a serem produzidos são feitas não só por ocasião da descoberta da jazida, como 

também ao longo de sua vida produtiva, à medida que mais informações vão sendo obtidas a 

respeito da mesma (Thomas et al., 2001). 

 

É comum as empresas de petróleo estabelecerem os seus próprios critérios e normas de 

modo a garantir uniformidade nas suas estimativas e adequação ao planejamento e 

gerenciamento da empresa. Entretanto, cada vez mais estas empresas tendem a se basear nos 

critérios do código internacional da SPE (Society of Petroleum Engineers), de modo que as 

suas reservas possam ser reconhecidas por instituições internacionais e comparadas com as de 

outras empresas e países (Thomas et al., 2001). 

 

As definições a seguir são relacionadas aos diversos métodos de estimativas de 

reservas. 
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2.8.1. Volume original 

 

Quantidade de fluido existente no reservatório na época da sua descoberta. Para uma 

acumulação de hidrocarbonetos no estado gasoso, dá-se o nome de volume original de gás. 

Para a mistura de hidrocarbonetos no estado líquido, dá-se o nome de volume original de óleo.  

 

2.8.2. Volume recuperável 

 

Quantidade de óleo ou gás que se espera produzir de uma acumulação de petróleo. 

Normalmente, por ocasião da descoberta, faz-se uma estimativa de quanto fluido se pode 

produzir ou recuperar da mesma. A esse volume estimado de fluido dá-se o nome de volume 

recuperável. 

 

2.8.3. Fator de recuperação 

 

É o quociente entre o volume recuperável e o volume original, ou seja, é o percentual 

do volume original que se espera produzir de um reservatório. 

 

2.8.4. Produção acumulada 

 

É o nome que se dá à quantidade de fluido que já foi produzido de um reservatório até 

uma determinada época. 

 

2.8.5. Fração recuperada 

 

É o quociente, a cada instante, entre a produção acumulada e o volume original. Ou 

seja, é o percentual do fluido original que foi produzido até um determinado instante. 

 

2.8.6. Reserva 

 

É a quantidade de fluido que ainda pode ser obtida de um reservatório de petróleo 

numa época qualquer da sua vida produtiva. Na época da descoberta, como ainda nenhum 

fluido foi produzido, a reserva é numericamente igual ao volume recuperável. 
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2.9. Grau API (ºAPI) 
 

Algumas propriedades físicas gerais são utilizadas para a identificação dos petróleos, 

como densidade relativa e viscosidade. Na comercialização, o ponto predominante e 

altamente explorado é aquele que se refere ao teor de elementos leves, ou seja, que produzem 

derivados mais rentáveis comercialmente.  

 

O American Petroleum Institute - API resolveu classificar os petróleos de uma maneira 

que não deixasse dúvidas quanto ao teor de elementos leves, e para tal adotou o grau API. 

Quanto maior o grau API do óleo, menor é a sua densidade relativa, o que equivale a dizer 

que o óleo é mais leve, portanto mais rico em voláteis (partes leves), ou seja, tem maior valor 

comercial. 

 

As Equações (2.15) e (2.16) relacionam o ºAPI com a densidade do óleo: 

 

141,5º 131,5
o

API
γ

= −                                               (2.15) 

 

141,5
131,5 ºo API

γ =
+

     (2.16) 

      

A densidade do óleo γo está definida nas condições padrão dos Estados Unidos da 

América (14,7 psia e 60 ºF). 

 

2.10. Óleos pesados 
 

Ao contrário dos óleos convencionais, os óleos pesados apresentam porcentagens 

maiores de materiais residuais não destiláveis. As altas proporções de hidrocarbonetos 

pesados existentes nesses resíduos tornam o óleo altamente viscoso e apropriado para a 

manufatura de asfalto, no entanto reduzem fortemente a sua aplicabilidade para a maioria dos 

outros propósitos. 
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Alguns órgãos sugerem uma classificação baseada no ºAPI: 

 

 Para a UNITAR, óleo pesado → 10 < ºAPI < 20; 

 Para o Governo do Canadá, óleo pesado → ºAPI < 27,5; 

 Para a ANP, óleo pesado → ºAPI < 22; 

óleo extra-pesado → ºAPI < 10; 

 Para a PETROBRAS offshore, óleo pesado → ºAPI < 19 e μres > 10 cP; 

 óleo extra pesado → ºAPI < 14 e μres > 100 cP; 

onshore, óleo pesado → ºAPI < 18 e μres > 500cP. 

 

(Fonte: Queiroz, 2006) 

 

2.11. Recuperação avançada de petróleo (IOR) 
 

Por muitos anos, a indústria petrolífera considerou três etapas de recuperação: 

primária, secundária e terciária. No entanto, a inconveniência de se utilizar essa classificação 

como uma seqüência cronológica é que muitas operações de produção em reservatórios não 

são conduzidas nessa ordem específica. Um exemplo bem-conhecido é a produção de óleos 

pesados que ocorre em muitas partes do mundo. Se o óleo bruto é suficientemente viscoso, ele 

pode não fluir a vazões econômicas submetido apenas à energia natural do reservatório, de tal 

sorte que a energia primária seria negligenciada. 

 

O termo “Recuperação Avançada de Petróleo” (ou “Improved Oil Recovery” – IOR) 

passou a ser usado na década de 90, pelo SPE, para “revitalizar” a atividade, que se 

encontrava desgastada em virtude do baixo preço do petróleo e de alguns fracassos técnicos. 

 

As atividades de IOR englobam: 

 

 Caracterização de reservatórios; 

 Tratamentos em escala de poço (“wellbore vicinity”); 

 Injeção de água; 

 Injeção de gás; 
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 Métodos Térmicos - Injeção de Vapor, Combustão in situ e Aquecimento 

Eletromagnético; 

 Métodos Químicos - Injeção de Polímeros, Injeção de Tensoativos e Injeção de 

Solução Alcalina; 

 Métodos Miscíveis - Injeção de CO2, Injeção de Gás Natural e Injeção de Nitrogênio; 

 Métodos Microbiológicos. 

 

2.11.1.  Eficiência de varrido horizontal 

 

Em qualquer projeto, independentemente do esquema escolhido, existe uma área total 

definida que está sujeita à influência da injeção. Em projetos reais, devem ser efetuados 

cálculos para estimar que percentuais dessa área total foram invadidos em diferentes tempos e 

condições, uma vez que o fluido injetado invade apenas uma parte da área total. 

 

Define-se eficiência de varrido horizontal, EA, como a relação entre a área invadida 

pelo fluido injetado e a área total do meio poroso, ambas medidas em planta. A Equação 

(2.17) mostra essa relação. 

 

   /  ,               (2.17)  

 

onde Ainv é a área invadida pelo fluido e At  a área total do meio poroso. 

   

A dimensão da área invadida e, conseqüentemente, a eficiência de varrido horizontal, 

dependem da geometria de injeção, do volume de fluido injetado e da razão de mobilidades.  

 

2.11.2.  Eficiência de deslocamento 

 

É a fração da saturação de óleo original que foi deslocada dos poros pelo fluido 

deslocante. Pode ser expressa pela Equação (2.18). 

 

    – /  ,                          (2.18) 

 

onde Soi  é a saturação de óleo inicial e Sor a saturação de óleo residual. 
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2.11.3.  Métodos térmicos 

 

O ponto de partida para o desenvolvimento dos métodos térmicos foi a constatação de 

que, ao ser aquecido, o óleo tem a sua viscosidade substancialmente reduzida (Thomas et al., 

2001). 

 

Os métodos térmicos são classificados em duas categorias: injeção de fluidos quentes 

(água quente ou vapor d’água) e combustão in situ (Rosa, 2006). Na injeção de fluidos 

quentes, o calor é gerado na superfície e, em seguida, transportado para o interior da 

formação, utilizando-se de um fluido. Já na combustão in situ, o calor é gerado no interior do 

próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo ali existente. 

 

O efeito mais óbvio do aquecimento de um reservatório é a redução da viscosidade do 

óleo. Quanto à influência do aquecimento sobre a viscosidade, observa-se na prática que a 

taxa de melhoria da viscosidade é maior no início dos aumentos de temperatura. Depois de 

atingir uma certa temperatura se ganha muito pouco na redução da viscosidade. Além disso, 

nota-se que as maiores reduções de viscosidade são experimentadas em óleos de ºAPI mais 

baixo (e geralmente mais viscosos) do que em óleos de alto ºAPI (Rosa, 2006). 

 

Outro mecanismo básico inerente à recuperação térmica é a expansão do óleo do 

reservatório após o aquecimento. A dilatação do óleo, quando aquecido, adiciona energia para 

expulsar os fluidos do reservatório. Dependendo da composição, o óleo pode dilatar de 10 a 

20% durante a injeção de vapor. Isso ocorre em um menor grau na injeção de água quente, já 

que neste caso as temperaturas são menores que na injeção de vapor. 

 

Um terceiro benefício possível para a recuperação por injeção de vapor é a destilação 

do óleo. No deslocamento de um óleo volátil por vapor, à alta temperatura, as frações mais 

leves do óleo residual podem ser vaporizadas. Essas frações se condensam quando em contato 

com a formação mais fria, formando um solvente ou banco miscível à frente da zona de vapor 

(Rosa, 2006). 

 

Neste trabalho, será discutido o caso da injeção contínua de vapor com adição de 

solventes líquidos que se vaporizam nas condições de reservatório. 
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2.11.3.1. Qualidade do vapor 

 

A água é o meio básico usado nos métodos térmicos de geração de calor na superfície. 

Ela pode ser aquecida até a temperatura de vapor ou convertida para vapor. Após atingir a 

temperatura de ebulição, o fornecimento continuado de calor converte mais e mais água para 

vapor nessa temperatura. A fração em peso de água convertida para vapor é chamada de 

qualidade do vapor. Depois de atingir a qualidade de 100%, um posterior fornecimento de 

calor novamente aumenta a temperatura, produzindo vapor superaquecido. 

 

A energia adicional requerida para converter água em ebulição para vapor é o 

chamado calor latente. Um sistema água-vapor pode ganhar ou perder esse tipo de energia 

sem variar a temperatura ou a pressão. O calor latente é maior às pressões mais baixas e 

diminui até zero no ponto crítico da água (374 ºC e 225 Kgf/cm2). Acima deste ponto, a água 

existe somente numa fase única. 

 

A Figura 2.8 mostra o diagrama pressão versus volume de uma substância pura. A 

linha EFGH representa a vaporização da substância a uma temperatura T1. Partindo-se do 

ponto H e seguindo a linha HGFE tem-se um processo de condensação. O ponto G é 

chamado de ponto de orvalho, porque aí aparece a primeira gota de líquido, enquanto que F é 

o ponto de bolha. 
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Figura 2. 8. Diagrama pressão versus volume de uma substância pura. 

(Fonte: Rosa, 2006) 

 

A linha formada pela ligação dos pontos de bolha obtidos a diferentes temperaturas 

recebe o nome de curva dos pontos de bolha (linha FC). A linha que liga os pontos de orvalho 

recebe o nome de curva dos pontos de orvalho (linha GC). Essas duas linhas se encontram no 

chamado ponto crítico e delimitam uma área denominada região de duas fases, onde líquido e 

vapor coexistem em equilíbrio.  

 

Na linha FG, a localização de um ponto em relação à curva dos pontos de bolha (linha 

FC) e à curva dos pontos de orvalho (linha GC) indica as porcentagens de líquido e de vapor, 

partindo de 100 % de líquido, no ponto F, até 0% de líquido, no ponto G. 

 

2.11.3.2. Injeção de vapor 

 

Enquanto na injeção cíclica tanto o processo de injeção quanto o de produção ocorrem 

no mesmo poço, na injeção contínua os poços produtor e injetor são diferentes. Em torno do 

poço injetor, forma-se uma zona de calor que se expande com a contínua injeção, como 

mostra a Figura 2.9. Nessa zona, a temperatura é aproximadamente aquela do vapor injetado. 

Adiante do vapor, forma-se uma zona de água condensada, através da qual a temperatura 

diminui a partir do vapor até a temperatura do reservatório. 
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Figura 2. 9. Injeção contínua de vapor. 

(Fonte: Modificado de Green e Willhite, 1998) 

                                                   

No intervalo de pressão de 100 psia (7 Kgf/cm2) a 1500 psia (105 Kgf/cm2), em que a 

maioria dos projetos térmicos opera, o vapor carreia consideravelmente mais calor do que a 

água quente. Por exemplo: 1 bbl de água convertido para vapor de qualidade 80% carreia 

acima de 150.000.000 BTU a mais de calor que a água em ebulição na mesma temperatura 

(Rosa, 2006). 

 

A quantidade de calor recebida e retida pela formação produtora determina a resposta 

ao processo de injeção de vapor. O crescimento rápido e continuado da zona de vapor, 

resultando em alta vazão de deslocamento do óleo, requer que um mínimo de calor seja 

perdido através das linhas de superfície, nos poços de injeção e para formações adjacentes. 
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São vários os mecanismos envolvidos na injeção contínua de vapor, a saber:  

 

 Aumento da temperatura da rocha reservatório e do fluido pela convecção e condução 

do calor; 

 Redução das viscosidades do óleo e da água;  

 Crescimento dos volumes do fluido e da rocha, reduzindo assim suas densidades; 

 Vaporização das frações leves do óleo bruto; 

 Redução das forças interfaciais; 

 Mudança nas permeabilidades do óleo e da água.   

 

As perdas de calor aumentam com a temperatura do vapor, o que destaca a influência 

da profundidade do reservatório. Para vencer a alta pressão da formação em zonas profundas, 

é necessário usar vapor a uma maior pressão e temperatura, resultando em maiores perdas. 

 

Do gerador até o poço, as perdas de calor dependem do tipo e do comprimento das 

linhas. Por isso, é importante que os geradores fiquem próximos dos poços de injeção e que as 

linhas estejam isoladas ou enterradas. Para grandes projetos de injeção de vapor, as linhas de 

injeção enterradas normalmente são suficientes para manter as perdas abaixo de 10% na 

superfície. 

 

As seguintes particularidades são favoráveis à aplicação do método:  

 

 Óleos viscosos entre 10 e 20 ºAPI; 

 Reservatórios com menos de 3.000 ft (900 m) de profundidade; 

 Permeabilidade horizontal maior ou igual a 500 mD; 

 Saturação de óleo próxima de 0,15 m3 de óleo/ m3 de rocha; 

 Espessuras de arenito excedendo 30 ft (9 m) até 50 ft (15 m). 

 

Da sua correta aplicação, podem ser extraídas as seguintes vantagens: 

 

 Recuperações da ordem de 50% do VOIP; 

 Menos danos nos poços do que a combustão in situ; 

 Maiores vazões de injeção de calor do que outros métodos térmicos; 

 Saturações de óleo atrás das zonas de vapor tão baixas quanto 5 %. 
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Como qualquer método de recuperação de óleo, a injeção de vapor tem suas 

implicações desfavoráveis, a saber: 

 

 Elevado consumo de água e energia; 

 Emissão de gases causadores do efeito estufa; 

 Produção de areia, comum em projetos térmicos; 

 Formação de emulsão; 

 Riscos de segurança adicionais, devido às altas temperaturas; 

 Ocorrência de falhas na cimentação, freqüentes em poços de completação 

convencional submetidos a operações térmicas; 

 Baixa eficiência em reservatórios profundos, de pequena espessura ou que tenham 

baixa permeabilidade. 

 

É importante salientar que o investimento inicial em geradores de vapor é alto, 

chegando a mais de US$ 1.000.000,00. Recomenda-se o aluguel de unidades portáteis para 

testar o comportamento do reservatório diante do método. 

 

O custo e a disponibilidade do combustível para a geração de vapor também merecem 

destaque. Geradores alimentados a óleo podem converter cerca de 15 m3 de água para vapor 

para cada m3 de óleo queimado. Deste modo, pelo menos 1 m3 de óleo deve ser recuperado 

para cada 15 m3 de água injetada como vapor. 

 

2.11.4.  Métodos miscíveis 

 

São aqueles onde a efetividade do deslocamento resulta primariamente da 

miscibilidade entre o óleo in place e o fluido injetado.  

 

Os processos de deslocamento miscível envolvem a injeção de um fluido deslocante 

que é miscível com o óleo bruto, isto é, forma apenas uma fase simples no primeiro contato 

quando misturado em todas as proporções. As condições de miscibilidade vão se 

desenvolvendo in situ através da alteração na composição do fluido injetado ou do óleo cru à 

medida que o fluido se move no reservatório (Green e Willhite, 1998). Nesses métodos, os 

fluidos deslocantes geralmente utilizados são: hidrocarbonetos solventes, CO2, gases de 

combustão e nitrogênio.  
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Esses métodos podem ser convenientemente classificados em Miscível ao Primeiro 

Contato (MPC) ou Miscível a Múltiplos Contatos (MMC), dependendo da maneira como a 

miscibilidade é desenvolvida. Nos processos MMC, por exemplo, o óleo e o solvente injetado 

não são miscíveis ao primeiro contato em condições de reservatório. De fato, o processo 

depende de modificações na composição do óleo ou do solvente injetado, de tal sorte que os 

fluidos vão se tornando miscíveis à medida que o solvente se move no reservatório. 

 

Em um processo de deslocamento imiscível, como a injeção de água, a eficiência de 

deslocamento microscópico, ED, geralmente é muito menor que a unidade. Parte do óleo bruto 

varrido pelo fluido deslocante está presa como gotas isoladas, dependendo da molhabilidade. 

Quando esta condição é alcançada, a permeabilidade relativa ao óleo é reduzida e a injeção 

continuada do fluido deslocante não é efetiva, uma vez que o fluido simplesmente flui em 

torno do óleo preso. Este não se move devido às forças capilares, que impedem sua 

deformação e a passagem através do meio poroso (Green e Willhite, 1998). 

 

Essa limitação à recuperação do óleo pode ser superada com a aplicação de processos 

de recuperação miscível, nos quais o fluido deslocante mistura-se com o fluido deslocado nas 

condições da interface existente entre os dois. A tensão interfacial é então reduzida.  

 

Se o processo for aplicado ao óleo na saturação residual da injeção de água, o solvente 

injetado deverá deslocar uma quantidade suficiente da fase água para entrar em contato com 

óleo residual e então deslocá-lo como uma mistura de única fase. A mistura de solvente e óleo 

tem maior viscosidade que o solvente puro, tornando o deslocamento da água mais eficiente.  

 

A mistura conduz ao desenvolvimento de um banco só de óleo seguido por outro, que 

é rico em óleo na extremidade dianteira e rico em solvente na parte de trás. À medida que o 

deslocamento prossegue, o banco de óleo continua a crescer, e o óleo é deslocado através do 

reservatório contanto que a integridade da injeção do solvente seja mantida; isto é, contanto 

que o banco de fluido deslocante seja miscível com o óleo. O resultado da eficiência de 

deslocamento microscópico é muito maior do que para processos imiscíveis (Green e 

Willhite, 1998). 
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Na prática, solventes que são miscíveis com o óleo bruto são mais caros que água ou 

gás, portanto a quantidade de solvente injetado deve ser relativamente pequena por razões 

econômicas. Por esta razão, uma injeção primária de solvente pode ser seguida por um grande 

volume de um fluido menos caro, como mostra a Figura 2.10. Idealmente, esta injeção 

secundária deve ser miscível com a injeção primária, melhorando então a eficiência de 

deslocamento (Green e Willhite, 1998). 

 

 
Figura 2. 10. Deslocamento miscível. 

 

Vários gases e líquidos são adequados para o uso como agentes de deslocamento 

miscível em processos MPC ou MMC. Estão incluídos hidrocarbonetos de baixo peso 

molecular, misturas de hidrocarbonetos (LPG’s), CO2, nitrogênio ou uma mistura destes. A 

aplicação particular depende da pressão do reservatório, temperatura e composições do óleo 

bruto e do fluido injetado (Green e Willhite, 1998). 

 

Na injeção de vapor com solvente, tem-se a combinação de um método térmico 

(injeção de vapor) com um método miscível (injeção de solvente). No Brasil, a PETROBRAS 

tem utilizado este método em alguns de seus campos terrestres de óleo pesado. Outras 

empresas também têm utilizado a injeção de solvente em combinação com a injeção de vapor 

para a produção de óleos pesados e extrapesados (Rosa, 2006). 
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2.12. Simulação numérica de reservatórios 
 

Consiste em um dos métodos utilizados pela engenharia de petróleo para se estimar 

características e prever o comportamento de um reservatório de petróleo, a exemplo das 

técnicas de previsão de comportamento baseadas em balanço de materiais, nas curvas de 

declínio e na teoria de Buckley-Leverett. 

 

Os simuladores numéricos possibilitam uma maior sofisticação nos estudos dos 

reservatórios, porém, para tanto, deve-se dispor de dados da rocha, dos fluidos, da geologia e 

do histórico de produção, não só em quantidade, mas com boa qualidade (Thomas et al., 

2001).  

 

2.13. Modelos “black-oil” e composicional 
 

Para a modelagem dos fluidos existentes no reservatório, os dois modelos mais 

utilizados são: o “black-oil”, onde se considera a presença de apenas 3 componentes (óleo, 

gás e água), e o composicional, onde mais componentes são considerados, aumentando o 

número de equações e, portanto, o tempo de simulação. 

 

No modelo composicional, é contemplada a possibilidade de mudanças de fase dos 

componentes a depender das condições de pressão e temperatura do meio poroso onde se 

encontram. Estas mudanças são representadas matematicamente por constantes de equilíbrio e 

equações de estado. 

 

O modelo mais utilizado é o “black-oil”, que tem como principais características ser 

isotérmico, não apresentar reações químicas e considerar o equilíbrio instantâneo entre as 

fases. Caso haja um maior número de componentes, esses serão agrupados em três pseudo-

componentes: água (só existe na fase água), óleo (só existe na fase óleo) e gás (pode existir 

tanto na fase óleo como na fase gás). 
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2.14. Planejamento e otimização de experimentos 
 

No planejamento de qualquer experimento, o passo inicial consiste em decidir quais 

são os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são variáveis que o 

experimentador tem condições de controlar ou atributos de incerteza de um sistema, enquanto 

que as respostas são as variáveis de saída do sistema nas quais se tem interesse.  

 

As respostas podem ou não ser afetadas por modificações provocadas nos fatores. 

Dependendo do problema, pode haver várias respostas de interesse, que talvez precisem ser 

consideradas simultaneamente. Assim como os fatores, as respostas podem ser qualitativas ou 

quantitativas. 

 

Um planejamento fatorial completo considera as possíveis combinações que podem 

ser obtidas a partir dos diferentes fatores considerados. Por exemplo: se, em uma reação 

química, forem examinados os efeitos dos fatores temperatura e concentração do catalisador, 

o número de experimentos poderá ser 4, realizando-se uma análise linear em dois níveis: 

mínimo (-1) e máximo (+1). No entanto, quando se acrescenta uma outra variável, como o 

tipo de catalisador, as possíveis combinações entre os níveis mínimo e máximo podem 

aumentar até 8, de tal sorte que, a cada variável acrescentada, o número de experimentos 

dobra (22=4, 23=8, 24=16, 25=32, 26=64,...,2k). 

 

No presente estudo, foi verificada a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais 

(distância entre poços, vazão de injeção de vapor, tipo de solvente injetado e quantidade de 

solvente) sobre a produção acumulada de óleo, o fator de recuperação e a razão óleo-vapor. 

Essa análise foi baseada em diagramas de Pareto, enquanto que a análise das interações entre 

os parâmetros operacionais baseou-se em curvas de nível e superfícies de resposta. O 

programa utilizado para a geração desses recursos foi o STATISTICA 6.0, que permite a 

realização de cálculos estatísticos, a elaboração de gráficos e a execução de vários 

procedimentos destinados à manipulação de experimentos.  
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2.14.1.  Diagramas de Pareto 

 

A sensibilidade dos parâmetros operacionais sobre as respostas de interesse foi 

examinada através de diagramas de Pareto. A utilização desses recursos permite indicar quais 

os parâmetros operacionais e suas interações mais significativas sobre cada variável resposta 

considerada. 

 

2.14.2.  Superfícies de resposta e curvas de nível 

 

A metodologia de superfícies de resposta (ou RSM, de Response Surface 

Methodology) é uma técnica de otimização baseada em planejamentos fatoriais que foi 

introduzida por G. E. P. Box nos anos cinqüenta, e que desde então tem sido usada com 

grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais (Barros Neto, 2003).  

 

 Essa metodologia é constituída de duas etapas distintas - modelagem e deslocamento, 

que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir uma 

região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se 

modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com planejamentos 

fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do 

caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a 

resposta varia de forma mais pronunciada. 

 

 Pode-se obter uma representação bidimensional da superfície modelada a partir das 

curvas de nível, que são linhas em que a resposta é constante (Barros Neto, 2003). 
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3. Estado da arte 
 

Há algum tempo, os efeitos da aplicação de solventes com vapor vêm sendo estudados 

por diversos autores, embora determinados aspectos ainda necessitem de uma investigação 

mais precisa. A maior parte dos estudos atuais utiliza-se da simulação numérica para 

comprovar a viabilidade dos métodos, dentre os quais podemos destacar o VAPEX (“Vapour 

Extraction”) e o ES-SAGD (“Expandig-Solvent Steam-Assisted Gravity Drainage”). 

 

Alikhan e Farouq Ali (1974) realizaram um estudo experimental sobre a recuperação 

de óleo em um meio poroso através da injeção de um banco de hidrocarboneto leve seguido 

por um banco de vapor. A presença do solvente melhorou a razão de mobilidades, a eficiência 

de deslocamento e a recuperação de óleo. Uma grande quantidade do hidrocarboneto injetado 

foi recuperada pelos efeitos de destilação do vapor. 

 

Redford e McKay (1980) demonstraram que, em uma escala de hidrocarbonetos 

(metano, etano, propano, butano, pentano, gasolina natural, nafta e “syncrude”), para um 

conjunto de condições de pressão e temperatura e escolha apropriada do solvente, o uso de 

hidrocarbonetos junto com o vapor pode aumentar significativamente a recuperação de óleo. 

No entanto, os experimentos indicaram uma elevada perda de hidrocarbonetos para a 

formação. 

 

Shu e Hartman (1988) realizaram experimentos numéricos para delinear o mecanismo 

de recuperação em um processo de bancos de vapor com solvente. O estudo focou o uso de 

pequenas quantidades de solvente – não mais que 10% do volume de vapor. Foi mostrado que 

os solventes com peso molecular médio promoveram a maior recuperação adicional de óleo. 

 

Das (1998) apresentou um trabalho com resultados experimentais, uma análise teórica 

e a praticabilidade do processo VAPEX em reservatórios de óleo pesado e betume. Verificou-

se que este método pode evitar muitos problemas inerentes aos processos térmicos, além de 

constituir-se numa alternativa eficiente para a recuperação de óleo pesado e betume. Um óleo 

de melhor qualidade foi produzido com a redução da concentração de asfaltenos, e isso 

melhorou as vazões de produção. 
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Salama e Kantzas (2005) realizaram experimentos com solventes líquidos (C8 e C5) 

para estudar os fenômenos de transferência de massa em sistemas com solvente e óleo pesado 

ou betume. Diferentes configurações e vazões de deslocamento foram empregadas e os fatores 

de recuperação do óleo pesado foram determinados. Para a avaliação das concentrações de 

solvente na mistura efluente, foram utilizadas as técnicas NMR (“Nuclear Magnetic 

Resonance”) e medidas de densidade convencionais. As análises de transferência de massa 

foram realizadas para determinar os coeficientes de dispersão. As injeções de solventes em 

poços verticais mostraram-se mais eficientes que as injeções horizontais por exigirem uma 

menor quantidade de solvente injetado para uma recuperação similar de óleo. A eficiência do 

processo aumentou com solventes de menor peso molecular. 

 

Nasr e Ayodele (2006) forneceram um resumo dos processos híbridos vapor-solvente 

desenvolvidos pelo Alberta Research Council (ARC), incluindo o ES-SAGD e o Thermal 

Solvent Hydrid. Alguns exemplos de campo e de laboratório destes e de outros processos 

desenvolvidos nos últimos anos também são mostrados. Estudos de otimização do ES-SAGD 

usando o simulador CMG STARS mostraram que a adição de solvente ao processo de Injeção 

de Vapor por Drenagem Gravitacional (SAGD) pode render menores razões energia 

acumulada-óleo e que o solvente pode reduzir a quantidade de vapor injetado e promover uma 

melhor recuperação de óleo. Os autores concluíram que, de um modo geral, os novos 

processos híbridos vapor-solvente melhoraram as vazões de óleo, a razão óleo-vapor (ROV) e 

reduziram os consumos de energia e água, bem como a emissão dos gases causadores do 

efeito estufa.  

 

Gates (2007) examinou o ES-SAGD através de um mapa viscosidade versus pressão 

versus temperatura e do simulador STARS, da CMG. O mapeamento das trajetórias pressão-

temperatura em certas localizações do reservatório foi usado para planejar e melhorar as 

estratégias de operação. Isso foi feito através da modelagem dos processos SAGD e ES-

SAGD usando um detalhado modelo tridimensional de um reservatório de Athabasca. O ES-

SAGD promoveu menores razões acumuladas vapor-óleo que o SAGD, reduzindo 

significantemente a quantidade de vapor injetado. Como a maior parte do solvente injetado foi 

produzida, pode haver significativos benefícios econômicos usando-se o ES-SAGD em vez do 

SAGD. O mapeamento do processo, em um gráfico pressão versus temperatura, revelou 

benefícios do ES-SAGD como a redução da temperatura de operação (menores perdas de 
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calor e maior eficiência térmica). O aumento da vazão de óleo alcançado no ES-SAGD pode 

ter impacto significativo na economicidade do processo. 

 

Os recentes desenvolvimentos relacionados à coinjeção de vapor e solvente são 

bastante animadores, pois visam aumentar as vazões de óleo, reduzir o consumo de água e 

energia e minimizar a emissão de gases causadores do efeito estufa. Assim, torna-se 

indispensável um estudo da viabilidade de aplicação desta nova tecnologia em campos de 

óleos pesados do Brasil, especialmente nos da Bacia Potiguar, com as devidas adequações às 

suas particularidades. 

 

Neste trabalho, será analisada a injeção contínua de vapor com solvente através de um 

sistema de poços verticais. Serão utilizados modelos semi-sintéticos, porém com dados de 

reservatório que podem ser extrapolados para situações de aplicações práticas na Bacia 

Potiguar. 
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4. Materiais e métodos 
 

Na escolha de um modelo de simulação, alguns fatores devem ser considerados, a 

saber: os objetivos do estudo, os parâmetros operacionais e de reservatório a serem analisados 

e a quantidade e qualidade dos dados de entrada e de saída. Algumas limitações também são 

levadas em conta: a capacidade computacional, que implica diretamente no tempo de 

simulação, os dados que se encontram disponíveis e o custo de implementação do método 

proposto. 

 

Neste capítulo, são tratados aspectos relacionados à ferramenta computacional 

utilizada, ao modelo físico do reservatório, às propriedades rocha-fluido, às condições 

operacionais fixas, à modelagem dos fluidos e, por fim, à metodologia de trabalho. 

 

4.1. Ferramenta computacional 
 

As simulações foram realizadas no programa STARS (“Steam, Thermal, and 

Advanced Processes Reservoir Simulator”) do grupo CMG (“Computer Modelling Group”) – 

versão 2007.11. Trata-se de um simulador trifásico que permite a inserção de múltiplos 

componentes.  

 

O STARS foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas de 

óleo, tais como: aquecimento eletromagnético, combustão in-situ, injeção de gás, THAI 

(“Toe-to-Heel Air Injection”), injeção de água quente, injeção de vapor e solvente, VAPEX 

(“Vapor Extraction”), SAGD (“Steam-Assisted Gravity Drainage”), ES–SAGD (“Expanding 

Solvent – SAGD”), além de processos geomecânicos ou que envolvem aditivos químicos. 

 

Os sistemas de malha disponíveis nesse simulador podem ser cartesianos, cilíndricos 

ou de profundidade e espessura variáveis. Além disso, possibilita configurações 

bidimensionais e tridimensionais para qualquer sistema de malha. 

 

 Os arquivos de dados de entrada – arquivos “.dat” - incluem, dentre outros 

parâmetros, a configuração da malha do modelo, as características dos fluidos envolvidos, as 

propriedades do reservatório em estudo e as condições operacionais em que se realiza o 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Capítulo IV: Materiais e métodos 

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão   39 

 

procedimento de recuperação avançada do óleo. Os dados foram coletados tanto do campo 

quanto da literatura. Já os arquivos “.out” fornecem os resultados formatados da simulação. 

 

A extensão “.mrf” indica os arquivos principais de resultados. Neles estão registrados 

os dados binários dos resultados de simulação, enquanto que os arquivos com extensão “.irf” 

correspondem à interface entre os arquivos “.mrf” e os resultados gráficos. 

 

4.2. Modelo físico 
 

O modelo físico engloba as características do reservatório (rocha/fluidos) e o método 

de recuperação. Para o caso da injeção contínua de vapor e solvente, foi utilizado um sistema 

de coordenadas cartesianas (direções i, j, k). O modelo de injeção escolhido foi o 5-spot 

(“five-spot”) invertido, que é constituído de um poço injetor no centro da malha e quatro 

produtores nas esquinas, como mostra a Figura 4.1. 

  

              
Figura 4. 1. Modelo five-spot invertido. 

 

Com o objetivo de reduzir o tempo de simulação e considerando a simetria do sistema, 

foi utilizado, nos arquivos de dados, apenas ¼ de 5-spot, representado por um poço injetor e 

outro produtor. 

 

O reservatório considerado tem o formato de um paralelepípedo com as seguintes 

dimensões: 
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 Comprimento – 100 m; 

 Largura – 100 m; 

 Espessura – 29 m. 

 

O refinamento foi estabelecido da seguinte maneira, como mostrado na Figura 4.2: 

 

 Direção i - 20 blocos de 5 m; 

 Direção j - 20 blocos de 5 m; 

 Direção k (sentido descendente) – 4 blocos de 0,5 m; 4 blocos de 1,5 m e 7 blocos de 

3,0 m; 

 Total de blocos: 6000. 

  

 
Figura 4. 2. Modelo proposto (STARS 2007.11). 

 

Os limites do reservatório estão fechados ao fluxo de fluidos e são feitas, ainda, as 

seguintes considerações: 

 

 Existem quatro componentes: óleo, água, gás e solvente; 

 Três fases: óleo, água e gás; 

 A fase óleo é formada pelos componentes óleo, gás e solvente; 

 A fase água é composta só por água; 

 A fase gás pode conter água, solvente e gás; 
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 Não existem reações químicas; 

 Não há sólidos nos fluidos. 

 

4.3. Propriedades do reservatório 
 

Neste trabalho, foram utilizados modelos semi-sintéticos com dados de reservatório 

que podem ser extrapolados para situações de aplicações práticas na Bacia Potiguar. 

 

 Profundidade: 200 m;  

 Porosidade: 30%; 

 Permeabilidade horizontal: 1000 mD; 

 Permeabilidade vertical: 100 mD; 

 Compressibilidade efetiva da rocha: 4,4.10-7 1/Pa; 

 Pressão de referência para a compressibilidade da rocha: 1.980 kPa; 

 Condutividade térmica da rocha: 1,7 J / m-s-K; 

 Condutividade térmica da água: 0,2 J / m-s-K; 

 Condutividade térmica do óleo: 0,04 J / m-s-K; 

 Condutividade térmica do gás: 0,6 J / m-s-K; 

 Capacidade calorífica volumétrica da rocha: 66.465 J / m3-K; 

 Temperatura inicial do reservatório: 311 K; 

 Saturação inicial de óleo: 70%; 

 Saturação residual de óleo: 30%; 

 Saturação de água conata: 30%; 

 Saturação crítica de gás: 2%; 

 Distância do contato água-óleo em relação ao topo do reservatório: 20 m. 

 

4.4. Condições operacionais fixas 
 

 Temperatura do vapor: 561 K; 

 Qualidade do vapor: 55%; 

 Pressão máxima no poço injetor: 7.200 kPa; 

 Pressão mínima no poço produtor: 197 kPa; 
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 Intervalo de completação: até a 8º camada (poço injetor) e até a 11º (poço produtor), 

sentido vertical descendente; 

 Tempo de projeto: 16 anos (2000 – 2016). 

 

4.5. Saturações iniciais 
 

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram as saturações iniciais de água e óleo no reservatório e os 

intervalos de completação dos poços. Cada ponto representa uma camada perfurada.  

 

 
Figura 4. 3. Saturação inicial de água no reservatório; intervalos de completação dos 

poços perfurados. 

 

 
Figura 4. 4. Saturação inicial de óleo no reservatório; intervalos de completação dos 

poços perfurados. 
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4.6. Modelagem dos fluidos 
 

Neste trabalho, foram utilizados os seguintes fluidos: água (H2O), etano (C2H6), 

pentano (C5H12), hexano (C6H14), heptano (C7H16) e óleo (C20H42). 

 

Nos arquivos de dados de entrada, o STARS requer, além das curvas de 

permeabilidade e de viscosidade, algumas constantes relativas a cada uma das substâncias 

acima. Essas constantes são descritas a seguir. 

 

4.6.1. Massa molecular  

 

A massa molecular de uma substância é a massa de uma molécula dessa substância 

relativa à unidade de massa atômica u (igual a 1/12 da massa do isótopo carbono-12, 12C). 

Formalmente deve ser chamada massa molecular relativa, devido a esta relação. 

 

Na Tabela 4.1, são mostradas as composições químicas e as massas moleculares de 

cada um dos fluidos utilizados. 

 

Tabela 4. 1. Composições químicas e massas moleculares dos fluidos. 

Substância Composição Química Massa Molecular (u) 

Água H20 18,015 

Etano C2H6 30,070 

Pentano C5H12 72,151 

Hexano C6H14 86,178 

Heptano C7H16 100,205 

Óleo C20H42 282,556 

 

4.6.2. Temperatura crítica e pressão crítica  

 

Constituem as coordenadas do chamado ponto crítico, que corresponde ao maior valor 

de pressão em que as duas fases coexistem ou, mais precisamente, é o ponto de temperatura e 

pressão em que as propriedades intensivas das fases líquido e gás de uma substância são 

iguais. As temperaturas e pressões críticas dos fluidos utilizados constam na Tabela 4.2. 
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Tabela 4. 2. Temperaturas críticas e pressões críticas dos fluidos. 

Substância Temperatura crítica (K) Pressão crítica (kPa) 

Água 647,3 22.048 

Etano 305,4 4.884 

Pentano 469,6 3.374 

Hexano 507,4 2.969 

Heptano 540,2 2.736 

Óleo 767,0 2.482 

  

4.6.3. Coeficientes de distribuição 

 

No STARS, as relações de equilíbrio de fases são realizadas através dos valores Ke, 

obtidos diretamente em função da pressão, temperatura e composição de cada fluido. A 

Tabela 4.3 mostra os coeficientes de distribuição KV1, KV4 e KV5 utilizados para os 

cálculos dos valores Ke a partir da Equação (4.1). 

 

Tabela 4. 3. Constantes KV1, KV4 e KV5 dos fluidos. 

Substância KV1 (Pa) KV4 (K) KV5 (K) 

Água 1,1860E+10 -3816,44 46,13 

Etano 8,4644E+08 -1511,42 17,16 

Pentano 1,0029E+09 -2477,07 39,94 

Hexano 1,0062E+09 -2697,55 48,78 

Heptano 1,0442E+09 -2911,32 56,51 

Óleo 1,8929E+09 -4680,46 141,10 

 

(Fonte: Tabela 2, STARS 2007.11) 

 

                                        (4.1) 
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4.6.4. Constantes de capacidade calorífica  

 

As capacidades caloríficas da fase gasosa (Cpg’s) podem ser estimadas em função da 

temperatura, utilizando-se dados da Tabela 5 do STARS, que correspondem ao 

comportamento de gás ideal. A Tabela 4.4 mostra as constantes CPG1, CPG2, CPG3 e CPG4 

utilizadas pelo simulador nos cálculos das capacidades caloríficas a partir da Equação (4.2). 

 

Tabela 4. 4. Constantes CPG1, CPG2, CPG3 e CPG4 dos fluidos. 

Substância 
CPG1 

(J/gmol-K)

CPG2 

(J/gmol-K2)

CPG3 

(J/gmol-K3)

CPG4 

(J/gmol-K4) 

Água 32,243 1,924E-03 1,055E-05 -3,596E-09 

Etano 5,409 0,1781 -6,938E-05 8,713E-09 

Pentano -3,626 0,4873 -2,580E-04 5,305E-08 

Hexano -4,413 0,5820 -3,119E-04 6,494E-08 

Heptano -5,146 0,6762 -3,651E-04 7,658E-08 

Óleo -22,383 1,939 -1,117E-03 2,528E-07 

 

(Fonte: Tabela 5, STARS 2007.11) 

 

                          1  2   3   4                        (4.2) 

 

4.6.5. Constantes de entalpia   

 

As entalpias de vaporização (Hvap’s) de determinados componentes podem ser 

estimadas em função da temperatura. O cálculo é feito a partir da Equação (4.3), onde T é a 

temperatura do componente, Tc a temperatura crítica, EV é um expoente (=0,38) e a constante 

HVR se obtém da Tabela 6 do STARS. As constantes HVR utilizadas pelo simulador para os 

cálculos das entalpias de vaporização dos fluidos são exibidas na Tabela 4.5.   
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Tabela 4. 5. Constantes HVR e EV dos fluidos. 

Substância HVR (J/gmol-K**0,38) EV

Água 4.820 0,38

Etano 2.379 0,38

Pentano 3.745 0,38

Hexano 4.143 0,38

Heptano 4.520 0,38

Óleo 8.569 0,38

 

(Fonte: Tabela 6, STARS 2007.11) 

 

         –                                        (4.3) 

 

4.6.6. Constantes de viscosidade 

 

São constantes utilizadas para o cálculo da viscosidade VISC de uma substância a uma 

temperatura T (K). A Tabela 4.6 exibe os valores de AVISC e BVISC utilizados pelo STARS 

para a geração das curvas de viscosidade dos solventes a partir da Equação (4.4).   

 

Tabela 4. 6. Constantes AVIS e BVISC dos fluidos. 

Substância AVISC (Pa.s) BVISC (K) 

Pentano 1,79268E-04 313,66 

Hexano 1,73453E-04 362,79 

Heptano 1,52870E-04 436,73 

 

(Fonte: Tabela 4, STARS 2007.11) 

 

  /        (4.4) 
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4.6.7. Curvas de viscosidade versus temperatura para os solventes utilizados e 

para os óleos de 300, 1000 e 3000 cP@ 37,8 ºC 

 

As curvas de viscosidade versus temperatura para os solventes foram traçadas com 

base na Equação (4.4), exibida na seção anterior, enquanto que as curvas de viscosidade para 

os óleos de 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC foram obtidas a partir de uma projeção realizada 

por Barillas (2005). As Figuras 4.5 e 4.6 mostram, respectivamente, as curvas de viscosidade 

versus temperatura utilizadas para os solventes e para os óleos.  

 

 
Figura 4. 5. Curvas de viscosidade versus temperatura utilizadas para os solventes pentano, 

hexano e heptano. 

 
Figura 4. 6. Curvas de viscosidade versus temperatura utilizadas para os óleos de 300, 1000 e 

3000 cP@37,8 ºC. 

(Fonte: Barillas, 2005) 
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Como pôde ser constatado na Figura 4.6, o forte decréscimo da viscosidade com a 

temperatura, especialmente nos óleos mais pesados, explica o sucesso da aplicação dos 

métodos térmicos para a recuperação desse tipo de fluido. Na otimização dos parâmetros 

operacionais, foi utilizado o óleo de viscosidade 1000 cP. 

 

4.6.8. Curvas de permeabilidade relativa 

 

As Figuras 4.7 e 4.8 mostram, respectivamente, as curvas de permeabilidade relativa 

nos sistemas água-óleo e líquido-gás utilizadas como parâmetros de entrada no simulador. Os 

valores referem-se à temperatura inicial do reservatório (311 K). 

 

 
Figura 4. 7. Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de água.  

 

 
Figura 4. 8. Curvas de permeabilidade relativa ao gás e ao óleo versus saturação de líquido. 
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4.7. Metodologia de trabalho 
 

No presente estudo, foi verificada a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais 

(distância entre poços, vazão de injeção de fluidos, tipo de solvente injetado e quantidade de 

solvente) sobre a produção acumulada de óleo, o fator de recuperação e a razão óleo-vapor.  

 

Para analisar as respostas de interesse com base nas diferentes interações entre os 

parâmetros operacionais escolhidos, foi realizado um planejamento fatorial de três níveis, 

resultando num total de oitenta e uma simulações. Os níveis mínimos (-1), intermediários (0) 

e máximos (+1) bem como a nomenclatura utilizada para esses parâmetros são mostrados na 

Tabela 4.7.   

 

Tabela 4. 7. Intervalo de análise e nomenclatura dos parâmetros operacionais. 

Parâmetro 

Valor 

Mínimo 

(-1) 

Valor 

Intermediário 

(0) 

Valor 

Máximo 

(+1) 

Distância entre Poços (m) – “D” 65 100 135 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) – “Qinj” 20 35 50 

Solvente – “Solvente” Pentano Hexano Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) – “% 

de Solvente” 
5 10 15 

 

A escolha da distância entre poços como um dos parâmetros operacionais a serem 

analisados implicou em alterações no comprimento e na largura da malha. O número de 

blocos que compõem essas duas dimensões foi determinado de acordo com cada nível de 

distância, mas as dimensões individuais de cada bloco bem como a espessura do reservatório 

foram mantidas. As vazões de produção utilizadas correspondem ao dobro dos respectivos 

valores da vazão de injeção de fluidos (vapor + solvente). 

 

Os fatores de recuperação foram calculados com base nos volumes originais de óleo 

associados a cada configuração de malha. Em sendo função do volume total da rocha, o 

volume poroso também variou, enquanto que as demais propriedades do reservatório foram 
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mantidas. A Tabela 4.8 mostra os volumes de óleo in place e os volumes porosos para cada 

valor da distância entre poços. 

 

Tabela 4. 8. Volumes de óleo in place e volumes porosos para cada intervalo de distância 
entre poços. 

Distância entre Poços (m) Volume de Óleo in place (m3) Volume Poroso (m3) 

65 10.133 22.811 

100 22.799 51.324 

135 40.532 91.243 

  

As figuras 4.9, 4.10 e 4.11 ilustram, em duas dimensões, as configurações de malha 

para cada um dos três intervalos de distância entre poços acima destacados: 

 

      
Figura 4. 9. Configuração 2D da malha para distância de 65 m entre os poços. 
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Figura 4. 10. Configuração 2D da malha para distância de 100 m entre os poços. 

 

                                           
Figura 4. 11. Configuração 2D da malha para distância de 135 m entre os poços. 

 

 A análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais foi baseada em diagramas de 

Pareto, enquanto que a análise das interações entre os parâmetros operacionais baseou-se em 

curvas de nível. A otimização realizada tomou por base a função objetivo fator de 

recuperação. 
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As comparações entre os resultados inerentes aos modelos com solvente, à injeção de 

vapor sem solvente e à recuperação primária foram realizadas através de gráficos de produção 

acumulada de óleo, vazão de óleo e volumes injetados e produzidos de solvente, além de 

configurações 2D da saturação de óleo no plano vertical entre os poços perfurados. Todos os 

valores registrados referem-se às condições de superfície (“Standard Conditions”). 

 

Para analisar a aplicação do modelo otimizado em óleos de viscosidades 300, 1000 e 

3000 cP@37,8 ºC, foram utilizados gráficos de produção acumulada de óleo e vazão de óleo, 

enquanto que o comportamento do método em outros níveis de distância entre poços foi 

estudado a partir da metodologia de superfícies de resposta, já descrita na seção 2.14.2, e de 

gráficos do fator de recuperação em função do volume poroso injetado. 
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5. Resultados e discussões 
 

Neste capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos a partir das 

simulações realizadas e as discussões correspondentes.  

 

Inicialmente, é realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais 

contemplados e, em seguida, uma análise das interações entre eles sobre as respostas de 

interesse.  

 

Também são tratados os seguintes pontos: otimização do processo, comparação entre 

os resultados obtidos nos modelos base, 0% solvente e otimizado, comparação entre os 

resultados obtidos na recuperação primária e nos modelos 0% solvente, 5% solvente, 10% 

solvente e otimizado, interrupção da injeção de fluidos, análise comparativa da aplicação do 

modelo otimizado em óleos de viscosidades 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC e, por último, 

análise do processo nos outros níveis de distância entre poços. 

 

5.1. Análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais 
 

A sensibilidade dos parâmetros operacionais sobre as respostas de interesse foi 

examinada através de diagramas de Pareto. A utilização desses recursos permite indicar quais 

os parâmetros operacionais e suas interações mais significativas sobre cada variável resposta 

considerada. 

 

No diagrama de Pareto, os efeitos cujos retângulos estiverem à direita da linha 

divisória (p = 0,05) são estatisticamente significativos ao nível de 95% de confiança em 

relação aos demais. Enquanto os efeitos positivos estão associados a um aumento da variável 

resposta, os efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro ou interação reduz 

a variável resposta considerada.  

 

Com o intuito de realizar uma análise mais detalhada do ponto de vista temporal, o 

comportamento das respostas sob influência dos parâmetros foi exibido para cada intervalo de 

4 anos. A Tabela 5.1 mostra a nomenclatura dos efeitos contemplados nessa análise. 
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Tabela 5. 1. Nomenclatura dos parâmetros operacionais e dos efeitos contemplados nos 
diagramas de Pareto. 

Parâmetro Nomenclatura 

Distância entre poços “D” ou “1” 

Vazão de Injeção de Vapor “Qinj” ou “2” 

Solvente “Solvente” ou “3” 

Porcentagem de Solvente Injetado “% de Solvente” ou “4” 

Efeito Linear “L” 

Efeito Quadrático “Q” 

 

As Figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram, através dos diagramas de Pareto, a influência 

dos parâmetros e das interações entre eles sobre a produção acumulada de óleo. É válido 

ressaltar que os níveis de distância entre poços estão associados a diferentes volumes de óleo 

in place, como mostrado na Tabela 4.9, seção 4.7. Percebe-se que, após os quatro primeiros 

anos de projeto, o efeito linear da vazão de injeção de vapor (Qinj(L)) foi o mais significativo, 

seguido da interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e da vazão de injeção de 

vapor (1L-2L) e do efeito quadrático da distância entre poços (D(Q)). O efeito quadrático do 

tipo de solvente injetado (Solvente(Q)) não influenciou significativamente a produção 

acumulada de óleo. 

 

-.053153
.1028479
.1313147
-.17625
-.182701
.1842877
.2065871
-.28449
-.374442
.4002281
.4123218
.4391329
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-.529342
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-.838794
.8886638
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1.674802
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p=.05

% de Solvente(Q)
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Figura 5. 1. Diagrama de Pareto. Resposta: produção acumulada de óleo. 4 anos. 
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Figura 5. 2. Diagrama de Pareto. Resposta: produção acumulada de óleo. 8 anos. 
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Figura 5. 3. Diagrama de Pareto. Resposta: produção acumulada de óleo. 12 anos. 
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Figura 5. 4. Diagrama de Pareto. Resposta: produção acumulada de óleo. 16 anos. 

 

Nos demais intervalos, o efeito linear da distância entre poços (D(L)) foi o mais 

expressivo, sendo seguido, ao final dos 16 anos de projeto, pelos seguintes efeitos e interações 

significativas: efeito linear da vazão de injeção de vapor (Qinj(L)), efeito quadrático da 

distância entre poços (D(Q)), interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e da 

vazão de injeção de vapor (1L-2L), efeito linear da quantidade de solvente injetado (% de 

Solvente(L)), efeito linear do tipo de solvente injetado (Solvente(L)), interação entre os 

efeitos lineares da distância entre poços e da quantidade de solvente injetado (1L-4L) e 

interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e do tipo de solvente injetado (1L-

3L). Pode-se observar ainda que, nos oito últimos anos de projeto, a influência do efeito 

Qinj(L) sobre a produção acumulada de óleo é negativa. 

 

As Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 mostram, através dos diagramas de Pareto, a influência 

dos parâmetros e das interações entre eles sobre o fator de recuperação. Observa-se que, nos 

oito primeiros anos de projeto, o efeito linear da distância entre poços (D(L)) foi o mais 

pronunciado, seguido pela interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e da 

vazão de injeção de vapor (1L-2L).  O valor negativo do efeito D(L) indica que o aumento da 

distância entre poços diminuiu o fator de recuperação. Nesse mesmo período, o tipo de 

solvente injetado (Solvente(L) e Solvente(Q)) não apresentou influência significativa. 
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Figura 5. 5. Diagrama de Pareto. Resposta: fator de recuperação. 4 anos. 
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Figura 5. 6. Diagrama de Pareto. Resposta: fator de recuperação. 8 anos. 
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Figura 5. 7. Diagrama de Pareto. Resposta: fator de recuperação. 12 anos. 
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Figura 5. 8. Diagrama de Pareto. Resposta: fator de recuperação. 16 anos. 

 

Considerando-se os dezesseis anos de projeto, os seguintes efeitos e interações 

influenciaram significativamente o fator de recuperação: efeito linear da vazão de injeção de 

vapor (Qinj(L)), efeito quadrático da distância entre poços (D(Q)), efeito linear da distância 

entre poços (D(L)), efeito linear da quantidade de solvente injetado (% de Solvente(L)), efeito 

linear do tipo de solvente (Solvente(L)), efeito quadrático da vazão de injeção de vapor 
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(Qinj(Q)), interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e do tipo de solvente 

(1L-3L) e interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e da quantidade de 

solvente injetado (1L-4L). Os efeitos quadráticos do tipo (Solvente(Q)) e da quantidade de 

solvente injetado (% de Solvente(Q)) não foram significativos ao longo de todo o processo. 

 

As Figuras 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 mostram, através dos diagramas de Pareto, a 

influência dos fatores e das interações entre eles sobre a razão óleo-vapor. Pode-se constatar 

que o efeito linear da distância entre poços (D(L)) foi o mais pronunciado em todos os 

intervalos analisados. Nos oito primeiros anos de projeto, o tipo de solvente injetado 

(Solvente(L) e Solvente(Q)) não apresentou influência significativa. 
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Figura 5. 9. Diagrama de Pareto. Resposta: razão óleo-vapor. 4 anos. 
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Figura 5. 10. Diagrama de Pareto. Resposta: razão óleo-vapor. 8 anos. 
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Figura 5. 11. Diagrama de Pareto. Resposta: razão óleo-vapor. 12 anos. 
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Figura 5. 12. Diagrama de Pareto. Resposta: razão óleo-vapor. 16 anos. 

 

Ao final dos dezesseis anos de projeto, os seguintes efeitos e interações influenciaram 

significativamente a razão óleo-vapor: efeito linear da distância entre poços (D(L)), efeito 

linear da vazão de injeção de vapor (Qinj(L)), efeito quadrático da distância entre poços 

(D(Q)), interação entre os efeitos lineares da distância entre poços e da vazão de injeção de 

vapor (1L-2L), efeito linear da quantidade de solvente injetado (% de Solvente(L)), efeito 

linear do tipo de solvente (Solvente(L)), interação entre os efeitos lineares da distância entre 

poços e da quantidade de solvente injetado (1L-4L) e interação entre os efeitos lineares da 

distância entre poços e do tipo de solvente injetado (1L-3L). Os efeitos quadráticos do tipo 

(Solvente(Q)) e da quantidade de solvente injetado (% de Solvente(Q)) não foram 

significativos ao longo de todo o processo. 

 

5.2. Análise das interações das variáveis operacionais 
 

A análise das interações das variáveis operacionais baseou-se em curvas de nível. As 

regiões “ótimas” de trabalho são representadas pelas áreas em vermelho, enquanto que as 

áreas verdes estão associadas aos níveis de parâmetros que promoveram os menores valores 

para a variável resposta considerada. Os valores correspondentes aos níveis mínimos (-1), 

intermediários (0) e máximos (+1) e a nomenclatura utilizada nesta análise constam na Tabela 

4.7, já exibida na seção 4.7. 
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Tabela 4.7. Intervalo de análise e nomenclatura dos parâmetros operacionais. 

Parâmetro 

Valor 

Mínimo 

(-1) 

Valor 

Intermediário 

(0) 

Valor 

Máximo 

(+1) 

Distância entre Poços (m) – “D” 65 100 135 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) – “Qinj” 20 35 50 

Solvente – “Solvente” Pentano Hexano Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) – “% 

de Solvente” 
5 10 15 

 

 O objetivo dessa análise é identificar, nas interações geradas, os níveis dos parâmetros 

que promoveram as regiões “ótimas” de trabalho. As Figuras 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 mostram 

as curvas de nível para a produção acumulada de óleo. Observa-se que, para os quatro 

primeiros anos de projeto e mantendo-se as outras variáveis constantes, as maiores produções 

acumuladas de óleo foram obtidas quando existe uma combinação entre: altas vazões de 

injeção de vapor (Qinj) com grandes distâncias entre poços (D), altas vazões de injeção de 

vapor (Qinj) com elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente) ou distâncias 

médias entre poços (D) com elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente). 

Nesse período, o tipo de solvente (Solvente) utilizado não apresentou grande importância 

sobre a produção acumulada de óleo ao interagir com os demais parâmetros. 
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Figura 5. 13. Curvas de nível. Resposta: produção acumulada de óleo. 4 anos. 

 

 
Figura 5. 14. Curvas de nível. Resposta: produção acumulada de óleo. 8 anos. 
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Figura 5. 15. Curvas de nível. Resposta: produção acumulada de óleo. 12 anos. 

 

 
Figura 5. 16. Curvas de nível. Resposta: produção acumulada de óleo. 16 anos. 
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Considerando-se os 16 anos de projeto, pode-se constatar que as maiores produções 

acumuladas de óleo ocorreram para a combinação do tipo de solvente (Solvente) mais pesado 

com elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente). Na interação da distância 

entre poços (D) com as demais variáveis, as regiões “ótimas” foram obtidas para altos valores 

desse parâmetro, enquanto que, na interação da vazão de injeção de vapor (Qinj) com as 

outras variáveis, as regiões “ótimas” ocorreram para os valores mais baixos desse parâmetro. 

 

As Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 mostram as curvas de nível para o fator de 

recuperação do óleo. Observa-se que, para os oito primeiros anos de projeto e mantendo-se as 

outras variáveis constantes, os maiores fatores de recuperação foram obtidos quando existe 

uma combinação entre: pequenas distâncias entre poços (D) com baixas vazões de injeção de 

vapor (Qinj), elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente) com baixas vazões 

de injeção de vapor (Qinj) e elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente) com o 

tipo de solvente (Solvente) mais pesado. 

 

 
Figura 5. 17. Curvas de nível. Resposta: fator de recuperação. 4 anos. 
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Figura 5. 18. Curvas de nível. Resposta: fator de recuperação. 8 anos. 

 

 
Figura 5. 19. Curvas de nível. Resposta: fator de recuperação. 12 anos. 
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Figura 5. 20. Curvas de nível. Resposta: fator de recuperação. 16 anos. 

 

Levando-se em consideração os 16 anos de projeto, pode-se constatar que os maiores 

fatores de recuperação ocorreram para as mesmas combinações relatadas no parágrafo 

anterior. Na interação da vazão de injeção de vapor (Qinj) com as demais variáveis, as regiões 

“ótimas” foram obtidas para baixos valores desse parâmetro.  

 

As Figuras 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24 mostram as curvas de nível para a razão óleo-vapor. 

Observa-se que, para os oito primeiros anos de projeto e mantendo-se as outras variáveis 

constantes, as maiores razões óleo-vapor foram obtidas quando existe uma combinação entre: 

grandes distâncias entre poços (D) com baixas vazões de injeção de vapor (Qinj), pequenas 

quantidades de solvente injetado (% de Solvente) com baixas vazões de injeção de vapor 

(Qinj) e tipo de solvente (Solvente) mais pesado com pequenas quantidades de solvente 

injetado (% de Solvente). 
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Figura 5. 21. Curvas de nível. Resposta: razão óleo-vapor instantânea. 4 anos. 

 

 
Figura 5. 22. Curvas de nível. Resposta: razão óleo-vapor instantânea. 8 anos. 
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Figura 5. 23. Curvas de nível. Resposta: razão óleo-vapor instantânea. 12 anos. 

 

 
Figura 5. 24. Curvas de nível. Resposta: razão óleo-vapor instantânea. 16 anos. 
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Considerando-se os 16 anos de projeto e mantendo-se as outras variáveis constantes, 

pode-se constatar que as maiores razões óleo-vapor ocorreram para a combinação entre 

grandes quantidades de solvente injetado (% de Solvente) com o tipo de solvente (Solvente) 

mais leve. Assim como aconteceu nos oito primeiros anos, as regiões “ótimas” também foram 

obtidas para as combinações entre grandes distâncias entre poços (D) com baixas vazões de 

injeção de vapor (Qinj) ou pequenas quantidades de solvente injetado (% de Solvente) com 

baixas vazões de injeção de vapor (Qinj). 

 

A partir das curvas de nível analisadas nesta seção, conclui-se que os parâmetros 

operacionais (distância entre poços, vazão de injeção de vapor, tipo de solvente e quantidade 

de solvente injetado) podem ser otimizados no sentido de se obter as melhores respostas 

referentes à produção acumulada de óleo, ao fator de recuperação e à razão óleo-vapor. Além 

disso, foi observado que alguns desses parâmetros podem ser modificados, no tempo, com o 

objetivo de manter as melhores respostas.    

 

5.3. Otimização do processo 
 

A análise realizada na seção anterior forneceu as regiões “ótimas” de trabalho para as 

diversas interações entre os parâmetros operacionais em diferentes épocas do projeto. 

Tomando-se por base a função objetivo fator de recuperação, a Tabela 5.2 mostra um resumo 

das melhores condições obtidas para a aplicação do método. 

 

Tabela 5. 2. Resumo das melhores condições obtidas para a aplicação do método. Atributos 
operacionais. 

Parâmetro Nível Ótimo Valor 

Distância entre Poços (m) -1 65 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) -1 20 

Solvente +1 Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) +1 15 

 

Como pôde ser observado na Tabela 5.2, as melhores condições ocorreram para o 

nível mínimo (65 m) da distância entre poços. A opção por esse valor, entretanto, implicaria 

num maior número de poços injetores e investimentos extras. Portanto, para o modelo 
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otimizado, foi escolhida a distância intermediária (100 m) entre poços.  A Tabela 5.3 

apresenta os valores dos parâmetros operacionais referentes ao modelo base e ao modelo 

otimizado. 

 

Tabela 5. 3. Valores dos parâmetros operacionais referentes aos modelos base e otimizado. 

Parâmetro Modelo Base Modelo Otimizado (15% Solvente) 

Distância entre Poços (m) 100 100 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) 35 20 

Solvente Hexano Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) 10 15 

 

Para enfatizar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o 

caso do vapor injetado sem solvente, também foram utilizados os modelos descritos na Tabela 

5.4.  

 

Tabela 5. 4. Valores dos parâmetros operacionais referentes aos modelos 0%, 5% e 10 % de 

solvente injetado. 

Parâmetro 0% Solvente 5% Solvente 10% Solvente 

Distância entre Poços (m) 100 100 100 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) 20 20 20 

Solvente _ Heptano Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) 0 5 10 

 

5.3.1. Produção acumulada do componente óleo para volumes maiores de 

solvente injetado 

 

Na literatura, os estudos normalmente destacam o uso de pequenas quantidades de 

solvente, não mais que 10% do volume de vapor (Shu e Hartman, 1988). A Figura 5.25 

mostra as produções acumuladas do componente óleo (sem solvente) em função do tempo 

para diversos volumes de solvente injetado. Observa-se que, para volumes superiores aos 

15%, praticamente não houve alteração na produção acumulada final. Dessa forma, os custos 

com solvente tornar-se-iam cada vez maiores, mas as receitas finais obtidas com o volume de 

óleo produzido seriam semelhantes. 
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Figura 5. 25. Produção acumulada do componente óleo (sem solvente) versus tempo. 

Diferentes volumes de solvente injetado.  

 

5.4. Comparação entre os modelos base, 0% solvente e otimizado (15% 

solvente) 
 

Nesta seção, são realizadas comparações entre alguns resultados obtidos a partir dos 

modelos base, 0% solvente e otimizado (15% solvente). Os níveis dos parâmetros 

operacionais em cada um desses modelos constam nas Tabelas 5.3 e 5.4, exibidas 

anteriormente. 

 

A Figura 5.26 mostra o comportamento da produção acumulada do componente óleo 

(sem solvente) em função do tempo para esses casos. Percebe-se que, ao final dos dezesseis 

anos de projeto, o modelo base apresentou a menor produção total de óleo, sendo superado 

pelo modelo otimizado (15% solvente) já no quinto ano, e pelo modelo 0% solvente no 

sétimo.  
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Figura 5. 26. Produção acumulada do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelos 

base, 0% solvente e otimizado (15% solvente). 

 

A Tabela 5.5 mostra um resumo das produções acumuladas totais do componente óleo 

(sem solvente) e dos respectivos fatores de recuperação referentes a estes modelos ao final do 

projeto. Observa-se que o modelo 0% solvente recuperou cerca de 5% a mais de óleo do que o 

modelo base, enquanto que o modelo otimizado (15% solvente) apresentou uma recuperação 

cerca de 9% maior do que o modelo base. 

 

Tabela 5. 5. Produções acumuladas totais de óleo e fatores de recuperação para os modelos 
base, 0% solvente e otimizado (15% solvente). 

Modelo Np (x 103 m3) Fr (%)

Base 14,5 63,5 

0% Solvente 15,7 68,7 

Otimizado  16,5 72,4 
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As vazões do componente óleo (sem solvente) em função do tempo para esses três 

modelos são representadas na Figura 5.27. Em termos de velocidade de recuperação, é 

perceptível que os modelos com solvente (base e otimizado) produziram mais rápido do que o 

modelo 0% solvente. Apesar disso, como foi observado na Tabela 5.5, o modelo base 

recuperou menos óleo ao final do projeto. Pode-se constatar, ainda, a importância de uma 

otimização bem realizada, pois os níveis de parâmetros selecionados para o modelo base, que 

inclui solvente, não promoveram uma recuperação de óleo sequer superior ao modelo sem 

solvente.  

 

 
Figura 5. 27. Vazão do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelos base, 0% 

solvente e otimizado (15% solvente). 

 

Os gráficos de razão óleo-vapor instantânea em função do tempo para os três modelos 

em questão são mostrados na Figura 5.28. O modelo otimizado (15% solvente) apresentou 

maiores picos de ROV do que o modelo base, em virtude das maiores vazões de óleo obtidas 

nos primeiros anos de projeto injetando-se uma menor quantidade de vapor. As baixas vazões 

do componente óleo (sem solvente) apresentadas pelos três modelos a partir de determinados 

períodos implicam em baixos valores de ROV, o que sugere uma interrupção da injeção no 

período economicamente e tecnicamente viável. 
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Figura 5. 28. Razão óleo-vapor versus tempo. Modelos base, 0% solvente e otimizado (15% 

solvente). 

 

 A Figura 5.29 mostra o gráfico do fator de recuperação (Fr) do componente óleo (sem 

solvente) em função do volume poroso injetado (VPI) para os três modelos em questão. 

Observa-se que, para um mesmo volume poroso injetado, a recuperação de óleo apresentada 

pelo modelo otimizado (15% solvente) foi superior em relação aos demais modelos. Para 1,5 

VPI, por exemplo, o fator de recuperação obtido pelo modelo otimizado (15% solvente) foi de 

72%, enquanto que os modelos 0% solvente e base obtiveram 67% e 63%, respectivamente. O 

modelo base, que injeta um volume maior de vapor (35 m3/dia) e 10% de hexano, apresentou 

a menor recuperação de óleo, sendo que, por volta de 1,25 VPI em diante, praticamente não 

houve acréscimo no fator de recuperação de óleo para este modelo, em virtude das baixas 

vazões de produção do componente óleo (sem solvente). 
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Figura 5. 29. Fator de recuperação (Fr) do componente óleo (sem solvente) versus volume 

poroso injetado (VPI). Modelos base, 0% solvente e otimizado (15% solvente). 

 

5.5. Comparação entre a recuperação primária e os modelos 0% 

solvente, 5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente) 
 

Neste item, são realizadas comparações entre os resultados inerentes aos modelos com 

solvente, à injeção simples de vapor (0% solvente) e à recuperação primária durante os 16 

anos de projeto. Para essa análise, foram utilizados gráficos de produção acumulada de óleo, 

vazão de óleo e volumes injetados e produzidos de solvente, além de configurações 2D da 

saturação de óleo no plano vertical entre os poços injetor e produtor. Todos os valores 

referem-se às condições de superfície (“Standard Conditions”). 

 

Na Figura 5.30, estão registradas as produções acumuladas do componente óleo (sem 

solvente) em função do tempo para o caso da recuperação primária e para os modelos acima 

listados. Observa-se que, no início, as curvas dos modelos analisados praticamente 

coincidiram, em virtude do óleo “frio” que é produzido antes da chegada do óleo aquecido 

pelo vapor ao poço produtor. A partir do segundo ano de projeto, as curvas referentes aos 
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modelos com solvente passaram a registrar produções acumuladas de óleo superiores às do 

modelo 0% solvente.  

 

 
Figura 5. 30. Produção acumulada do componente óleo (sem solvente) versus tempo. 

Recuperação primária e modelos 0% solvente, 5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% 
solvente). 

 

Esse resultado sugere que a presença do solvente nas quantidades analisadas acelerou 

a chegada do banco de óleo aquecido ao poço produtor, promovendo, assim, uma recuperação 

mais rápida do que no modelo 0% solvente. Além disso, pode-se constatar que o acréscimo no 

volume de solvente injetado aumentou cada vez mais a produção acumulada total de óleo. 

 

A Figura 5.31 mostra as vazões do componente óleo (sem solvente) em função do 

tempo para os modelos em questão. Percebe-se que quanto maior o volume de solvente 

injetado, mais antecipada foi a produção de óleo. Esse efeito pode ser percebido 

principalmente entre o segundo e o quarto ano, em que o modelo otimizado (15% solvente) 

chegou a apresentar picos de até 15 m3/dia, enquanto que, na mesma época, o modelo 0% 

solvente produzia apenas 5 m3/dia. É importante destacar, ainda, que as elevadas vazões 

apresentadas inicialmente pelo modelo otimizado contribuem para uma depleção mais rápida 

do reservatório, o que justifica as menores vazões obtidas no período seguinte. 
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Figura 5. 31. Vazão do componente óleo versus tempo. Recuperação primária e modelos 0% 

solvente, 5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente). 

 

As elevadas produções iniciais obtidas pelos modelos que utilizam solventes podem 

ter um impacto significativo na economicidade do projeto, pois a antecipação da produção 

sugere que a injeção de fluidos (vapor e solvente) no reservatório possa ser interrompida mais 

cedo. Do ponto de vista ambiental, haveria uma redução do consumo de energia e de água 

para a geração de vapor, diminuindo a emissão de gases causadores do efeito estufa. Também 

é importante destacar que as maiores vazões de óleo apresentadas por esses modelos podem 

gerar um retorno financeiro mais rápido, o que seria decisivo para a viabilidade econômica do 

projeto. 

 

O efeito do volume de solvente injetado sobre o fator de recuperação pode ser 

visualizado na Tabela 5.6. Como era de se esperar, pelos resultados obtidos na Figura 5.30, o 

modelo otimizado (15% solvente) promoveu a maior recuperação de óleo, considerando-se os 

16 anos de projeto. É importante destacar que, para um horizonte de análise de 7 anos, por 

exemplo, as diferenças entre os fatores de recuperação seriam bem maiores, dado o 

comportamento das curvas de produção acumulada de óleo até esse período. 
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Tabela 5. 6. Produção acumulada total de óleo e fatores de recuperação. Recuperação primária 
e modelos 0% solvente, 5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente). 16 anos. 

Modelo Np (x 103 m3) Fr (%) 

Recuperação Primária 5,8 25,4 

0% Solvente 15,7 68,7 

5% Solvente 16,0 70,3 

10% Solvente 16,2 71,1 

Otimizado (15% Solvente) 16,5 72,4 

 

As saturações de óleo dos modelos 0% solvente e otimizado (15% solvente) para os 

sete primeiros anos de projeto estão representadas nas Figuras 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 

5.37, 5.38 e 5.39, que mostram o plano vertical entre os poços perfurados. Observa-se que, 

nos dois primeiros anos, os modelos apresentaram configurações bastante semelhantes. Já ao 

final do terceiro ano e nas configurações seguintes, podem-se notar as menores saturações de 

óleo obtidas pelo modelo otimizado (15% solvente), especialmente nas regiões mais próximas 

ao poço produtor. Essas respostas estão diretamente associadas às altas vazões de óleo 

apresentadas por este modelo especialmente entre o segundo e o quarto ano, conforme 

analisado na Figura 5.31. 

 

 

 

 
Figura 5. 32. Saturação de óleo em 01/01/2000. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 
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Figura 5. 33. Saturação de óleo em 31/12/2000. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 

 

 

 

 
Figura 5. 34. Saturação de óleo em 31/12/2001. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 
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Figura 5. 35. Saturação de óleo em 31/12/2002. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 

 

 

 

 
Figura 5. 36. Saturação de óleo em 31/12/2003. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 
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Figura 5. 37. Saturação de óleo em 31/12/2004. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 

(embaixo). 

 

 

 

 

Figura 5. 38. Saturação de óleo em 31/12/2005. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 
(embaixo). 
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Figura 5. 39. Saturação de óleo em 31/12/2006. Modelos 0% solvente (em cima) e otimizado 
(embaixo). 

 

 Na Figura 5.40, estão registrados os volumes injetados e produzidos de solvente em 

função do tempo para os modelos 5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente). 

Observa-se que praticamente todo o solvente injetado foi produzido junto com o óleo do 

reservatório. Quantificar o reaproveitamento desse solvente fugiria do escopo deste trabalho, 

entretanto, espera-se que o fluido produzido seja um óleo de menor densidade (maior ºAPI) e, 

conseqüentemente, maior valor econômico. Pode-se constatar ainda que, quanto maior o 

volume de solvente injetado, mais rapidamente se inicia a sua recuperação. 
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Figura 5. 40. Volumes injetados e produzidos de solvente versus tempo. Modelos 5% 

solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente). 

  

 As vazões dos hidrocarbonetos líquidos (óleo + solvente) em função do tempo para 

esses três modelos estão representadas na Figura 5.41. Percebe-se que, por volta do oitavo 

ano, as curvas tendem a se manter num valor constante de vazão. Esse comportamento pode 

ser justificado com base nas Figuras 5.31 e 5.42. Elas mostram que, nessa mesma época, as 

vazões do componente óleo (sem solvente) eram muito baixas e o reservatório produzia 

praticamente o mesmo volume de solvente que era injetado. Sendo a vazão de injeção 

constante, é razoável que a vazão de produção de solvente, nessa época, também seja 

constante. 
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Figura 5. 41. Vazão dos hidrocarbonetos líquidos (óleo + solvente) versus tempo. Modelos 

5% solvente, 10% solvente e otimizado (15% solvente). 

 

 
Figura 5.31. Vazão do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelos 5% solvente, 

10% solvente e otimizado (15% solvente). 
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Figura 5. 42. Vazões de solvente injetado e produzido versus tempo. Modelos 5% solvente, 

10% solvente e otimizado (15% solvente). 

 

5.6. Interrupção da injeção de fluidos 
 

Pelas análises realizadas até então, ficou perceptível a inviabilidade de se injetar 

fluidos neste reservatório durante todos os 16 anos de projeto. A Figura 5.31 mostrou 

claramente que os modelos chegam a zerar suas produções de óleo nos oito últimos anos de 

projeto. Neste subitem, são analisados alguns efeitos provocados pela interrupção da injeção 

de fluidos (vapor + solvente) para o caso do modelo otimizado (15% solvente).  

 

O critério adotado para a escolha da melhor época de interrupção foi baseado na 

semelhança entre as curvas de produção acumulada de óleo. Aquela que mais se aproximasse 

da produção obtida pelo modelo otimizado (15% solvente), utilizando o menor período de 

injeção possível, indicaria a época em que a injeção de fluidos poderia ser interrompida. A 

Tabela 5.7 mostra os modelos utilizados nessa análise e as respectivas épocas escolhidas para 

a interrupção da injeção. 
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Tabela 5. 7. Nomenclatura dos modelos que interrompem a injeção de fluidos no reservatório. 

Modelo Época da Interrupção da Injeção 

15% Solvente – Int 1 Final do 1º ano de projeto 

15% Solvente – Int 2 Final do 2º ano de projeto 

15% Solvente – Int 3 Final do 3º ano de projeto 

15% Solvente – Int 4 Final do 4º ano de projeto 

15% Solvente – Int 5 Final do 5º ano de projeto 

15% Solvente – Int 6 Final do 6º ano de projeto 

 

 A Figura 5.43 mostra as produções acumuladas do componente óleo (sem solvente) 

em função do tempo para o modelo otimizado (15% solvente) e para os modelos com 

interrupção de injeção. Observa-se que a curva do modelo 15% solvente – Int 4, que 

interrompeu a injeção após o quarto ano de projeto, apresentou o resultado mais favorável de 

acordo com o critério adotado nesta análise. É importante destacar, ainda, que os modelos 

15% solvente – Int 5 e 15% solvente – Int 6 apresentaram produções finais de óleo superiores 

em relação aos modelos otimizado (15% solvente) e 15% solvente – Int 4. No entanto, essas 

recuperações adicionais foram muito baixas e supostamente seria inviável obtê-las, 

considerando-se o maior período de injeção de fluidos. 
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Figura 5. 43. Produção acumulada do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelo 

otimizado (15% solvente) e modelos com interrupção da injeção. 

 

5.6.1. Descarte da água produzida 

 

Os custos que envolvem o tratamento e o descarte de efluentes na produção de 

petróleo variam muito, pois dependem da localização do campo, do tipo de emulsão, da forma 

de descarte, dos produtos utilizados e do processo selecionado. No oeste dos Estados Unidos, 

o custo varia de US$ 0,03/bbl a US$ 6,50/bbl para eliminação e/ou reinjeção de água (Curtice 

e Dalrymple, 2004). Nesta dissertação, que se refere ao caso específico do Rio Grande do 

Norte, foi estimado o valor de US$ 1,00/bbl para o tratamento e descarte da água produzida. 

 

A Figura 5.44 mostra a produção acumulada de água em função do tempo para os 

modelos otimizado (15% solvente) e 15% solvente – Int 4. Como se pode observar, o modelo 

15% solvente – Int 4, que interrompeu a injeção após o quarto ano de projeto, produziu cerca 

de 90.000 m3 a menos de água do que o modelo otimizado (15% solvente), o que corresponde 

a aproximadamente 570.000 bbl. Portanto, com a interrupção da injeção de fluidos nessa 

época e considerando-se o custo de US$ 1,00/bbl, poderiam ser economizados cerca de US$ 

570.000,00 referentes ao tratamento e descarte da água produzida. 
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Figura 5. 44. Produção acumulada de água versus tempo. Modelos otimizado (15% solvente) 

e 15% solvente – Int 4. 

 

5.6.2. Redução dos custos operacionais e de manutenção referentes ao 

gerador de vapor 

 

Conforme mencionado anteriormente, a redução do período de injeção de fluidos no 

reservatório sugere uma redução nos custos do projeto. Nesta seção, será discutida, através de 

uma análise simplificada, a redução dos custos operacionais e de manutenção que poderá ser 

promovida pela interrupção da injeção de fluidos no quarto ano. 

 

Os volumes acumulados de água injetada em função do tempo para os dois modelos 

em discussão estão representados na Figura 5.45. Ela mostra que o modelo 15% solvente – Int 

4 injetou cerca de 90.000 m3 a menos de água do que o modelo otimizado (15% Solvente), em 

virtude do menor período de injeção utilizado. 
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Figura 5. 45. Volume acumulado de água injetada versus tempo. Modelos otimizado (15% 

Solvente) e 15% Solvente – Int 4. 

 

Segundo Farouq Ali (2003), os custos operacionais e de manutenção inerentes a um 

gerador de 15 MW ultrapassam US$ 5.000,00/dia, considerando-se uma injeção de 

aproximadamente 500 m3/dia de água, convertida em vapor. Portanto, em virtude das 

oscilações ocorridas no preço do barril de petróleo até o presente momento, será utilizado o 

valor de US$ 10.000,00/dia para esses custos. A Tabela 5.8 mostra um resumo dos dados 

utilizados nessa análise. 

 

Tabela 5. 8. Resumo dos dados relativos à análise dos custos operacionais e de manutenção. 

Dados Valor 

Custo de Operação e Manutenção (US$/dia) 10.000,00 

Capacidade do Gerador (m3/dia) 500 

Eficiência (%) 90 

Vazão de Injeção Utilizada (m3/dia) 20 
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Como os dois modelos em questão utilizam a mesma vazão de injeção de vapor (20 

m3/dia), a análise será realizada com base no tempo de injeção. O custo de operação e 

manutenção será considerado constante e o gerador utilizado para os dois modelos será o 

mesmo.  

 

A diferença entre os períodos de injeção desses modelos foi de 12 anos, que equivalem 

a aproximadamente 4.400 dias. A partir desse valor e dos dados listados na Tabela 5.8, pode-

se estimar a redução “X” dos custos operacionais e de manutenção promovida pela 

interrupção da injeção de vapor ao final do quarto ano de projeto. O cálculo foi realizado com 

base na Equação (5.1). 

 

        ã   çã
ê     

     çã    (5.1) 

 

20

0,9 500

$10.000,00
4.400   

 

  ≅  $ 2.000.000,00 

 

Portanto, considerando-se as despesas inerentes à geração de vapor e ao tratamento da 

água produzida, verifica-se que o modelo 15% solvente – Int 4 utilizou cerca de US$ 

2.570.000,00 a menos do que o modelo otimizado (15% solvente). É importante destacar 

ainda que, associado a este valor, espera-se uma considerável redução no consumo de energia 

elétrica, além de uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. 

 

5.7. Análise comparativa da aplicação do modelo otimizado (15% 

solvente) em óleos de viscosidades 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC 
 

Ficou comprovado que, para o óleo de 1000 cP, a adição de solventes melhorou o fator 

de recuperação e as vazões de óleo. No entanto, surge a questão: como se comportaria o 

processo para óleos menos viscosos? E para óleos mais viscosos?   
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Na Figura 5.46, estão representadas as produções acumuladas do componente óleo 

(sem solvente) em função do tempo para o modelo otimizado (15% solvente). Cada curva 

corresponde a um óleo de viscosidade diferente. Como pode ser visto, a maior produção 

ocorreu para o óleo mais leve (300 cP), enquanto que, para os óleos de 1000 e 3000 cP, a 

produção final foi praticamente a mesma. A Tabela 5.9 mostra um resumo das produções 

acumuladas totais do componente óleo (sem solvente) e dos fatores de recuperação obtidos 

nesses três casos. 

 

 
Figura 5. 46. Produção acumulada do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelo 

otimizado (15% solvente) aplicado a óleos de 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC.  

 

Tabela 5. 9. Produção acumulada total de óleo e fatores de recuperação. Modelo otimizado 
(15% solvente) aplicado a óleos de 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC.  

Viscosidade do Óleo (cP) Np (x 103 m3) Fr (%) 

300 16,9 74,2 

1000 16,5 72,4 

3000 16,4 72,2 
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 As vazões do componente óleo (sem solvente) em função do tempo para cada tipo de 

óleo são mostradas na Figura 5.47. Percebe-se que, especialmente nos três primeiros anos de 

projeto, as vazões do óleo de 300 cP são as maiores. A baixa viscosidade, em relação aos 

outros dois óleos, permite que uma maior quantidade de “óleo frio” seja produzida no período 

inicial do projeto. Pode-se observar ainda que, até o quarto ano de projeto, as vazões do óleo 

de 1000 cP foram superiores às vazões do óleo de 3000 cP. Mesmo com essa diferença, 

ambos apresentaram recuperações finais semelhantes, conforme discutido anteriormente. 

 

 
Figura 5. 47. Vazão do componente óleo (sem solvente) versus tempo. Modelo otimizado 

(15% solvente) aplicado a óleos de 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC.  

 

5.8. Análise do processo nos outros níveis de distância entre poços 
 

Conforme discutido no item 5.3, a distância (D) entre poços escolhida para o modelo 

otimizado foi de 100 m. Para analisar o comportamento do método nos outros dois níveis de 

distância contemplados (65 e 135 m), foi realizado um estudo destacando a influência da 

interação entre a vazão de injeção de vapor (Qinj) e a quantidade de solvente injetado (% de 

Solvente) sobre os resultados finais da produção acumulada de óleo (Np) e do fator de 

recuperação (Fr).  
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Os valores correspondentes aos níveis mínimos (-1), intermediários (0) e máximos 

(+1) de cada fator encontram-se na Tabela 4.7, já exibida na seção 4.7. Nos dois níveis de 

distância analisados nesta seção, o solvente utilizado foi o heptano. 

 

Tabela 4.7. Intervalo de análise e nomenclatura dos parâmetros operacionais. 

Parâmetro 

Valor 

Mínimo 

(-1) 

Valor 

Intermediário 

(0) 

Valor 

Máximo 

(+1) 

Distância entre Poços (m) – “D” 65 100 135 

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) – “Qinj” 20 35 50 

Solvente – “Solvente” Pentano Hexano Heptano 

Porcentagem de Solvente Injetado (%) – “% 

de Solvente” 
5 10 15 

 

As análises para cada distância fixa basearam-se em superfícies de resposta. Trata-se 

de uma técnica estatística muito útil para a modelagem e análise de problemas nos quais a 

resposta é influenciada por vários fatores e o grande objetivo é a otimização da resposta. As 

regiões “ótimas” de trabalho são representadas pelas áreas em vermelho, enquanto que as 

áreas verdes estão associadas aos níveis de parâmetros que promoveram os menores valores 

para a variável resposta considerada. 

 

5.8.1. Distância de 65 m entre poços 

 

 As Figuras 5.48 e 5.49 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta da 

produção acumulada de óleo e do fator de recuperação para a distância fixa de 65 m entre 

poços. Percebe-se que, mantendo-se fixos o tipo de solvente injetado e a distância entre poços, 

os melhores resultados referentes à produção acumulada de óleo e ao fator de recuperação 

foram obtidos quando existe uma combinação entre baixas vazões de injeção de vapor (Qinj) 

e elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente). Deve-se considerar também que, 

conforme visualizado nas Figuras 5.4 e 5.8 (seção 5.1), o efeito linear da vazão de injeção de 

vapor (Qinj(L)) sobre essas respostas, considerando-se os 16 anos de projeto, é muito alto e 

negativo, indicando que um aumento deste parâmetro reduziria as respostas obtidas.  
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Figura 5. 48. Superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qinj) e a 

quantidade de solvente injetado (% de Solvente). Resposta: produção acumulada de óleo. 16 

anos. D = 65 m. Injeção de heptano. 

 

           
Figura 5. 49. Superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qinj) e a 

quantidade de solvente injetado (% de Solvente). Resposta: fator de recuperação. 16 anos. D = 

65 m. Injeção de heptano. 
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5.8.2. Distância de 135 m entre poços 

 

As Figuras 5.50 e 5.51 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta da 

produção acumulada de óleo e do fator de recuperação para a distância fixa de 135 m entre 

poços. Percebe-se que, mantendo-se fixos o tipo de solvente injetado e a distância entre poços, 

os melhores resultados referentes à produção acumulada de óleo e ao fator de recuperação 

novamente foram obtidos quando existe uma combinação entre baixas vazões de injeção de 

vapor (Qinj) e elevadas quantidades de solvente injetado (% de Solvente). Apesar das maiores 

dimensões apresentadas pelo reservatório nesse nível de distância entre poços, as altas vazões 

de injeção de vapor não propiciaram resultados tão bons quanto os obtidos com a utilização de 

baixas vazões. 

 

 
Figura 5. 50. Superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qinj) e a 

quantidade de solvente injetado (% de Solvente). Resposta: produção acumulada de óleo. 16 

anos. D = 135 m. Injeção de heptano. 
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Figura 5. 51. Superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qinj) e a 

quantidade de solvente injetado (% de Solvente). Resposta: fator de recuperação. 16 anos. D = 

135 m. Injeção de heptano. 

   

 Dessa forma, pode-se concluir que, para os níveis de distância entre poços analisados e 

injeção de heptano, as melhores produções acumuladas de óleo e os maiores fatores de 

recuperação são obtidos quando baixas vazões de injeção de vapor (Qinj) são combinadas 

com as maiores quantidades de solvente injetado (% de Solvente).  

 

 A Figura 5.52 mostra as curvas do fator de recuperação (Fr) do componente óleo (sem 

solvente) em função do volume poroso injetado (VPI) referentes à aplicação do modelo 

otimizado (injeção de 20 m3/dia de vapor e 15% de heptano) aos três níveis de distância entre 

poços considerados. Observa-se que, para um mesmo volume poroso injetado, a maior 

recuperação de óleo ocorreu para a distância de 135 m entre poços, que apresenta um maior 

volume de óleo in place. Para 1,5 VPI, por exemplo, o fator de recuperação obtido para a 

distância de 135 m entre poços foi de 79%, enquanto que, para as distâncias de 100 e 65 m, o 

fator de recuperação obtido foi de 72%.   
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Figura 5. 52. Fator de recuperação (Fr) do componente óleo (sem solvente) versus volume 

poroso injetado (VPI). Modelo otimizado (15% solvente) aplicado aos três níveis de distância 
entre poços considerados: 65, 100 e 135 m. 

 

Pode-se constatar ainda que as curvas referentes às distâncias de 65 e 100 m 

praticamente coincidiram, sendo que, por volta de 1,0 VPI em diante, já não houve 

acréscimos significativos nos fatores de recuperação de óleo para esses dois casos, em virtude 

das baixas vazões de produção do componente óleo (sem solvente). 
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6. Conclusões 
 

Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões obtidas neste trabalho e 

algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

6.1. Conclusões 

 

 Para os dezesseis anos de projeto e mantendo-se as outras variáveis constantes, os 

maiores fatores de recuperação foram obtidos quando existiu uma combinação entre: 

pequenas distâncias entre poços com baixas vazões de injeção de vapor, elevadas 

quantidades de solvente injetado com baixas vazões de injeção de vapor e elevadas 

quantidades de solvente injetado com o tipo de solvente mais pesado; 

 

 Tomando-se por base as análises de sensibilidade e das interações entre os parâmetros 

operacionais sobre a variável resposta fator de recuperação, encontrou-se um modelo 

otimizado com as seguintes características: distância de 100 m entre os poços injetor e 

produtor, injeção de 20 m3 de vapor ao dia e injeção de 15% de heptano sobre essa 

vazão de vapor;  

 

 Para volumes superiores aos 15% de solvente injetado, praticamente não houve 

alteração na produção acumulada final. Dessa forma, os custos com solvente tornar-se-

iam cada vez maiores, mas as receitas finais obtidas com o volume de óleo produzido 

seriam semelhantes; 

 

 O acréscimo no volume de solvente injetado aumentou cada vez mais a produção 

acumulada total do componente óleo (sem solvente) e o fator de recuperação em 

relação ao modelo sem solvente; 

 

 A presença do solvente nas quantidades analisadas acelerou a chegada do banco de 

óleo aquecido ao poço produtor, promovendo, assim, uma recuperação mais rápida do 

que no modelo sem solvente; 
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 As elevadas produções iniciais obtidas pelos modelos que utilizam solventes podem 

ter um impacto significativo na economicidade do projeto, pois a antecipação da 

produção sugere que a injeção de fluidos (vapor e solvente) no reservatório possa ser 

interrompida mais cedo. Do ponto de vista ambiental, haveria uma redução do 

consumo de energia e de água para a geração de vapor, diminuindo a emissão de gases 

causadores do efeito estufa; 

 

 As maiores vazões de óleo apresentadas pelos modelos com solvente podem gerar um 

retorno financeiro mais rápido, o que seria decisivo para a viabilidade econômica do 

projeto; 

 

 Praticamente todo o solvente injetado foi produzido junto com o óleo do reservatório. 

Quantificar o reaproveitamento desse solvente fugiria do escopo deste trabalho, 

entretanto, espera-se que o fluido produzido seja um óleo de menor densidade (maior 

ºAPI) e, conseqüentemente, maior valor econômico; 

 

 A interrupção da injeção de fluidos ao final do quarto ano de projeto fez com que o 

modelo otimizado produzisse cerca de 90.000 m3 a menos de água, o que corresponde 

a aproximadamente 570.000 barris. Considerando-se o custo de US$ 1,00/bbl, 

poderiam ser economizados cerca de US$ 570.000,00 referentes ao tratamento e 

descarte da água produzida; 

 

 Uma redução de custo de aproximadamente US$ 2.000.000,00 referentes à geração de 

vapor foi estimada a partir da interrupção da injeção de fluidos ao final do quarto ano 

de projeto. Associado a este valor, espera-se uma considerável redução no consumo de 

energia elétrica, além de uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa; 

 

 Na aplicação do modelo otimizado em óleos de 300, 1000 e 3000 cP@37,8 ºC, o 

maior fator de recuperação foi obtido para o óleo mais leve (300 cP), enquanto que, 

para óleos de 1000 e 3000 cP, a recuperação final foi praticamente a mesma; 
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 Para os níveis de distância entre poços analisados e injeção de heptano, as melhores 

produções acumuladas de óleo e os maiores fatores de recuperação ocorreram quando 

baixas vazões de injeção de vapor foram combinadas com as maiores quantidades de 

solvente injetado; 

 

 Aplicando-se o modelo otimizado aos três níveis de distância entre poços 

considerados, observou-se que, para um mesmo volume poroso injetado, a maior 

recuperação de óleo foi obtida para a distância de 135 m entre poços, que apresenta 

um maior volume de óleo in place. 

 

6.2. Recomendações 

 

 Investigar a sensibilidade do método às propriedades do reservatório, como 

porosidade, permeabilidade, espessura, profundidade e tipo de rocha; 

 

 Testar o rendimento do método para óleos extra-pesados acima de 3000 cP; 

 

 Analisar a influência do intervalo de completação dos poços; 

 

 Averiguar a alternativa de uma injeção interrompida de solvente, mantendo-se, em 

seguida, a injeção de vapor; 

 

 Estudar o efeito do solvente na velocidade de segregação gravitacional do vapor; 

 

 Analisar o comportamento do método quando outros tipos de solvente são injetados; 

 

 Verificar a possibilidade e a viabilidade de se injetar uma mistura de solventes; 

 

 Investigar os custos relacionados à injeção de solventes para que seja realizada uma 

análise técnico-econômica do projeto. 
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