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RESUMO 
_________________________________________________________________________

 

A injeção contínua de vapor é um dos métodos térmicos de recuperação de óleos 
pesados utilizados no Nordeste Brasileiro, devido à grande ocorrência de reservatórios 
contendo este tipo de óleo. Este processo consiste em aquecer o óleo existente no 
reservatório diminuindo substancialmente a sua viscosidade melhorando assim, a sua 
produção. Neste trabalho foi estudada qual a influência da presença de camadas de areia 
argilosas no reservatório para este tipo de recuperação. Os modelos são sintéticos, porém 
com dados de reservatórios que podem ser extrapolados para situações de aplicações 
práticas na Bacia Potiguar que apresenta reservatórios com essa heterogeneidade. A 
modelagem foi implementada no simulador de recuperação térmica “STARS” (Steam, 
Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) versão 2007.10 da “CMG” 
(Computer Modelling Group). O estudo foi realizado em duas etapas, na primeira foi 
analisada a influência dos parâmetros de reservatório neste processo térmico, sendo assim, 
alguns desses foram estudados, dentre eles: permeabilidade horizontal do reservatório e da 
camada de areia argilosa, relação da permeabilidade horizontal com a permeabilidade 
vertical, influência da pressão capilar da camada de areia argilosa e como a localização e as 
dimensões dessa heterogeneidade podem afetar a produtividade de óleo. Dentre os 
parâmetros estudados a permeabilidade horizontal do reservatório foi o que apresentou 
maior influência significativa ao processo seguido da heterogeneidade. Na segunda etapa 
foram selecionados três modelos e estudado alguns parâmetros operacionais, tais como: 
vazão de injeção, distância entre poços, tempo de produção e intervalos de completação. 
Dentre os parâmetros operacionais estudados as baixas vazões e as distâncias entre poços 
intermediárias foram as que apresentaram as melhores recuperações. 

 

Palavra-chave: Areia Argilosa, injeção contínua de vapor e simulação de reservatório.        
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ABSTRACT  

Continuous steam injection is one of heavy oil thermal recovery methods used in 
the Brazilian Northeast because of high occurrence of heavy oil reservoir. In this process, 
the oil into the reservoir is heated while reduces, substantially, its viscosity and improves 
the production. This work analyzed how the shaly sand layers influenced in the recovery. 
The studied models were synthetics, but the used reservoir data can be extrapolated to real 
situations of Potiguar Basin. The modeling was executed using the STARS - Steam 
Thermal and Advanced Process Reservoir Simulator - whose version was 2007.10. STARS 
is a tool of CMG – Computer Modeling Group. The study was conducted in two stages, the 
first we analyzed the influence of reservoir parameters in the thermal process, so some of 
these were studied, including: horizontal permeability of the reservoir and the layer of shaly 
sand, ratio of horizontal permeability to vertical permeability, the influence of capillary 
pressure layer of shaly sand and as the location and dimensions of this heterogeneity can 
affect the productivity of oil. Among the parameters studied the horizontal permeability of 
the reservoir showed the most significant influence on the process followed by diversity. In 
the second stage three models were selected and studied some operational parameters such 
as injection rate, distance between wells, production time and completion intervals. Among 
the operating parameters studied the low rate and intermediate distances between wells 
showed the best recoveries. 

 

Keywords: shaly sand, continuous steam injection and reservoir simulation.                   
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1 Introdução  

Para países em desenvolvimento é muito importante manter uma produção de óleo 

capaz de sustentar sua demanda interna, evitando a importação que geralmente impõe 

preços mais elevados. Analisando a situação deste ponto de vista, é importante não só 

explorar e encontrar mais reservatórios de óleo, mas também explorar aqueles que já foram 

descobertos e não foram desenvolvidos, devido à falta de tecnologias para torná-los 

economicamente viáveis. Esta tem sido a situação dos campos de óleos pesados, 

especialmente em situações “offshore” (Obregón, 2001).   

Em reservatórios cujos óleos são muito viscosos, a utilização de um processo 

convencional de recuperação possivelmente resultará em insucesso. A alta viscosidade do 

óleo dificulta o seu movimento no meio poroso, enquanto o fluido injetado, água ou gás, 

tem uma mobilidade muito maior, resultando em baixas eficiências de varrido e por 

conseqüência uma recuperação insatisfatória, deixando uma grande quantidade de óleo no 

reservatório. A necessidade de recuperação deste óleo dá-se devido às grandes descobertas 

petrolíferas estarem cada vez mais escassas e a maioria das reservas mundiais estarem em 

reservatórios maduros. Essa constatação resulta na urgência em desenvolver métodos para 

resolver a produção excessiva de água e o aumento da eficiência na recuperação. A 

utilização de métodos avançados ou terciários de recuperação melhora o fator de 

recuperação do campo, buscando a maximização dos lucros deste.   

Esses campos são rentáveis e explorados em países como Estados Unidos e Canadá, 

incentivados por uma política especial de exploração. No Brasil, devido a jovialidade da 

abertura do mercado, as empresas exploradoras estão iniciando políticas de incentivo às 

pesquisas para estudar esses campos e apresentar as melhores soluções para a produção 

destes.  

Os métodos de recuperação avançada com maior índice de sucesso no mundo são os 

térmicos, principalmente a injeção de vapor nas suas mais variadas formas e esquemas, 
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recomendados para reservatórios com óleos do tipo pesado, de alta viscosidade (abaixo de 

20°API). Originalmente desenvolvidos para os campos de óleos extremamente viscosos da 

Califórnia e da Venezuela, os métodos térmicos viabilizaram a produção de petróleo em 

campos considerados não comerciais pelos métodos convencionais de recuperação. A 

injeção de vapor, em particular, veio a se consagrar ao longo dos anos e é hoje uma das 

principais alternativa economicamente viável para o aumento da recuperação dos óleos 

pesados. No Brasil, essa tecnologia é largamente utilizada pela Petrobrás em campos 

localizados na região Nordeste e nas acumulações da Bacia do Espírito Santo (Gertrude, 

2004).  

No Rio Grande do Norte são aplicadas técnicas que aceleram a recuperação de 

reservas, como a injeção de vapor, sendo testadas antes que a produção diária dos campos 

caia. Campos em diferentes estágios podem ser submetidos a injeções de água e vapor, 

como forma de retardar a queda de produção. O objetivo é aumentar, ao máximo possível, o 

índice de recuperação, que pode passar dos 40% na maioria dos casos em que são aplicadas 

tecnologias de recuperação avançada. As intervenções para aumentar o fator final de 

recuperação são aplicadas tanto em escala de campo (recuperação terciária de petróleo) 

quanto de poço (estimulação, recompletação, tratamentos e perfilagem), além da aplicação 

de técnicas relacionadas à elevação do óleo, seu escoamento em superfície e tratamento.   

No presente trabalho, é analisado um reservatório de óleo pesado submetido a uma 

recuperação por injeção contínua de vapor. O reservatório em estudo possui uma camada de 

areia argilosa, heterogeneidade muito comum nos campos do estado do Rio Grande do 

Norte. As areias argilosas são caracterizadas por possuírem baixa permeabilidade absoluta,  

alta saturação de água e, comumente, porosidade inferior à do reservatório.   

O objetivo do trabalho é analisar a influência dessa heterogeneidade na recuperação 

do reservatório em estudo. A análise é realizada a partir de resultados gerados pelo 

simulador de recuperação térmica “STARS” (Steam, Thermal, and Advanced Processes 

Reservoir Simulator), versão 2007.10 da “CMG” (Computer Modelling Group), com o 

propósito de otimizar o processo utilizando modelos numéricos que possam simular 
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adequadamente os efeitos da injeção de vapor na recuperação do petróleo. Com essa 

ferramenta é possível verificar quais parâmetros operacionais e do reservatório que mais 

influenciam no processo de recuperação.    

Este trabalho de dissertação é composta por seis capítulos e a revisão bibliográfica. 

No Capítulo II, Aspectos Teóricos, são apresentados conceitos que auxiliam na 

compreensão deste trabalho, são abordados temas como pressão capilar, mecanismos de 

produção de óleo, métodos de recuperação, quais ferramentas estatísticas utilizadas para 

análise dos resultados, dentre outros.  

No Capítulo III, Estado da Arte, são apresentados os resumos de trabalhos 

anteriores que abordam a heterogeneidade em reservatórios.   

No Capítulo IV, Materiais e Métodos, são mostrados o modelo físico do estudo, as 

características do reservatório, as propriedades da rocha reservatório, as curvas de 

permeabilidade relativa, as condições operacionais e a metodologia de trabalho, ou seja, 

como foi realizado o estudo.  

Os resultados são comentados no Capítulo V, Resultados e Discussões, onde são 

apresentados os resultados obtidos nas simulações realizadas. Essa análise foi realizada 

através de ferramentas estatísticas.  

No Capítulo VI são apresentados as conclusões obtidas neste trabalho e 

recomendações para trabalhos futuros.  

Finalizando o trabalho temos a Referência Bibliográfica, onde estão citados os 

artigos, dissertações e livros pesquisados.      

      



                                              

CAPÍTULO II – ASPECTOS TEÓRICOS
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2 Aspectos teóricos   

Neste capítulo serão apresentadas definições essenciais para o entendimento do 

trabalho que se segue.  

2.1  Petróleo  

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e quantidades variáveis de 

não hidrocarbonetos. Quando ocorre no estado líquido em reservatórios de subsuperfície ou 

em superfície, é denominado de óleo (ou óleo cru, para diferenciar do óleo refinado). É 

conhecida como condensado a mistura de hidrocarbonetos que encontra-se no estado 

gasoso em subsuperfície e torna-se líquida na superfície. Já o termo gás natural se refere à 

fração do petróleo que ocorre no estado gasoso ou em solução no óleo em reservatórios de 

subsuperfície.  

Outra forma de ocorrência dos hidrocarbonetos são os hidratos de gás, que 

consistem em cristais de gelo com moléculas de gás (etano, propano e, principalmente, 

metano). Os hidratos de gás ocorrem em condições bastante específicas de pressão e 

temperatura, sendo mais comuns em depósitos rasos nas regiões polares ou em águas 

profundas em vários pontos do planeta.  

2.2 Origem do petróleo  

O petróleo tem origem a partir da matéria orgânica depositada junto com os 

sedimentos. A matéria orgânica marinha é basicamente originada de microorganismos e 

algas que formam o fitoplâncton e não pode sofrer processos de oxidação. A necessidade de 

condições não-oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de sedimentos de 

baixa permeabilidade, inibidor da ação da água circulante em seu interior. A interação dos 

fatores – matéria orgânica sedimentos e condições termoquímicas apropriadas – é 

fundamental para o início da cadeia de processos que levam à formação do petróleo. A 
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matéria orgânica proveniente de vegetais superiores também pode dar origem ao petróleo, 

todavia a sua preservação torna-se mais difícil em função do meio oxidante onde vivem.  

O tipo de hidrocarboneto gerado, óleo ou gás, é determinado pela constituição da 

matéria orgânica original e pela intensidade do processo térmico atuante sobre ela. A 

matéria orgânica proveniente do fitoplâncton, quando submetida a condições térmicas 

adequadas, pode gerar hidrocarboneto líquido. O processo atuante sobre a matéria orgânica 

vegetal lenhosa poderá ter como conseqüência a geração de hidrocarbonetos gasosos.  

Assim, o processo de geração de petróleo como um todo é resultado da captação da 

energia solar, através da fotossíntese, e transformação da matéria orgânica com a 

contribuição do fluxo de calor oriundo do interior da Terra (Thomas et al., 2004).  

2.3 Rocha-reservatório  

O petróleo, após ser gerado e ter migrado, é eventualmente acumulado em uma 

rocha que é chamada de reservatório. Esta rocha pode ter qualquer origem ou natureza, mas 

para se constituir em um reservatório deve apresentar espaços vazios no seu interior 

(porosidade), e que esses vazios estejam interconectados, conferindo-lhe a característica de 

permeabilidade. Desse modo, podem se constituir rochas-reservatório os arenitos e 

calcarenitos, e todas as rochas sedimentares essencialmente dotadas de porosidade 

intergranular que sejam permeáveis. Algumas rochas como os folhelhos e alguns 

carbonatos, normalmente porosos porém impermeáveis, podem vir a se constituir 

reservatórios quando se apresentam naturalmente fraturados (Thomas et al.,  2004).  

2.4 Parâmetros do reservatório  

Nos estudos de um reservatório de petróleo é fundamental o conhecimento de 

propriedades básicas da rocha e dos fluidos nela contidos. São essas propriedades que 

determinam as quantidades dos fluidos existentes no meio poroso, a sua distribuição, a 
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capacidade desses fluidos se moverem e, mais importante de todas, a quantidade de fluidos 

que pode ser extraída. Algumas propriedades devem ser consideradas dentre elas: 

Permeabilidade (absoluta, efetiva e relativa), porosidade, saturações, compressibilidade, 

mobilidade, tensão superficial e pressão capilar. Dentre os parâmetros analisados neste 

estudo a pressão capilar é de grande interesse, pois através dessa análise pode-se entender 

melhor o fenômeno que ocorre na camada de areia argilosa. Esse material é caracterizado 

por apresentar baixas permeabilidades e por esse motivo estudar a pressão capilar é 

importante para compreender o fluxo no interior da camada.  

2.4.1 Capilaridade    

O fenômeno da capilaridade que ocorre no interior dos meios porosos que 

constituem os reservatórios de petróleo deve-se ao fato de que as jazidas petrolíferas, em 

geral, contêm dois ou mais fluidos imiscíveis. Por exemplo, nos reservatórios de óleo 

encontram-se em contato pelo menos dois fluidos imiscíveis, água e óleo. Nos reservatórios 

de gás estão em contato a água e o gás natural.   

Dois ou mais fluidos são considerados miscíveis entre si quando, misturados em 

quaisquer proporções, formam uma mistura homogênea. A miscibilidade entre dois ou mais 

fluidos depende das suas composições e das condições de pressão e temperatura às quais 

encontra-se o sistema submetido.   

Quando dois ou mais fluidos imiscíveis são colocados em um recipiente, o(s) mais 

denso(s) fica(m) na(s) parte(s) mais baixa(s) e existe(m) superfícies(s) de separação entre 

os fluidos. Isso não 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 devido aos fenômenos capilares.   

Quando a superfície de contato se dá entre um líquido e um gás, o fenômeno e as 

propriedades que aí aparecem chamam-se superficiais. Quando o contato é entre dois 
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líquidos o fenômeno é denominado interfacial. Para efeitos práticos, no entanto, não existe 

diferença entre os dois fenômenos (Rosa et al., 2006).  

2.4.2 Tensão superficial    

Moléculas de uma substância em sua fase líquida atraem umas as outras. Uma 

molécula de um líquido será atraída por outras moléculas ao seu redor e, na média, não 

experimentará nenhuma força resultante. Quando o líquido está em contato com outro meio 

(que pode ser líquido, vapor ou sólido), as forças de atração sobre as moléculas situadas na 

superfície do líquido ou perto dela, não estarão mais em equilíbrio e estas sofrerão uma 

força resultante, normalmente na direção da superfície para o líquido, caso a atração entre 

as moléculas no líquido sejam mais fortes do que do entre o líquido e o meio (que é o caso 

do contato entre o líquido e seu vapor). Devido a este efeito, o líquido tenderá a assumir um 

formato que apresente uma área mínima de superfície, que no caso de uma gota de água em 

queda livre no vácuo, será uma esfera. Devido a esta tendência espontânea de se contrair, a 

superfície do líquido se comporta como uma membrana de borracha sob tensão. Para se 

aumentar à área desta superfície, trabalho deve ser exercido no líquido. A energia associada 

a este trabalho é conhecida como energia livre superficial E, que dividida pela área 

superficial A recebe o símbolo s l, sendo denominada tensão superficial, ou seja:  

                  nipT
l A

E

,,                                                  (Eq. 2.1) 

onde T é a temperatura, p a pressão e ni o número de moles do i-ésimo componente para 

sistemas multicomponentes. A unidade da tensão superficial é de energia por unidade de 

área ou força por unidade de comprimento. Note-se que esta equação é válida para 

interfaces sólido-líquido, sólido-vapor, líquido-vapor e líquido-sólido. A tensão superficial 

é uma quantidade fundamental que caracteriza as propriedades superficiais de um 

determinado líquido. A superfície na qual a tensão superficial é aplicada é tri-dimensional, 

com uma espessura muito pequena e suas propriedades variam daquela das fases que esta 

separa. A força que tende a puxar uma superfície para o centro chama-se força capilar (Fc) 

e esta, dividida pela área da superfície, é denominada pressão capilar (pc).  
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2.4.3  Molhabilidade    

Imagine uma gota de água depositada sobre uma superfície sólida, no interior de um 

recipiente que contém um determinado tipo de óleo, como mostrado na Figura 2.1. Nessa 

figura está apresentado um esquema do equilíbrio de forças na interface óleo-água-sólido, 

onde s wo  é a tensão interfacial entre a água e o óleo, s sw é a tensão interfacial entre o sólido 

e a água, e s so é a tensão interfacial entre o sólido e o óleo.  

Figura 2. 1. Ângulo de contato.    

Por definição, ângulo de contato 

 

é o ângulo (variando entre 0° e 180°) medido no 

líquido mais denso (ou, num caso mais geral, no fluido mais denso). Quando esse ângulo de 

contato é menor que 90° diz-se que o líquido mais denso molha preferencialmente o sólido 

e quando é maior que 90° diz-se que o líquido menos denso molha preferencialmente o 

sólido (Rosa, et al.,  2006).  

2.4.4 Ascensão capilar   

Um dos modelos utilizados para facilitar o entendimento da distribuição de fluidos 

encontrada nos reservatórios de petróleo é o chamado modelo de tubos capilares. O modelo 

de tubos capilares é representado por um meio poroso constituído de uma série de capilares 

(tubos de pequeno diâmetro) retilíneos e paralelos. Para se entender o comportamento dos 

fluidos no interior do reservatório, onde normalmente dois ou mais fluidos imiscíveis estão 

em contato, pode-se, por exemplo, observar o comportamento dos fluidos quando o meio 
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rocha porosa) e o modelo de tubos capilares, é importante 

estudar o comportamento dos fluidos, bem como determinar variáveis de interesse como a 

pressão capilar, no caso de um único tubo capilar. Essa é uma situação simples que ilustra 

bem os conceitos envolvidos e facilita a compreensão de modelos mais complexos.

Ao se mergulhar um capilar em um líquido, devido ao fenômeno de adesão

quido subirá ou descerá dentro do capilar, conforme molhe ou não, preferencialmente ao 

ar, o material de que é feito o

em que está representado um capilar de vidro imerso em um r

quido subiu até uma altura 

circunferência da superfície livre da água em contato com o vidro.
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O sistema mostrado na Figura 2.2 (e também nas Figuras 2.3 e 2.4) encontra-se em 

equilíbrio porque a força devida à tensão de adesão equilibra a coluna de água de altura h, 

isto é:  

                                Força de adesão = Peso da coluna de água.                  (Eq. 2.4) 

Como a tensão de adesão atua em todo o perímetro do capilar na superfície da água, 

pode-se escrever que: 

                          Força de adesão = Tensão de Adesão x Perímetro.             (Eq. 2.5) 

Assim, 

Tensão de Adesão x Perímetro = Peso da coluna de água 

ou ainda,     

wwA VPerímetro

    

   (Eq. 2.6) 

Onde  w é o peso específico da água e Vw o volume da água no interior do capilar, acima da 

superfície da água no interior do recipiente, ou seja, Vw  é o volume de água no interior do 

capilar correspondente à altura h, representado na Figura 2.2.      

Se o capilar é um cilindro de raio r, pode-se então escrever que:     

wA hrr 22

                                                          

(Eq. 

2.7) 

de onde se conclui que a altura de elevação da água no interior do capilar será dada por:     

w

A

r
h

2

                                                                       

(Eq. 

2.8)  

Mas, de acordo com a Equação (2.5), a tensão de adesão é, nesse exemplo, expressa 

por: warwarA cos  

Assim, a altura de ascensão da água no interior do capilar pode ser calculada por:     

r
h

w

warwar cos2
                                                    (Eq. 2.9)   

O equilíbrio mostrado na Figura 2.2 também pode ser estudado considerando-se o 

conceito de pressão capilar. Conforme definida anteriormente, a pressão capilar é a 
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diferença de pressão que ocorre na superfície ou interface de contato entre dois fluidos 

imiscíveis, ou seja, é a diferença de pressão existente entre as duas fases em contato. 

Portanto, deve existir uma diferença de pressão entre os pontos B’ (imediatamente acima da 

superfície de contato entre a água e o ar) e B (imediatamente abaixo da superfície de 

contato). De fato, desprezando-se a densidade do ar, por ser muito pequena quando 

comparada à da água, pode afirmar que as pressões nos pontos B’e A’ são iguais (pressão 

no ar = par).    

Da discussão anterior conclui-se ainda que a pressão no ponto B’ deve ser maior 

que no ponto B, ou seja, há uma redução de pressão quando se passa do fluido que não 

molha para o fluido que molha. Assim, a pressão capilar é definida como sendo a diferença 

entre as pressões no fluido que não molhe e no fluido que molha preferencialmente o 

sólido, isto é: 

pressão capilar = pressão no fluido que não molha – pressão no fluido que molha.  

Logo, no exemplo da Figura 2.2 a pressão capilar entre a água e o ar é dada por:     

BBwarc ppp '                                                        (Eq. 2.10) 

onde  pB’ e pB são, respectivamente, as pressões nos pontos B’ e B. Em outras palavras, a 

pressão capilar é dada por:     

warwarc ppp                                                       (Eq. 2.11) 

sendo par e pw as pressões nas fases ar e água, respectivamente, nas imediações da 

superfície de contato entre os dois fluidos.   

Aplicando conceitos de hidrostática pode-se escrever que:     

AwwarcB pghpp '                                           (Eq. 2.12) 

onde g é a aceleração da gravidade. Como pB’ = pA = par, da equação anterior resulta que:     

arwwarcar pghpp                                          (Eq. 2.13) 

ou seja,      

ghp wwarc                                                            (Eq. 2.14) 

ou ainda,     

hp wwarc                                                               (Eq. 2.15) 
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onde w e w são a massa específica e o peso específico da água, respectivamente.   

Substituindo a Equação (2.9) na Equação (2.15) pode-se obter uma outra expressão 

para o cálculo da pressão capilar entre o ar e a água:     

r
p warwar

warc

cos2
                                         (Eq.  2.16)  

Um caso mais geral pode ser estudado ao se considerar dois líquidos com 

densidades não desprezíveis (água e óleo, por exemplo) em um recipiente onde é 

mergulhado um tubo capilar cilíndrico.   

Se a água for o fluido que molha preferencialmente o material do capilar, também 

nesse caso haverá ascensão desse fluido no seu interior. Pode-se demonstrar que a ascensão 

capilar será dada pela expressão:     

rg
h wowo cos2

                                                       (Eq. 2.17) 

ou     

r
h wowo cos2

                                                       (Eq. 2.18) 

onde = w- o é a diferença entre as massas específicas da água e do óleo, e = w- o é a 

diferença entre os pesos específicos da água e do óleo. Por outro lado, a pressão capilar 

entre a água e o óleo poderá ser calculada através de uma das equações seguintes:     

ghp owc                                                             (Eq. 2.19) 

ou     

hp owc

                                                               

(Eq. 

2.20) 

ou ainda:     

r
p wowo

owc

cos2
                                                (Eq. 2.21) 

Nota-se através da Equação (2.18) que a altura de elevação do fluido que molha 

preferencialmente o sólido, no interior de um tubo capilar, é diretamente proporcional à 

tensão superficial (ou interfacial) entre os dois fluidos envolvidos, diretamente proporcional 
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ao cosseno do ângulo de contato entre os fluidos, inversamente proporcional à diferença de 

densidades e inversamente proporcional ao raio (ou ao diâmetro) do capilar. Por seu turno, 

a pressão capilar é diretamente proporcional à altura de elevação do fluido, como indica a 

Equação (2.20), ou inversamente proporcional ao raio do capilar, como mostra a Equação 

(2.21).  

Nos reservatórios de petróleo observa-se que a rocha, na maioria dos casos, é 

molhada preferencialmente pela água em presença de óleo, e nunca pelo gás. Com isso, se 

num mesmo poro ou espaço poroso de um reservatório de petróleo estivessem presentes 

água, óleo e gás natural, a distribuição normal desses fluidos no interior do meio poroso 

seria a que se encontra esquematizada na Figura 2.5. A água estaria nas paredes dos poros, 

isto é, junto aos grãos de sólido que compõem a rocha. O óleo, sendo um fluido 

intermediário em termos de molhabilidade, estaria localizado entre a água e o gás. Caso 

fosse utilizado o modelo de tubos capilares para representar o meio poroso de um 

reservatório de petróleo, poder-se-ia imaginar que a água estaria ocupando os capilares de 

menor diâmetro, o gás os capilares de maior diâmetro e o óleo os capilares intermediários 

(Rosa et al., 2006).    

Figura 2. 5.  Distribuição mais comum dos fluidos no interior dos poros da rocha-reservatório        
(Rosa et al., 2006).    
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2.4.5 Processo de embebição e de drenagem  

Diz-se que um capilar sofreu um processo de embebição quando houve aumento da 

saturação do fluido que o molha preferencialmente a outro fluido. Por outro lado o capilar 

sofreu um processo de drenagem quando houve redução da saturação do fluido que o 

molha. Por exemplo, o processo ocorrido no experimento da Figura 2.2 foi um processo de 

embebição, já que o capilar, molhado preferencialmente pela água em relação ao ar, teve a 

sua saturação de água aumentada, ou seja, inicialmente estava saturado com ar e a água 

ascendeu no seu interior até uma determinada altura. Se, por outro lado, o mesmo capilar 

estivesse no início do processo totalmente saturado com água e tivesse sido mergulhado no 

recipiente contendo esse fluido, o nível da água no seu interior desceria até alcançar a altura 

de equilíbrio h mostrada na Figura 2.2. Neste último experimento teria então ocorrido um 

processo de drenagem, já que teria havido redução da saturação do fluido que molha 

preferencialmente o sólido.  

As alturas de embebição e de drenagem são as mesmas quando o capilar possui 

diâmetro uniforme, como na ilustração da Figura 2.2, onde a altura de equilíbrio seria 

sempre h, tanto para o processo de embebição como para o de drenagem. Isto ocorre 

porque, sendo o capilar de diâmetro (ou raio) uniforme, a altura de elevação final e, 

consequentemente, a pressão capilar de equilíbrio, estão determinadas, como indicam as 

Equações (2.18) e (2.21), independentemente do fato do capilar esta sofrendo um processo 

de embebição (ascensão da água no seu interior) ou de drenagem (descida da água no seu 

interior). A altura final da água é determinada, conforme discutido anteriormente, pelo 

equilíbrio entre a força capilar e o peso da coluna de água.  

Se o capilar utilizado no experimento da Figura 2.2 não tivesse um diâmetro 

uniforme ao longo do seu comprimento, isto é, se houvesse um estrangulamento ou 

alargamento do seu diâmetro em um ou mais pontos, as alturas de embebição e drenagem 

poderiam ser diferentes. Como ilustração, considere o caso em que há um alargamento do 

diâmetro do capilar, conforme representado na Figura 2.6. Nessa figura, os capilares da 

esquerda e da direita são iguais. O capilar da esquerda encontrava-se inicialmente com a 
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ascendendo no trecho de diâmetro variável. Com isso, o nível de equilíbrio é atingido 

quando a pressão capilar não pode suportar uma coluna de líquido maior. Por outro lado, no 

processo de drenagem, à medida que o líquido penetra no trecho de diâmetro variável, a 

pressão capilar diminui, mas o peso da coluna também diminui, podendo o equilíbrio ser 

alcançado com uma altura de líquido maior que no caso de embebição. De fato, para que o 

fluido atingisse no processo de embebição a mesma altura de equilíbrio verificada no 

processo de drenagem seria necessário que o fluido passasse por um ponto de mínimo de 

pressão capilar, correspondente à posição intermediária do alargamento, onde o diâmetro é 

máximo. Nesse ponto a pressão capilar poderia ser insuficiente para sustentar a coluna de 

liquido correspondente.  

Os conceitos de embebição e de drenagem aplicam-se também a um meio poroso 

real que constitui uma rocha-reservatório e, portanto, são aplicáveis aos reservatórios de 

petróleo. Admite-se, por exemplo, que durante o processo de formação dos reservatórios de 

petróleo, o hidrocarboneto (óleo ou gás), oriundo de uma fonte geradora, deslocou parte da 

água que saturava completamente a rocha nos locais onde posteriormente foram 

descobertas essas jazidas através da perfuração de poços. Se a água é o fluido que molha 

preferencialmente a rocha, em relação ao óleo e ao gás, então durante a formação dos 

reservatórios de hidrocarbonetos teria ocorrido um processo de drenagem.  

Durante as vidas produtivas dos reservatórios de óleo costuma-se, na grande maioria 

dos casos, injetar água nesses reservatórios com o objetivo de aumentar a recuperação final 

de óleo. Nesses casos, se a água é o fluido que molha preferencialmente a rocha em relação 

ao óleo, o processo de injeção de água no reservatório representa um processo de 

embebição.  

Como as rochas que compõem os reservatórios de petróleo possuem poros com 

variados diâmetros e configurações geométricas, é de se esperar que o fenômeno descrito 

no experimento da Figura 2.6 ocorra nessas rochas, indicando portanto que a distribuição 

dos fluidos quando da descoberta de um reservatório de hidrocarbonetos, ou o 

comportamento deles durante a vida produtiva do reservatório, depende do processo de 
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saturação, isto é, se o processo de saturação é de embebição ou drenagem (Rosa et al.,  

2006). 

2.4.6 Pressão capilar   

Quando dois fluidos estão em contato e contidos em uma estrutura porosa, uma 

descontinuidade na pressão existe através da interface que separa ambos os fluidos. A 

magnitude dessa descontinuidade depende da curvatura da interface em determinada região 

do espaço poroso. Essa diferença de pressão através da interface é conhecida como pressão 

capilar Pc, e é definida como Pc = Pnw – Pw, onde Pnw é a pressão na fase não-molhante e 

Pw é a pressão na fase molhante. Considerando-se as condições de equilíbrio em uma área 

elementar em torno de um ponto na interface, sendo essa interface curva, têm-se dois raios 

principais de curvatura R1 e R2 perpendiculares entre si, relacionados pela lei de Young-

Laplace, dada por :    

21

11

RR
PP wnw

                                            (Eq. 2.22)   

Observando a Equação (2.22), pode-se interpretar a pressão capilar Pc como uma 

medida da tendência de um meio poroso absorver um fluido molhante ou repelir um fluido 

não-molhante (Bear, 1972). Muitas vezes, quando se deseja obter informações da geometria 

porosa de determinado meio poroso, como a porosidade e a distribuição do tamanho dos 

poros, costuma-se injetar um fluido na fase porosa, como mercúrio, variando-se as pressões 

externas aplicadas. Esse processo fornece as curvas de pressão capilar, que permitem a 

obtenção de relações entre a pressão capilar aplicada Pc e a saturação de uma das fases S. A 

partir das curvas de pressão capilar pode-se obter, além da porosidade e da distribuição do 

tamanho dos poros, as saturações irredutíveis da fase deslocada (a partir de uma curva de 

drenagem) e a saturação residual da fase deslocante (a partir de uma curva de embebição). 

Essas informações podem ser úteis em processos de deslocamento imiscível em meios 

porosos, pois podem fornecer as quantidades das fases que são bloqueadas durante o 

deslocamento. Assim, se pode fazer uma estimativa da quantidade de determinado fluido 

que pode ser extraído de um determinado meio poroso.  
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2.4.7 Curvas de pressão capilar  

Uma rocha-reservatorio é um meio poroso formado por uma infinidade de poros de 

diferentes configurações geométricas e diferentes tamanhos. Para facilitar o entendimento 

dos conceitos de pressão capilar em um sistema tão complexo como uma rocha porosa, no 

entanto, pode-se utilizar um modelo de tubos capilares retilíneos com diâmetros uniformes.   

Empregando um modelo bastante simples, mas que provavelmente não representaria 

bem uma situação real pode-se imaginar inicialmente o meio poroso como sendo composto 

por capilares retilíneos, paralelos e de diâmetros iguais. Se esse conjunto de capilares for 

imerso em um recipiente contendo água, sendo a água o fluido que molha 

preferencialmente os capilares em relação ao ar, haverá ascensão da água nos capilares. 

Como os capilares possuem o mesmo diâmetro, a altura de elevação da água será a mesma 

em todos os capilares, conforme mostra a porção esquerda da Figura 2.7. Uma curva da 

altura de elevação da água no interior dos capilares em função da saturação da água do 

meio poroso terá a afeição apresentada no gráfico da parte direita da Figura 2.7. Ocorre 

então uma descontinuidade nos valores de saturação de água, ou seja, a saturação de água 

no meio poroso passa bruscamente de 0 (zero), imediatamente acima da superfície da água 

no interior dos capilares, para 100%, imediatamente abaixo dessa superfície. Além disso, 

para o caso de um único capilar retilíneo com diâmetro uniforme, a altura de elevação da 

água no meio poroso, ou seja, o conjunto de capilares, será a mesma tanto para um processo 

de embebição como para um processo de drenagem.   

Figura 2. 7. Curva de elevação de água versus saturação de água para capilares de diâmetros iguais 
(Rosa et al., 2006). 
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grande diâmetro. Por outro lado, a curva C representa um caso em que há no meio poroso 

uma grande quantidade de capilares de grande diâmetro e, como decorrência, uma pequena 

quantidade de capilares de pequeno diâmetro. Finalmente, a curva B exemplifica uma 

situação em que há uma variação uniforme de diâmetros de capilares, isto é, um caso em 

que cada diâmetro de capilar, desde o menor até o maior, está presente no meio poroso com 

uma freqüência aproximadamente igual.  

Nota-se na Figura 2.8 que a curva A é mais alta que as demais, já que, devido a 

presença de muitos capilares de pequeno diâmetro, numa dada altura h (ou, no caso de um 

reservatório de petróleo, numa dada profundidade) a saturação de água é maior que nos 

demais casos (B e C). Isso se deve ao fato de que, sendo a rocha A formada 

predominantemente por capilares de pequeno diâmetro, a água atingirá alturas de elevação 

relativamente grandes em muitos capilares, redundando assim em uma saturação de água 

maior do que as que seriam obtidas nos outros dois casos, a uma dada profundidade. Por 

seu turno, a curva C é a mais baixa, pois nesse caso a rocha é composta, 

predominantemente, por capilares de grande diâmetro, o que significa que a água alcançará 

alturas de elevação relativamente pequenas na maioria dos capilares, resultando que, numa 

determinada altura, a saturação de água será mais baixa que nos outros casos.  

Da análise das curvas da Figura 2.8 conclui-se ainda que o formato da curva de 

elevação da água fornece uma idéia qualitativa da heterogeneidade dos capilares. Assim é 

que, num caso em que os capilares são praticamente homogêneos (como no modelo 

simplificado da Figura 2.7, a curva de elevação da água em função da sua saturação é 

praticamente horizontal. Se os capilares são heterogêneos, a curva de elevação da água 

apresenta um formato similar aos mostrados na Figura 2.8, onde os pontos de mínimo e de 

máximo da elevação h são bastante distintos.   

Pode-se concluir que toda a discussão referente às Figuras 2.7 e 2.8 aplica-se a um 

reservatório de petróleo, bastando para isso substituir o termo altura de elevação da água 

pelo termo pressão capilar. Então, em um reservatório de petróleo, quanto menor a sua 

permeabilidade absoluta, maior será a saturação de água que se espera encontrar em uma 
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determinada profundidade. Além disso, definindo-se a zona de transição como a região em 

que há uma variação significativa da saturação de água com a profundidade, pode-se dizer 

que, quanto mais heterogêneos forem os capilares, isto é, os tamanhos dos poros, mais 

espessa será a zona de transição.   

Em um meio poroso real, como os capilares não têm diâmetros iguais, o processo de 

saturação influirá no comportamento da curva de elevação do fluido, ou seja, na curva de 

pressão capilar. Embora não seja aceito pela totalidade dos autores, o processo de drenagem 

é normalmente considerado o mais representativo do que de fato ocorreu na época da 

formação de um reservatório de petróleo. Inicialmente o mesmo encontrava-se totalmente 

saturado com água que foi, em parte, expulsa por ocasião da entrada de óleo, se o 

reservatório é de óleo, ou de gás, se o reservatório é de gás natural. A água foi então sendo 

deslocada, não tendo sido retirada as porções situadas nas paredes dos grãos e nos menores 

poros, como ilustra a Figura 2.9 para o caso de um reservatório de óleo. A saturação de 

água mostrada na Figura 2.9 é chamada de saturação de água inicial, inata ou conata.   

Figura 2. 9.  Distribuição inicial de fluidos em um reservatório de óleo molhado pela água  
(Rosa et al., 2006).   

Conforme foi demonstrado anteriormente, a pressão capilar é proporcional à altura 

de elevação de um fluido em um capilar. As curvas apresentadas na Figura 2.10 

exemplificam a variação da altura de elevação da água ou da pressão capilar com a 

saturação de água. Como era de se esperar, de acordo com a discussão apresentada na 

Seção 2.4.5, para uma mesma altura ou pressão capilar, a curva de drenagem apresenta 

maior saturação que a curva de embebição. 
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2.5  Mecanismos de produção  

Os fluidos contidos em uma rocha reservatório devem dispor de certa quantidade de 

energia para que possam ser produzidos. Essa energia, que recebe o nome de energia 

natural e primária, é o resultado de todas as situações e circunstâncias geológicas pelas 

quais a jazida passou até se formar completamente.  

Para conseguir vencer toda a resistência oferecida pelos canais porosos, com suas 

tortuosidades e estrangulamentos, e se deslocar para os poços de produção, é necessário que 

os fluidos estejam submetidos à certa pressão, que é a manifestação mais sensível da 

energia do reservatório.   

Para que haja a produção, é necessário que outro material venha a preencher o 

espaço poroso ocupado pelos fluidos produzidos.  

De um modo geral, a produção ocorre devido a dois efeitos principais: 

a) a descompressão (que causa expansão dos fluidos contidos no reservatório e 

contração do volume poroso); e  

b) o deslocamento de um fluido por outro fluido (por exemplo, a invasão da zona 

de óleo por um aqüífero).  

Ao conjunto de fatores que fazem desencadear esses efeitos dá-se o nome de 

Mecanismo de produção de reservatório.  

São três os principais mecanismos de produção de reservatório: mecanismo de gás 

em solução, mecanismo de capa de gás e mecanismo de influxo de água. Os dois primeiros 

são mecanismos exclusivamente de reservatórios de óleo, enquanto que o mecanismo de 

influxo de água pode ocorrer também em um reservatório de gás. Existe ainda o que se 

chama Mecanismo de segregação gravitacional que corresponde à manifestação do efeito 

da gravidade que ajuda no desempenho dos outros mecanismos.   
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A partir da análise do comportamento de um reservatório e da comparação desse 

comportamento com os comportamentos característicos de cada mecanismo, pode-se 

estabelecer o mecanismo dominante do reservatório sob investigação.  

Podem ocorrer situações em que mais de um mecanismo atua simultaneamente no 

mesmo reservatório, sem que um predomine sobre o outro. Nesse caso, diz-se que existe 

um Mecanismo Combinado (Thomas et al., 2004).  

2.6 Métodos de recuperação  

Os reservatórios, cujos mecanismos são pouco eficientes e que por conseqüência 

retêm grandes quantidades de hidrocarbonetos após a exaustão de sua energia natural, são 

fortes candidatos ao emprego de uma série de processos que visam à obtenção de uma 

recuperação adicional. Esses processos são chamados de Métodos de Recuperação, que, de 

uma maneira geral, tentam interferir nas características do reservatório que favorecem a 

retenção exagerada de óleo.  

Quase tão antigos quanto à indústria do petróleo, os métodos de recuperação foram 

desenvolvidos para se obter uma produção maior do que aquela que se obteria, caso apenas 

a energia natural do reservatório fosse utilizada. A aplicação de um processo de 

recuperação é muito mais ampla que a simples intervenção em alguns poços, ou seja, a área 

de atuação é todo o reservatório, independente da simplicidade e da complexidade do 

método que está sendo utilizado.  

A vida produtiva de um reservatório de petróleo, particularmente quando se aplicam 

métodos de recuperação, se compõe de etapas que cronologicamente são chamadas de 

recuperação primária, recuperação secundária, recuperação terciária. A recuperação 

primária é a produção resultante da atuação da energia natural do reservatório. A um 

segundo esforço de produção deu-se o nome de recuperação secundária que seria a 

manutenção da energia primária. Isso se dá através da injeção de água, que irá auxiliar um 
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reservatório que possua um aqüífero e com a injeção de gás em reservatórios que possui 

capa de gás; a um terceiro, de recuperação terciária.   

Com o passar do tempo as expressões secundaria e terciária perderam a sua 

conotação cronológica e passaram a designar a natureza do processo. Assim, recuperação 

secundária passou a significar injeção de água ou injeção de gás, e recuperação terciária 

passou a designar os demais processos.  

2.7 Eficiências de recuperação  

A produção de hidrocarbonetos obtida de um projeto de injeção de fluidos pode ser 

avaliada numericamente, a qualquer época, através de parâmetros chamados Eficiência de 

Varrido Horizontal, Eficiência de Varrido Vertical e Eficiência de Deslocamento.  

A Eficiência de Varrido Horizontal representa, em termos percentuais, a área em 

planta do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado até um determinado instante, 

enquanto a Eficiência de Varrido Vertical representa o percentual da área da seção vertical 

do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado. O produto desses dois parâmetros 

define a chamada Eficiência Volumétrica, que é, portanto, a relação entre o volume do 

reservatório invadido pelo volume total do fluido injetado.  

A eficiência de varrido horizontal depende do esquema de injeção (isto é, da 

maneira que os poços de injeção e produção estão distribuídos no reservatório), da razão de 

mobilidades entre os fluidos injetados e deslocados, e do volume de fluido injetado. A 

eficiência de varrido vertical depende da variação vertical da permeabilidade, da razão de 

mobilidades e do volume injetado.  

A eficiência volumétrica não é suficiente para a determinação da quantidade de óleo 

deslocado. O fluido pode penetrar numa extensão muito grande do reservatório, porém a 

sua capacidade de retirar óleo do interior dos poros é pequena. O parâmetro que mede a 

capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha chama-se 
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eficiência de deslocamento. Assim, enquanto a eficiência volumétrica exprime quanto do 

reservatório foi alcançado pelo fluido injetado, a eficiência de deslocamento exprime que 

percentual do óleo que existia inicialmente dentro dos poros dessa região foi expulso por 

ele. A eficiência de deslocamento depende das tensões interfaciais entre o fluido injetado, a 

rocha e os fluidos do reservatório, e do volume injetado.  

Para se obter boas recuperações, é necessário que todas as eficiências sejam altas. 

Quando as eficiências de varrido são baixas, o fluido injetado simplesmente encontra 

caminhos preferenciais e se dirige rapidamente para os poços de produção, deixando 

grandes porções do reservatório intactas. Quando a eficiência de deslocamento é baixa, 

mesmo que as eficiências de varrido sejam altas, o fluido injetado não desloca 

apropriadamente o óleo para fora da região invadida (Thomas et al., 2004).  

2.8 Métodos convencionais de recuperação  

Ao se injetar um fluido em um reservatório com a finalidade única de deslocar o 

óleo para fora dos poros da rocha, isto é, buscando-se um comportamento puramente 

mecânico, tem-se um processo classificado como método convencional de recuperação.  

Esse comportamento mecânico, sem qualquer interação de natureza química ou 

termodinâmica entre os fluidos ou entre os fluidos e a rocha, é o que se espera obter ao se 

injetar água ou ao se submeter o reservatório a um processo não miscível de injeção de gás. 

Em outras palavras, não se espera que os fluidos se misturem entre si ou interfiram na 

rocha-reservatório.  

O fluido injetado, que também recebe o nome de fluido deslocante, deve empurrar o 

óleo, chamado de fluido deslocado, para fora dos poros da rocha e ao mesmo tempo ir 

ocupando o espaço deixado à medida que este vai sendo expulso. Mesmo na porção do 

reservatório invadida pelo fluido deslocante (água, por exemplo), nem todo o óleo lá 

contido é deslocado. O óleo retido nos poros da zona invadida pela água, denominado óleo 

residual, é conseqüência do efeito da capilaridade (Thomas et al., 2004). 
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2.9 Métodos especiais de recuperação  

Pode-se dizer que um método especial de recuperação é empregado para atuar nos 

pontos onde o processo convencional falhou, ou falharia caso fosse empregado.  

As baixas recuperações resultantes de um processo convencional de injeção de 

fluidos podem ser creditadas basicamente a dois aspectos principais: alta viscosidade do 

óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo.  

Quando a viscosidade do fluido injetado é muito menor que a do fluido a ser 

deslocado, o primeiro se move muito mais facilmente no meio poroso, encontrando 

caminhos preferenciais e se dirigindo rapidamente para os poços de produção. O óleo fica 

retido porque o fluido injetado não se propaga adequadamente no reservatório, ficando 

grandes volumes de rocha nos quais o deslocamento não se processou.  

No caso de altas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar o 

óleo do reservatório para fora dos poros é bastante reduzida, deixando saturações residuais 

de óleo nas regiões já contactadas pelo fluido injetado.  

As duas situações acima definem a forma de atuação dos métodos especiais de 

recuperação e são o ponto de partida para a sua distribuição em três categorias: Métodos 

Térmicos, Métodos Miscíveis e Métodos Químicos, de acordo com a natureza geral dos 

processos e o ponto principal a ser atacado (Thomas et al., 2004).  

2.9.1 Métodos térmicos   

O desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da viscosidade 

do óleo através do seu aquecimento para aumentar a recuperação de petróleo. À medida que 

outros efeitos igualmente benéficos foram aparecendo, os processos foram se modificando, 

resultando diversos tipos de métodos que se tem atualmente.   
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Há dois tipos de métodos térmicos que diferem na maneira como é feito o 

aquecimento do fluido do reservatório. Em um deles, o calor é gerado na superfície e em 

seguida transportado para o interior da formação, utilizando-se de um fluido. É chamado de 

Injeção de Fluidos Aquecidos. No outro grupo o calor é gerado no interior do próprio 

reservatório a partir da combustão de parte do óleo ali existente. Esse segundo processo é 

chamado de Combustão “in situ” (Thomas et al., 2004).  

2.9.1.1  Injeção de vapor   

A injeção de vapor é um método de injeção de fluido aquecido. Esse processo pode 

ser realizado de duas formas: através da injeção contínua de vapor e da injeção cíclica de 

vapor. 

A injeção cíclica de vapor consiste de períodos de injeção, espera e produção. A 

injeção de um determinado volume de vapor frequentemente é seguida de um período de 

espera para que o calor injetado seja melhor distribuído a uma maior parte do reservatório. 

O poço entra então em produção, até que o ciclo seja repetido. Todas as fases dos ciclos 

podem sofrer variação para otimizar o processo. 

Enquanto na injeção cíclica tanto a injeção como a produção ocorrem no mesmo 

poço, na injeção contínua o poço injetor e produtor são diferentes, conforme ilustra a Figura 

2.12. Uma zona de vapor se forma em torno do poço injetor, a qual se expande com a 

contínua injeção. 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 da do vapor até a do reservatório (Rosa et al., 2006).  
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Figura 2. 12. Esquema de uma injeção contínua de vapor (modificado de Green e Willhite, 1998) 
(Rodrigues, 2008).   

O calor afeta a recuperação de óleo pela redução da viscosidade do óleo, o que 

provoca um aumento da eficiência de varrido, e pela expansão e destilação do óleo, e 

extração de solvente, o que aumenta a eficiência de deslocamento.   

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

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

atingir 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 °API mais 

baixo (e geralmente mais viscosos) do que em óleos de alto °API.  

Outro mecanismo básico inerente à injeção de vapor 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 uma injeção de vapor.  
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Um terceiro benefício possível para a recuperação com a 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.  

Outros fatores também contribuem para o aumento da recuperação pelo 

aquecimento do reservatório. Eles incluem os efeitos de mecanismos de gás e uma possível 

alteração das características de permeabilidade relativa. A importância relativa de cada um 

dos fatores mencionados depende do tipo de projeto e das características do reservatório de 

óleo. Mesmo para projetos específicos, entretanto, a determinação da contribuição relativa 

de cada um na recuperação total pode ser difícil.  

2.9.1.2 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 de vapor. Depois de se 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 

chamado de 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 de 705°F (374°C) e 3.206 psia           

(225 kgf/cm²). Acima deste ponto, a água existe somente numa fase única.    
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2.10 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 balaço 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., 

2004).  

2.11 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 os 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 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). 
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A análise de sensibilidade de parâmetros sobre uma resposta a ser considerada pode 

ser feita através de diagramas de pareto, enquanto que a análise das interações entre os 

parâmetros é realizada através de superfície de resposta e curvas de nível.  

O programa computacional que será utilizado na análise dos efeitos principais e 

suas interações será o STATISTICA 6.0 que permite fazer cálculos estatísticos, gráficos, e 

procedimentos para manipular experimentos como o intuito de analisar dados e respostas 

obtidas de diferentes sistemas, inclusive de aplicação em Engenharia.  

2.11.1 Diagrama de pareto  

A sensibilidade dos parâmetros estudados sobre a resposta de interesse é examinada 

através do Diagrama de Pareto. A utilização dessa ferramenta permite indicar quais os 

parâmetros e interações têm influências significativas sobre cada variável resposta 

considerada.  

Através deste diagrama torna-se visível a relação ação/benefício, ou seja, prioriza a 

ação que trará o melhor resultado. Ele consiste num gráfico de barras que ordena as 

freqüências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas 

vitais e a eliminação de perdas. O benefício do Diagrama de Pareto está em identificar as 

“poucas causas vitais” dentre as “muitas causas triviais”.  

A partir do diagrama podem-se identificar quais parâmetros ou interações entre 

parâmetros que mais influenciam no fator de recuperação do óleo pesado. Estas interações 

entre parâmetros podem ter efeitos linear ou quadrático. Tais efeitos são definidos a partir 

do modelo de segunda ordem para o gráfico da superfície de resposta, dado pela Equação 

(2.23). 

ß ß ß ß ß ß

 

onde:  

ß1 e ß2 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes de efeito linear;  
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ß11 e ß22 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes de efeito 

quadrático; 

ß12 é o coeficiente de regressão chamado de coeficiente de efeito e interação.  

Na construção do Diagrama de Pareto é feita uma análise com base nesses efeitos e 

como resultado mostra-se a interação de duas variáveis analisadas relacionadas por algum 

desses coeficientes, ressaltando aquele que provoca maior influência.  

2.11.2 Superfícies de resposta e curvas de nível  

Para analisar os parâmetros ou fatores envolvidos no processo foi utilizada a 

metodologia de superfícies de resposta, é uma técnica de otimização baseada em 

planejamento fatoriais, introduzida por G.E.P. Box na década de 50, e que desde então tem 

sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais e em 

pesquisas acadêmicas.  

A metodologia de superfície de resposta é constituída de duas etapas: modelagem e 

deslocamento. Essas etapas são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o 

objetivo de atingir uma região ótima (máxima ou mínima) da superfície investigada. A 

modelagem normalmente é realizada ajustando-se modelos simples, que podem ser lineares 

ou quadráticos, as respostas obtidas a partir de planejamentos fatoriais. 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.  

Os gráficos de Superfície de Resposta são úteis para a modelagem e análise de 

problemas nos quais as respostas são influenciadas por várias variáveis e o grande objetivo 

é a otimização das respostas.  

O Método da Superfície de Resposta (MSR), aqui utilizado na análise das respostas, 

pode ser definido como um método estatístico que utiliza dados quantitativos de um 

desenho experimental adequado para determinar e simultaneamente solucionar equações 
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multivariadas. Essas equações podem ser representadas graficamente como superfícies de 

resposta, que podem ser usadas de três formas: a) descrever como as variáveis em teste 

afetam as respostas; b) determinar as inter-relações entre as variáveis em teste e c) 

descrever efeitos combinados de todas as variáveis em teste sobre a resposta.  

Devem-se definir alguns termos para uma maior compreensão do método.  

a) Fatores ou variáveis independentes são características que podem ser 

variadas no sistema, por exemplo, neste estudo, a permeabilidade horizontal, 

a pressão capilar e o tipo de heterogeneidade.   

b) Níveis é o grau ou faixa de variação que um fator sofrerá, por exemplo, 

permeabilidade horizontal: (500 mD – 3.000 mD) e permeabilidade 

horizontal da areia argilosa (5mD – 50mD).   

c) Resposta ou variável dependente é a variável em que estamos interessados 

e sofre efeito dos diferentes fatores, por exemplo, o Fator de Recuperação.   

Basicamente o MSR é um processo descrito em quatro etapas.  

 

Identificar os fatores. O primeiro passo é identificar até 5 fatores que sejam 

críticos ao estudo, ou seja, os fatores responsáveis pela maior variação no 

processo. Esta etapa presume que o pesquisador conheça quais são os fatores 

que influenciam o processo. Se os fatores não forem conhecidos deve-se 

realizar experimentos preliminares para identificar os principais fatores.  

 

Definir os níveis. O segundo passo consiste em definir a faixa em que os 

fatores estarão contidos. Se a faixa for muito ampla corre-se o risco de não 

se encontra o ótimo. Nesse caso um segundo planejamento com uma faixa 

mais restrita deve ser realizado.  

 

Escolher o desenho experimental apropriado. Os desenhos estabelecem 

uma ordem em como os experimentos devem ser realizados. Ao cobrir toda 

a faixa escolhida para o experimento enfatizam-se os pontos mais próximos 
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ao ponto médio (ponto central), ao mesmo tempo em que são reduzidos os 

números de experimentos.  

 
Análise dos dados. O quarto passo é analisar os dados usando um programa 

computacional adequado. As conclusões desse experimento devem ser 

confirmadas por experimentos posteriores na condição considerada ótima. 

Como em qualquer outro estudo científico, os resultados não podem ser 

extrapolados para além dos limites estabelecidos.  



                                          

CAPÍTULO III – ESTADO DA ARTE
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3 Estado da arte  

A seguir são apresentados alguns trabalhos desenvolvidos por alguns pesquisadores 

que serviram como base para realização do trabalho em questão.  

Um dos primeiros trabalhos que abordou a argila foi o de Waxman e Smits (1968), 

desenvolveram um modelo para cálculo da saturação de água para reservatórios com 

diferentes índices de argila. Os modelos de Waxman-Smits e “dual-water” de 

condutividade elétrica em areias argilosas descrevem para os percursos de dupla 

condutividade formada por troca de cátions entre os poros da salmoura e de argila mineral. 

Estes modelos empíricos têm desfrutado grande sucesso na interpretação de respostas de 

registro elétrico das rochas reservatório homogêneo. No entanto, os modelos não são 

explícitos em suas previsões de condutividade elétrica no que diz respeito à estrutura da 

rocha, o ordenamento da distribuição do fluido no espaço poroso, molhabilidade, ou 

distribuição da argilo-mineral. O trabalho quantifica as influências petrofísicas, texturais, e 

os fatores de fluido sobre a condutividade elétrica das rochas argilosas siliciclasticas por 

excesso de condutividade associados com argilos minerais para poros geométricos - e 

rochas granulares argilosas saturados com hidrocarbonetos. A completa escala geométrica 

de poros geométrica abordada, desenvolvida no presente trabalho permite um cálculo exato 

da condutividade da rocha como função da quantidade e distribuição espacial das argilo-

minerais e sua troca de cátions, saturação de fluido e salinidade da salmoura para o caso das 

areias argilosas homogênea. Foi provado que mudanças significativas na condutividade 

elétrica podem ser observadas com perturbações realistas de saturação de água, salinidade e 

distribuição de minerais argilosos.  

Somente 25 anos depois, em 1993, Amaefule et al definiu o índice da qualidade do 

reservatório (RQI) como: e

KmRQI 210)(
e propôs um novo método para 

identificação e caracterização das unidades hidráulicas com unidades geológicas mapeadas 

(superfície) no reservatório de arenito. 
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Em 1996, Kittiphong Jongluttinarukorn e Djebbar Tiab desenvolveram em seu 

trabalho a identificação das unidades de fluxo hidráulico em um reservatório com areia 

argilosa. Este estudo estende o trabalho de Amaefule et al. (1993) e Tiab (1993) para cobrir 

diferentes tipos de distribuição de argila – argila laminada, argila dispersada e argila 

estrutural – e propôs um novo método para caracterização e identificação das unidades de 

fluxo nos reservatórios de areia argilosa. O método proposto é baseado na aplicação de 

vários modelos de areia argilosa, incluindo os modelos de Simandoux (1963), de Waxman 

e Smits (1968) e de Coates e Dumanoir (1973) e as correlações de Morris e Biggs (1967) e 

de Coates e Denoo (1981). Neste trabalho uma nova técnica prática foi desenvolvida para 

identificar unidades hidráulicas (do fluxo) em reservatórios de areia argilosa. A técnica é 

aplicada com sucesso em dois reservatórios de areia argilosa no Texas. Este estudo introduz 

um parâmetro novo, o indicador da zona do argila (SZI) para esboçar o número das 

camadas requeridas para desenvolvimento do reservatório. Dois exemplos mostram que há 

uma forte relação entre a capacidade de troca de cátion, fator de resistividade da formação, 

permeabilidade, índice de qualidade do reservatório e do indicador de zona de barreira.  

No mesmo ano La Combe et al. (1996) analisaram testes de produção em três poços 

situados em um reservatório verticalmente heterogêneo, analisando quais os parâmetros que 

mais influenciavam. A fim de avaliar a produtividade dos poços, uma acidificação foi 

realizada em cada poço durante os testes, antes do acúmulo da aquisição dos dados. O 

modelo geológico dividiu o reservatório em camadas de alta capacidade de fluxo e camadas 

de baixa capacidade de fluxo, por vezes separados por uma apertada camada que pode 

desempenhar o papel de uma barreira de permeabilidade. A permeabilidade da camada de 

alta capacidade de fluxo é devido à porosidade. A acumulação de dados foi ajustada 

utilizando o modelo clássico de multicamadas. A análise dos testes dos poços teoricamente 

permite definir os seguintes parâmetros de reservatório: permeabilidade horizontal e casca 

de cada camada e coeficientes de fluxo misto entre camadas (lambda). A análise da pressão 

transiente mostrou que as camadas de baixa permeabilidade dos reservatórios do Oriente 

Médio, contribuíram para a produção através do fluxo misto vertical. Isto mostra que a 

solução, em termos de permeabilidade vertical, não é a única, e desta maneira ressaltar sua 

duvidosa avaliação. 
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Já em 2002, Farouq Ali descreveu os métodos de recuperação de óleos pesados, 

dentre eles: estimulação por injeção cíclica de vapor, injeção contínua de vapor, combustão 

“in situ” e alguns métodos não-térmicos. O autor conclui que a produção de petróleo 

pesado de forma rentável pela injeção de vapor é uma realidade. As variações de injeção de 

vapor estão sendo desenvolvidos para reservatórios que foram considerados impróprios 

para injeção de vapor apenas num curto período de tempo. O pesquisador afirma que isto 

foi possível devido aos avanços na perfuração de poços horizontais e poderosos 

computadores. A injeção de vapor é dispendiosa, e um cuidadoso projeto e a gestão de 

calor são as chaves para o sucesso econômico. A combustão “in situ” é um processo 

especial que às vezes pode ser aplicável, quando o vapor não é aplicável (por exemplo, 

formações finas e profundas, em baixo da água, etc.). Mesmo nesses casos, o uso alternado 

de fluxo de água quente deve ser examinado.   

Em 2004, Tau Wu desenvolveu um estudo correlacionando os parâmetros físicos 

permeabilidade e porosidade para predizer permeabilidade e pressão capilar. Relações entre 

permeabilidade e porosidade podem ser complicadas por processo diagenéticas como 

compactação, cimentação, dissolução e ocorrência de argilo-minerais. Estas alterações 

diagenéticas podem reduzir a porosidade total, e mais importante, reduzir a porosidade 

efetiva disponível para o fluxo do fluido. Para melhor predizer a permeabilidade, a 

porosidade efetiva necessita ser estimada. Uma equação geral é proposta para estimar a 

porosidade efetiva. A permeabilidade é calculada a partir da porosidade efetiva por 

equações empíricas e teóricas. Uma nova pressão capilar é proposta. Ela é baseada sob 

estudos prévios, e em grande parte empíricos. É testada com outras 200 amostras incluindo 

uma ampla escala de litológia (arenito limpo, arenito argiloso e carbonatos dominados por 

poros intergranulares). Outros parâmetros incluídos neste modelo foram: tensão interfacial, 

ângulo de contato, fator de formação, porosidade, permeabilidade, saturação de água 

irredutível e pressão de deslocamento. Estes parâmetros podem ser medidos a partir de 

rotineiros centros de análises, estimados a partir de diário de poço, e adotados. O novo 

modelo de pressão capilar é aplicado para avaliar a capacidade de fechamento dos selos, 

calcular a zona de transição da espessura e saturação acima da camada livre de água em 
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reservatórios. Bons resultados são obtidos através da integração dos dados de diário de 

poço, dados de produção e conceitos geológicos.  

Aggoun et al., em 2005, discutiram em seu trabalho a necessidade de descrever em 

detalhes as heterogeneidades existentes nos reservatórios. O objetivo de tal descrição 

detalhada é ajudar na avaliação de reservas de hidrocarboneto e no desempenho dos 

processos de deslocamento dos fluidos, assim, dessa forma, realizar o planejamento das 

técnicas de recuperação dos reservatórios que possuam heterogeneidades. O trabalho é 

destinado a caracterizar unidades de fluxo em reservatórios de areias argilosas utilizando 

simulação condicional baseado em camadas geológicas e a zona de fluxo em uma fina 

secção do campo de petróleo na orla de Hassi R'mel, Argélia. Este conceito exige que a 

argila xistosa seja o primeiro caracterizado por determinar a sua quantidade, tipo e forma de 

deposição. Uma nova correlação foi então desenvolvida para determinar a permeabilidade 

horizontal em intervalos. Utilizando os dados disponíveis, várias correlações foram obtidas 

para estimar a permeabilidade vertical. Combinação de unidades geológicas em camadas 

FZI, foi possível identificar e localizar as unidades de fluxo em relação à profundidade. 

Utilizando a estimativa da permeabilidade vertical um novo conceito de Fluxo Zona 

Indicador (FZIv) foi introduzido. Técnicas geoestatísticos de simulação seqüencial 

Gaussiana foram utilizadas para obter três realizações equi-prováveis dos atributos de 

reservatório tais como: porosidade, permeabilidade horizontal e vertical, volume de xisto 

argiloso, FZI e FZIv. O resultado dos modelos 3D para FZI e FZIv rendeu padrões bem 

definidos de unidades de fluxo, com referência ao fluxo horizontal e vertical. Os modelos 

revelaram excelentes imagens de tendência de fluxo do fluido, que relativamente acordado 

com a direção de canais obtidos a partir de estudos sedimentológicos. Para a seleção do 

melhor modelo, a produção histórica do campo de petróleo na orla de Hassi R'mel, Argélia, 

foi analisada criticamente. Quatro modelos de reservatório 3-D foi utilizando condições 

simulação Kriging e Gaussiana foram construídos. Seis unidades de fluxo dentro dos três 

principais unidades geológicas foram identificadas e localizadas. A orientação preferencial 

do fluxo é Norte-Sul.   
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Em 2008 Galvão fez um estudo de utilizando um método térmico (injeção de vapor) 

e um método miscível (injeção de solvente), promovendo, dessa forma, a redução das 

tensões interfaciais e da viscosidade do óleo. Esta análise foi realizada pelo fato da injeção 

de vapor sozinho 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. 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. 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.  

Também em 2008 Rodrigues estudou o efeito da segregação gravitacional na 

injeção de vapor. O efeito da gravidade faz com que ocorra a segregação de fluidos, isto é, 

os  fluidos tendem a se arranjar dentro do meio poroso de acordo com as suas densidades. 

Os resultados advindos de simulação de reservatório forneceram a capacidade de lidar com 

a gravidade, se observados que esta pode afetar significativamente o desempenho do 

reservatório. Neste trabalho foi abordada a influência de alguns parâmetros da rocha-

reservatório na segregação como a viscosidade, permeabilidade, espessura, capa de gás e 

porosidade. Foi mostrada uma maior viabilidade técnica-econômica para o modelo de 

distância entre poços de 100 metros. As análises foram realizadas utilizando o simulador 

comercial da CMG (Computer Modelling Group) – Stars 2007.10, onde foi observada a 

interação entre as variáveis estudadas em reservatórios com características semelhantes aos 

encontrados no Nordeste brasileiro. O estudo concluiu que todos os parâmetros da rocha-

reservatório influenciaram na segregação gravitacional, com exceção da porosidade.      



                               

CAPÍTULO IV – MATERIAIS E MÉTODOS
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4 Materiais e métodos   

Neste capítulo apresentam-se temas ligados à simulação de reservatórios, à 

modelagem do processo, ao modelo físico, características do reservatório, propriedades da 

rocha-reservatório, às curvas de permeabilidade relativa e pressão capilar do reservatório e 

da camada de areia argilosa, às condições operacionais para o modelo e a descrição do 

estudo. 

Para realizar as simulações foi utilizado um simulador comercial, STARS (Steam 

Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator) do grupo CMG (Computer 

Modelling Group) – versão 2007.1. Este programa é um simulador trifásico de múltiplos 

componentes, desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas de óleo no 

reservatório, tais como: injeção contínua de vapor, injeção cíclica de vapor, injeção de 

vapor com aditivos, combustão in situ, além de outros processos que contam com aditivos 

químicos. Utiliza uma ampla variedade de modelos de malha e porosidade, tanto na escala 

de laboratório quanto de campo. Os sistemas de malha podem ser cartesianos, cilíndricos 

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

bidimensionais e tridimensionais para qualquer sistema de malha.  

4.1 Modelagem do processo  

Ao construir o modelo de simulação devem ser estabelecidos os seguintes fatores: 

objetivos do estudo, complexidade do problema, qualidade desejada para a descrição, 

quantidade e qualidade dos dados de produção, precisão requerida, tempo e custo. As 

principais limitações impostas são: capacidade computacional (número e tamanho dos 

blocos e número de componentes) e quantidade e qualidade das informações disponíveis 

(dados geológicos e de produção). 

O modelo de simulação resulta da combinação de três modelos: Modelo Físico 

(engloba as características do reservatório e o processo de recuperação), Modelo 

Matemático (para a determinação das equações que governam o processo) e Modelo 

Numérico (que será aplicado para a discretização das equações matemáticas).  
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4.1.1 Modelo físico  

O modelo analisado foi um reservatório heterogêneo no sistema cartesiano, 

representando um sistema de produção “five spot” invertido, que conta com um poço 

injetor no centro de  quatro poços produtores, este esquema está apresentado na Figura 4.1. 

Para analisar um número maior de variáveis fez-se a opção de trabalhar com ¼ de five spot 

constituído de um poço injetor e um poço produtor, apresentado na Figura 4.2. Por possuir 

menores dimensões, o tempo de simulação é menor quando comparado ao sistema 

completo. As características do reservatório estudado são apresentadas na Tabela 4.1.   

Figura 4. 1. Sistema de produção “five spot”  invertido.     

Figura 4. 2. ¼ de five spot  invertido. 
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Tabela 4. 1. Dimensões do Reservatório.  

Características Dimensões

 
Dimensão na direção I 100 m 
Dimensão na direção J 100 m 
Dimensão na direção K 20 m 

Profundidade do reservatório

 

200 m 
Distância entre poços 135 m 

  

O reservatório possui uma heterogeneidade demonstrada na Figura 4.3. Essa 

heterogeneidade é uma camada de areia argilosa que se encontra entre as camadas 7 e 12 do 

reservatório (o reservatório apresenta 20 camadas na direção K). As dimensões desta 

heterogeneidade estão na Tabela 4.2. Para a escolha deste modelo foi realizado simulações 

de modelos com diferentes refinamentos das malhas. Após vários testes o modelo escolhido 

apresenta blocos com dimensões de 5 metros nas direções I e J e 1 metro na direção K. 

Quando foi realizadas simulações com malhas menores à descrita anteriormente não houve 

diferenças substâncias nos resultados encontrados.        

Figura 4. 3. Reservatório heterogêneo.   

Tabela 4. 2. Dimensões da camada de areia argilosa.  

Características Dimensões

 

Dimensão na direção I 80 m 
Dimensão na direção J 80 m 
Dimensão na direção K 4 m 
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4.1.2 Características do reservatório  

Os limites do reservatório são considerados fechados ao fluxo de fluidos e são 

realizadas as seguintes considerações: 

a) Existem três componentes no processo: Óleo, Água e Gás; 

b) A fase óleo é composta pelos componentes óleo e gás; 

c) A fase água é composta apenas por água; 

d) A Tabela 4.3 apresenta algumas características do reservatório, esses dados 

são de reservatórios situados na Bacia Potiguar.  

Tabela 4. 3. Condições operacionais do reservatório.  

Características Dimensões 
Pressão de superfície 101,35 kPa 

Temperatura de superfície 288,70 K 
Pressão de referencia 1980 kPa 
Temperatura inicial 310,95 K 

 

As três últimas camadas (3m) do reservatório foram consideradas de água. Para o 

modelo foi considerado uma fração molar inicial da fase óleo de 0,95 e da fase gás de 0,05. 

Para o modelo foi identificado a interface água-óleo, ou seja, o encontro do óleo do 

reservatório com a água existente no fundo do mesmo, que ocorre a 217 metros da 

superfície. Introduzindo este parâmetro, as saturações de água e óleo iniciais são calculadas 

pelo simulador. O volume de óleo original (Oil in Place) do modelo base é de 30.860 m³ 

std. 

Nesse estudo foi utilizado uma viscosidade inicial para o óleo de 1000 cP para uma 

temperatura de 37,8°C.  

4.1.3 Propriedades da rocha-reservatório  

O reservatório foi constituído por dois tipos de rocha: um arenito de alta 

permeabilidade, alta porosidade e para esta rocha foi considerado a curva de pressão capilar 

mostrada na Figura 4.5; e um arenito argiloso de baixa permeabilidade, baixa porosidade e 
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pressão capilar variando entre baixa, média e alta como mostra a Figura 4.6. As 

propriedades das duas rochas são descritas na Tabela 4.4, que são dados da Bacia Potiguar 

que foram inseridos no simulador, para que este gere um modelo com essas características.   

Tabela 4. 4. Propriedade das rochas.  

Propriedades Reservatório

 

Areia Argilosa

 

Permeabilidade

 

1000 mD 50 mD 

Porosidade 0,30 0,20 

Pressão Capilar

 

Figura 4.5 Figura 4.6 

Relação Kv/Kh

 

100mD 5 mD 

  

Figura 4. 4. Pressão capilar água-óleo do reservatório em função da saturação de água.   
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Figura 4. 5. Curvas de pressão capilar da camada de areia argilosa em função da saturação de água.  

A compressibilidade da rocha foi de 4,4x10-7 Pa-1 para os dois arenitos.  A 

capacidade calorífica da rocha foi de 66465 J/m³-K e a condutividade térmica da rocha 

1,7J/m-s-K, usados também para a perda de calor para as formações adjacentes.  

4.1.4 Permeabilidade relativa  

Outro aspecto importante para o modelo são as curvas de permeabilidade relativa 

que foram utilizadas para o modelo. A Figura 4.7 mostra as curvas de permeabilidade 

relativa para o sistema água-óleo, onde Krow é a permeabilidade relativa água-óleo e Krw 

permeabilidade relativa da água e a Figura 4.8 mostra as curvas para o sistema óleo-gás, 

onde Krog é a permeabilidade relativa óleo-gás e Krg é a permeabilidade relativa do gás.  
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Figura 4. 6. Curvas de permeabilidade relativa água-óleo.    

Figura 4. 7. Curvas de permeabilidade relativa líquido-gás.   

As figuras apresentadas a seguir referem-se aos dados da camada de areias argilosa 

situada no interior do reservatório em estudo. As Figuras 4.9 e 4.10 apresentam as curvas 
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Figura 4. 8.  Permeabilidade relativa água-óleo da areia argilosa.    

Figura 4. 9.  Permeabilidade relativa líquido-gás da areia argilosa.  
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350m³/dia a uma pressão mínima no poço produtor de 196,5 kPa. O tempo de produção 

será de 15 anos. 

4.2 Metodologia de trabalho  

O estudo foi realizado em duas etapas: a primeira analisando quais os parâmetros de 

reservatório que possuem maior influência na recuperação de óleos pesados por injeção 

contínua de vapor. Para esta análise foi estudado a permeabilidade horizontal do 

reservatório e da camada de areia argilosa, a relação da permeabilidade horizontal com a 

permeabilidade vertical do reservatório e da camada de areia argilosa, a variação da pressão 

capilar na camada de baixa permeabilidade e três diferentes configurações para a camada 

de areia argilosa.  

Para o estudo dos parâmetros de reservatório, foram mantidos constantes uma vazão 

de injeção de vapor de 25m³/dia. A Figura 4.11 apresenta o intervalo de completação 

utilizado no modelo. Não foi injetado vapor na camada de areia argilosa e o poço produtor 

foi completado até a camada 14, para ficar distante da camada de água, diminuindo assim a 

produção de água. Todas as simulações tiveram um tempo operacional de produção de 15 

anos.  

Figura 4. 10. Intervalo de completação.   
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Para esse estudo foram analisadas três configurações para a camada de areia argilosa 

nomeadas de 1º, 2º e 3º caso, apresentadas nas Figuras 4.12, 4.13 e 4.14,  respectivamente, 

foram estudados essas três configurações para identificar a influência de cada uma delas na 

produção de óleo.  

O 1º caso de heterogeneidade (Figura 4.12) apresenta uma camada de areia argilosa 

que mede 80m x 80m, essa camada intercepta o poço injetor, mas não chega ao poço 

produtor.  

Figura 4. 11. 1º caso de heterogeneidade.   

O 2º caso de heterogeneidade (Figura 4.13) possui uma camada de areia argilosa 

que divide o reservatório, essa camada mede 100m x 100m e vai do poço injetor ao poço 

produtor e está situada entre as camadas 7 e 12 do reservatório.   

Figura 4. 12.  2º caso de heterogeneidade.  

O 3º caso de heterogeneidade (Figura 4.14) apresenta duas camadas intermitentes, a 

camada mais baixa intercepta o poço injetor e mede 50m x 100m e a camada que está na 

parte mais alta do reservatório intercepta o poço produtor e mede 50m x 100m. 
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Figura 4. 13. 3º caso de heterogeneidade.  

Foi realizado um planejamento estatístico em dois e três níveis para analisar a 

influência das incertezas do reservatório. O planejamento é misto, possui três variáveis com 

dois níveis e duas variáveis com três níveis, ou seja, 2³ x 3² totalizando 72 simulações.  

Na Tabela 4.5 são apresentados os valores utilizados neste planejamento 

experimental para realização da análise da influência dos parâmetros do reservatório.  

Tabela 4. 5. Valores para o planejamento experimental.  

Parâmetros  Mínimo

 

Intermediário

 

Máximo

 

Base 
Permeabilidade Horizontal 
do Reservatório -Kh- (mD) 

500 - 2000 1000 

Permeabilidade Horizontal 
da Camada de Argila            

–Karg- (mD) 
5 - 50 50 

Relação da Permeabilidade 
Horizontal com a Vertical  - 

Kv/Kh 
0,05 - 0,30 0,10 

Pressão Capilar Baixa Média Alta Baixa 

Heterogeneidade 1° Caso

 

2° Caso 3° Caso

 

1° Caso 

 

A partir dos resultados obtidos nestas simulações com os parâmetros de 

reservatório, foram escolhidos três modelos de reservatório para ser realizada a análise dos 

parâmetros operacionais. Dentre os modelos foi escolhido um que possuía todos os 

parâmetros que influenciavam significativamente a recuperação de óleo pesado (este 

reservatório foi nomeado de Alta Eficiência), o outro reservatório possuía parâmetros que 
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apresentou uma menor recuperação de óleo (que recebeu o nome de Baixa Eficiência) e o 

terceiro reservatório possui parâmetros diversificados (nomeado de Eficiência 

Intermediária). Com esse estudo procurou-se estabelecer quais os parâmetros operacionais 

que podem auxiliar em cada tipo de reservatório, já que esses parâmetros podem ser 

ajustados para cada reservatório existente. Foram estudados os seguintes parâmetros 

operacionais: Tempo de produção (em anos), Vazão de injeção (m³/dia), Intervalo de 

completação e Distância entre poços (m).     

Foi realizado um planejamento estatístico em três níveis para analisar a influência 

das incertezas do reservatório. O planejamento possui três variáveis com quatro níveis, ou 

seja, 34 totalizando 81 simulações para cada um dos três reservatórios.    



                               

CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÕES
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5 Resultados e discussões    

Neste capítulo foram apresentados os resultados e as discussões as simulações 

realizadas com os parâmetros de reservatório, a partir desses estudos foram analisados os 

parâmetros operacionais de três reservatórios com características diferentes. A análise do 

melhor tempo de produção para cada reservatório foi realizada através dos valores da ROV.  

Foi realizada uma simulação para observar a produção primária do reservatório, 

para posteriormente comparar com o reservatório submetido a uma injeção contínua de 

vapor.   

5.1 Estudo preliminar  

Para inicialização deste estudo foi realizado um estudo preliminar da energia natural 

do reservatório. A Figura 5.1 apresenta a comparação da produção acumulada de óleo dos 

modelos com e sem injeção de vapor, para esse estudo foi utilizado o modelo base 

apresentado na Tabela 4.5. Nas Figuras 5.2 e 5.3 mostram a vazão de óleo e a produção 

acumulada de água no decorrer do tempo para os dois modelos (com e sem injeção de 

vapor). 
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Figura 5. 1.  Produção acumulada de óleo para os modelos com e sem injeção de vapor.   

Figura 5. 2.  Vazão de óleo para os modelos com e sem injeção de vapor. 
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Figura 5. 3.  Produção acumulada de água para os modelos com e sem injeção de vapor.   

Analisando a Figura 5.1 observa-se que o modelo com injeção contínua de vapor 

apresentou um substancial aumento na produção de óleo; esse acréscimo é visualizado 

melhor quando é feita a comparação entre os fatores de recuperação que cada modelo 

apresentou. O fator de recuperação é calculado a partir da Equação 5.1:  

OriginalÓleodeVolume

oduzidoÓleodeVolume
Fr

Pr
                                                                    (Eq. 5.1)  

Para o modelo sem injeção de vapor obteve-se uma produção acumulada de óleo de 

2.994 m³ o que fornece um fator de recuperação ao final de 15 anos de operação de 10%, já 

para o modelo com injeção de vapor, que apresentou uma produção acumulada de óleo de 

20.043 m³ no mesmo período de produção, apresentou um fator de recuperação de 65%, ou 

seja, o reservatório submetido a uma injeção de vapor apresentou uma produção 6,5 vezes 
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maior que o reservatório sem injeção. Esse acréscimo no fator de recuperação justifica a 

utilização da injeção contínua de vapor.  

Após esta análise foram realizadas novas simulações para estudar qual a 

interferência da camada de areia argilosa no processo de injeção contínua de vapor. Para 

isso foram realizados dois experimentos; o primeiro com um reservatório que possui as 

mesmas propriedades do reservatório estudado (modelo base) só que sem heterogeneidade, 

ou seja, sem a camada de areia argilosa e o outro reservatório com a camada de argila 

situada entre as camadas 7 e 12, medindo 6.400 m² (80 x 80 metros). As Figuras 5.4 e 5.5 

apresentam a produção acumulada de óleo e a vazão de óleo para os modelos com e sem 

heterogeneidade e a Figura 5.6 apresenta a produção acumulada de água para os modelos 

com e sem heterogeneidade.  

Figura 5. 4. Vazão de óleo para os modelos com e sem heterogeneidade.  
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Figura 5. 5.  Produção acumulada de óleo para os modelos com e sem heterogeneidade.   

Figura 5. 6.  Produção acumulada de água para os modelos com e sem heterogeneidade.  
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A Figura 5.4 mostra que para um reservatório com heterogeneidade, o pico de vazão 

de óleo é maior do que para um reservatório sem heterogeneidade, mas na Figura 5.5 

observa-se que a camada de areia argilosa situada no interior do reservatório interferiu na 

produção de óleo do reservatório; houve uma redução de 11%. A partir dessa análise foram 

estudados os parâmetros de reservatório que interferem na produção e quais parâmetros 

operacionais podem melhorar a produção de óleo para um reservatório heterogêneo. 

5.2 Análise de sensibilidade    

Antes de apresentar os resultados obtidos, são relembrados quais são os parâmetros 

de reservatório analisados. A Tabela 5.1 apresenta esses parâmetros.  

Tabela 5. 1. Valores dos parâmetros de reservatório.  

Parâmetros Mínimo

 

Intermediário

 

Máximo

 

Permeabilidade Horizontal 
do Reservatório -Kh- (mD)

 

500 - 2000 

Permeabilidade Horizontal 
da Camada de Argila            

–Karg- (mD) 
5 - 50 

Relação da Permeabilidade 
Horizontal com a Vertical  - 

Kv/Kh 
0.05 - 0.30 

Pressão Capilar Baixa Média Alta 

Heterogeneidade 1° Caso

 

2° Caso 3° Caso

   

Para as 72 simulações foram obtidos: a Produção Acumulada de Líquido (Lt), a 

Produção Acumulada de Óleo (Np) e a Produção Acumulado de Água (Wt), para os 15 

anos de produção. Para cada modelo foi obtido o valor de Oil in Place (a quantidade de óleo 

existente no reservatório) e o Fator de recuperação (que significa, quanto do óleo existente 

no reservatório foi recuperado). Os valores obtidos nas simulações estão apresentados nas 

Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4.   



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Resultados e discussões 

 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 60

Tabela 5. 2. Resultado das simulações para o 1º caso de heterogeneidade.  

Simul.

 
Kv/Kh

 
Karg 
(mD)

 
Kh 

(mD)

 
Pressão 
Capilar 

(Pa) 

Lt   
(m³) 

Np   
(m³) 

Wt 
(m³) 

Oil In Place 
(m³) 

Fr   
(%) 

1 0,05 5 500 Baixa 168658

 
17203,3

 
151455

 
30860 55,75%

 

2 0,05 5 500 Média 169023

 

16661,1

 

152362

 

29503 56,47%

 

3 0,05 5 500 Alta 168876

 

16629,8

 

152246

 

29364 56,63%

 

4 0,05 5 2000

 

Baixa 178902

 

22248,9

 

156653

 

30860 72,80%

 

5 0,05 5 2000

 

Média 179126

 

21293,7

 

157832

 

29503 72,17%

 

6 0,05 5 2000

 

Alta 179083

 

21376

 

157707

 

29364 72,10%

 

7 0,05 50 500 Baixa 168836

 

17331,9

 

151504

 

30860 56,16%

 

8 0,05 50 500 Média 169057

 

16359,5

 

152697

 

29503 55,45%

 

9 0,05 50 500 Alta 169006

 

16363,1

 

152643

 

29364 55,73%

 

10 0,05 50 2000

 

Baixa 178810

 

22152,9

 

156657

 

30860 71,79%

 

11 0,05 50 2000

 

Média 178895

 

21064

 

157831

 

29503 71,40%

 

12 0,05 50 2000

 

Alta 178893

 

21055,1

 

157838

 

29364 71,70%

 

13 0,3 5 500 Baixa 170564

 

17579,5

 

152984

 

30860 56,97%

 

14 0,3 5 500 Média 170763

 

16654,3

 

154108

 

29503 56,45%

 

15 0,3 5 500 Alta 170641

 

16658,4

 

153983

 

29364 56,73%

 

16 0,3 5 2000

 

Baixa 179807

 

22391,9

 

157415

 

30860 72,56%

 

17 0,3 5 2000

 

Média 179795

 

21264,3

 

158530

 

29503 72,08%

 

18 0,3 5 2000

 

Alta 179813

 

21292,4

 

158520

 

29364 72,51%

 

19 0,3 50 500 Baixa 170530

 

17380,7

 

153149

 

30860 56,32%

 

20 0,3 50 500 Média 170755

 

16318,2

 

154437

 

29503 55,31%

 

21 0,3 50 500 Alta 170746

 

16452,2

 

154294

 

29364 56,03%

 

22 0,3 50 2000

 

Baixa 179707

 

22229,7

 

157478

 

30860 72,03%

 

23 0,3 50 2000

 

Média 179700

 

21007,9

 

158692

 

29503 71,21%

 

24 0,3 50 2000

 

Alta 179711

 

21102,4

 

158608

 

29364 71,86%
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Tabela 5. 3. Resultado das simulações para o 2º caso de heterogeneidade.  

Simul.

 
Kv/Kh

 
Karg 
(mD)

 
Kh 

(mD)

 
Pressão 
Capilar 

(Pa) 

Lt   
(m³) 

Np   
(m³) 

Wt 
(m³) 

Oil In Place 
(m³) 

Fr   
(%) 

1 0,05 5 500 Baixa 165121

 
14186,8

 
150934

 
28564 49,67%

 
2 0,05 5 500 Média 165626

 
13170,5

 
152456

 
26442 49,81%

 

3 0,05 5 500 Alta 165501

 

13345,3

 

152156

 

26226 50,89%

 

4 0,05 5 2000

 

Baixa 176016

 

19237,9

 

156778

 

28564 67,35%

 

5 0,05 5 2000

 

Média 176090

 

17300,7

 

158789

 

26442 65,43%

 

6 0,05 5 2000

 

Alta 175976

 

17228

 

158748

 

26226 65,69%

 

7 0,05 50 500 Baixa 165097

 

14371,3

 

150725

 

28564 50,31%

 

8 0,05 50 500 Média 165621

 

13006,3

 

152615

 

26442 49,19%

 

9 0,05 50 500 Alta 165730

 

13134,7

 

152595

 

26226 50,08%

 

10 0,05 50 2000

 

Baixa 175787

 

19312,2

 

156474

 

28564 67,61%

 

11 0,05 50 2000

 

Média 175834

 

17477,3

 

158357

 

26442 66,10%

 

12 0,05 50 2000

 

Alta 175747

 

17351,7

 

158395

 

26226 66,16%

 

13 0,3 5 500 Baixa 165867

 

14382,3

 

151485

 

28564 50,35%

 

14 0,3 5 500 Média 166060

 

12733,2

 

153327

 

26442 48,16%

 

15 0,3 5 500 Alta 165928

 

12593,5

 

153334

 

26226 48,02%

 

16 0,3 5 2000

 

Baixa 176495

 

19492

 

157003

 

28564 68,24%

 

17 0,3 5 2000

 

Média 176441

 

17560

 

158881

 

26442 66,41%

 

18 0,3 5 2000

 

Alta 176405

 

17397,1

 

159008

 

26226 66,34%

 

18 0,3 50 500 Baixa 166197

 

14223,2

 

151973

 

28564 49,79%

 

20 0,3 50 500 Média 166670

 

12903

 

153767

 

26442 48,80%

 

21 0,3 50 500 Alta 166628

 

12864

 

153764

 

26226 49,05%

 

22 0,3 50 2000

 

Baixa 176675

 

19443,6

 

157231

 

28564 68,07%

 

23 0,3 50 2000

 

Média 176656

 

17657,8

 

158999

 

26442 66,78%

 

24 0,3 50 2000

 

Alta 176543

 

17572,3

 

158971

 

26226 67,00%
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Tabela 5. 4. Resultado das simulações para o 3º caso de heterogeneidade.              

Simul.

 
Kv/Kh

 
Karg 
(mD)

 
Kh 

(mD)

 
Pressão 
Capilar 

(Pa) 

Lt   
(m³) 

Np   
(m³) 

Wt 
(m³) 

Oil In Place 
(m³) 

Fr   
(%) 

1 0,05 5 500 Baixa 168109

 
17624,4

 
150485

 
32015 55,05%

 

2 0,05 5 500 Média 168242

 

16837,6

 

151404

 

30963 54,38%

 

3 0,05 5 500 Alta 168360

 

16729,8

 

151630

 

30596 54,68%

 

4 0,05 5 2000

 

Baixa 178666

 

22728,4

 

155937

 

32015 70,99%

 

5 0,05 5 2000

 

Média 178746

 

21880,9

 

156865

 

30963 70,67%

 

6 0,05 5 2000

 

Alta 178737

 

21773

 

156964

 

30596 71,16%

 

7 0,05 50 500 Baixa 168274

 

17748,5

 

150526

 

32015 55,44%

 

8 0,05 50 500 Média 168463

 

16968,5

 

151494

 

30963 54,80%

 

9 0,05 50 500 Alta 168479

 

16809,7

 

151669

 

30596 54,94%

 

10 0,05 50 2000

 

Baixa 178720

 

22762,9

 

155957

 

32015 71,10%

 

11 0,05 50 2000

 

Média 178756

 

21870,8

 

156885

 

30963 70,64%

 

12 0,05 50 2000

 

Alta 178760

 

21660,8

 

157100

 

30596 70,80%

 

13 0,3 5 500 Baixa 169472

 

17689,1

 

151783

 

32015 55,25%

 

14 0,3 5 500 Média 169626

 

16962

 

152664

 

30963 54,78%

 

15 0,3 5 500 Alta 169646

 

16812,5

 

152834

 

30596 54,95%

 

16 0,3 5 2000

 

Baixa 179558

 

22905,1

 

156653

 

32015 71,54%

 

17 0,3 5 2000

 

Média 179594

 

22016

 

157578

 

30963 71,10%

 

18 0,3 5 2000

 

Alta 178565

 

21519,4

 

157045

 

30596 70,33%

 

19 0,3 50 500 Baixa 169638

 

17637

 

152001

 

32015 55,09%

 

20 0,3 50 500 Média 169772

 

16810,7

 

152962

 

30963 54,29%

 

21 0,3 50 500 Alta 169868

 

16762,2

 

153106

 

30596 54,79%

 

22 0,3 50 2000

 

Baixa 179615

 

22886,4

 

156729

 

32015 71,49%

 

23 0,3 50 2000

 

Média 179615

 

21968,8

 

157646

 

30963 70,95%

 

24 0,3 50 2000

 

Alta 179557

 

21713,9

 

157843

 

30596 70,97%
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5.2.1 Análise de sensibilidade dos parâmetros de reservatório  

A análise dos parâmetros foi realizada quanto à influência significativa que cada um 

apresenta no processo de injeção contínua de vapor. Essa análise é observada através do 

Diagrama de Pareto. A Figura 5.7 mostra o Diagrama de Pareto para os parâmetros de 

reservatório em 15 anos de produção.   

Figura 5. 7. Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto para parâmetros de reservatório.  

Observando o Diagrama de Pareto da Figura 5.7, nota-se que o parâmetro que 

apresentou uma maior influência significativa é a permeabilidade horizontal do reservatório 

(L). Seu efeito positivo está associado a um aumento da variável resposta, o fator de 

recuperação. Ou seja, quanto maior a permeabilidade horizontal do reservatório, maior será 

o acumulado de óleo recuperado.  

p=0,05 
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Na seqüência, a heterogeneidade (Q) e (L) do reservatório é o segundo e o terceiro 

parâmetro que mais influencia significativamente o processo. O efeito negativo indica que 

o 1° caso de heterogeneidade é o modelo que apresentou a melhor recuperação entre os 

casos estudados.  

A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de 

Resposta, a Figura 5.8 apresenta a interação 3L_5Q.   

Figura 5. 8. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – permeabilidade horizontal 
versus heterogeneidade.  

Observa-se que esta interação possui influência no processo, podendo atingir uma 

recuperação de 70% do óleo para o 1° e 3° casos de heterogeneidade combinado com uma 

alta permeabilidade horizontal (2000 mD). As menores recuperações são observadas para o 

2° caso de heterogeneidade.   

Na seqüência, a pressão capilar (Q) e (L) do reservatório é o quinto e sexto 

respectivamente parâmetro que influência significativamente o processo. O efeito negativo 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Resultados e discussões 

 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 65

indica que a baixa pressão capilar é a que apresentou as melhores recuperações quando 

comparada com a média e a alta pressão capilar  

A influência da interação 4L_5Q está apresentada nas Figuras 5.9 e 5.10. A Figura 

5.9 mostra a interação entre a pressão capilar e a heterogeneidade para os menores valores 

das permeabilidades horizontal, da argila e a relação da permeabilidade vertical, que são 

respectivamente, 500 mD, 5 mD e 5%. A Figura 5.10 apresenta a mesma interação para os 

maiores valores dos parâmetros que são respectivamente, 2000 mD, 50 mD e 30%.    

Figura 5. 9. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – pressão capilar versus 
heterogeneidade_para as baixas permeabilidades.  

A Figura 5.9 mostra que esta interação possui influência no processo, mesmo com 

baixas permeabilidades o fator de recuperação de óleo atingiu 57% para o 1° caso de 

heterogeneidade, nesta interação a interferência da pressão capilar é linear, ou seja, não há 

variação no valor da recuperação de óleo para as três curvas de pressão capilar.  
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Figura 5. 10. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta - pressão capilar versus 
heterogeneidade_para as altas permeabilidades.  

A Figura 5.10 apresentou recuperações de óleo da ordem de 72% quando 

trabalhamos com as altas permeabilidades para a interação 4L_5Q, as melhores 

recuperações foram observadas no 1° caso de heterogeneidade e no 3° caso de 

heterogeneidade para uma baixa pressão capilar, os menores valores foram observados para 

o 2° caso de heterogeneidade.  

A influência da interação 2L_5L e 2L_5Q está apresentada nas Figuras 5.11 e 5.12. 

A Figura 5.11 mostra a interação entre a Permeabilidade da argila e a heterogeneidade para 

os menores valores das permeabilidades horizontal, da relação da permeabilidade vertical e 

da Pressão Capilar, que são respectivamente, 500 mD, 5 mD e Baixa pressão capilar. A 

Figura 5.12 apresenta a mesma interação para os maiores valores dos parâmetros que são 

respectivamente, 2000 mD, 50mD e Alta pressão capilar.   
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Figura 5. 11. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – permeabilidade da argila 
versus heterogeneidade_para as baixas permeabilidades.   

A Figura 5.11 mostra que esta interação possui influência no processo, mesmo com 

baixas permeabilidades e baixa pressão capilar o fator de recuperação de óleo chegou a 

56,4% para o 1° caso de heterogeneidade, nesta interação a interferência da permeabilidade 

da argila é linear, ou seja, não há variação no valor da recuperação de óleo para os dois 

valores desta permeabilidade.  
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Figura 5. 12. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – permeabilidade da argila 
versus heterogeneidade_para as altas permeabilidades.   

A Figura 5.12 apresentou recuperações de óleo da ordem de 72,5% quando 

trabalhamos com as altas permeabilidades para a interação 2L_5L, as melhores 

recuperações foram alcançadas no 1° caso de heterogeneidade, as menores recuperações 

foram observados para o 2° caso de heterogeneidade.  

A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de 

Resposta, a Figura 5.13 apresenta a interação 1L_3L.    
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Figura 5. 13. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – relação entre as 
permeabilidade horizontal e vertical versus permeabilidade horizontal.  

Observa-se na Figura 5.13 que esta interação possui influência no processo, 

podendo atingir uma recuperação de 70% do óleo para uma alta permeabilidade horizontal 

(2000mD). Para esta interação a relação da permeabilidade horizontal com a vertical agiu 

de forma linear.  

A interação entre os parâmetros Relação da permeabilidade horizontal com a 

vertical com a Pressão capilar é analisada na Figura 5.14 apresenta a interação 1L_4L.    
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Figura 5. 14. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – relação entre as 
permeabilidade horizontal e vertical versus pressão capilar.  

A Figura 5.14 mostra que na interação da Relação Kv/Kh com a pressão capilar não 

existe grandes diferenças nas recuperações de óleo alcançadas, houve um pequeno 

acréscimo quando trabalhamos com baixas pressões e alta relação Kv/Kh (que para este 

estudo foi de 30%).   

Dentre os parâmetros analisados o que mais influenciou significativamente o estudo 

foi a permeabilidade horizontal, em seguida a forma com que a camada heterogênea está 

localizada dentro do reservatório também é um fator que interfere no processo de 

recuperação por injeção contínua de vapor, a configuração de camada que mais favoreceu o 

processo de recuperação foi o 1° caso de heterogeneidade. A pressão capilar é um 

parâmetro que influência o processo, sendo que, os melhores resultados são obtidos para as 

baixas pressões capilares. A permeabilidade horizontal da areia argilosa e a relação da 

permeabilidade horizontal com a vertical são fatores que não apresentam uma influência 

significativa isoladamente para o processo, mas as melhores recuperações são obtidas para 
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as menores permeabilidades horizontais da argila (5mD) e para as menores relações de 

permeabilidade horizontal com a permeabilidade vertical (5%).  

5.2.2 Análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais  

Analisando os resultados dos parâmetros de reservatório foram selecionados três 

reservatórios com características diferentes para o estudo dos parâmetros operacionais, 

esses reservatórios estão apresentados nas tabelas abaixo.   

Para o primeiro reservatório foi selecionado a simulação 4 da Tabela 5.2, tendo em 

vista que este apresentou a maior recuperação e possui todos os parâmetros que 

apresentaram as melhores recuperações; este reservatório foi chamado de ALTA 

EFICIÊNCIA, e os dados deste reservatório estão na Tabela 5.5.  

Tabela 5. 5. Parâmetros para o reservatório alta eficiência.  

Parâmetros  Valores

 

Permeabilidade Horizontal do 
Reservatório -Kh- (mD) 

2000 

Permeabilidade Horizontal da Camada 
de Argila –Karg- (mD) 

5 

Relação da Permeabilidade Horizontal 
com a Vertical  - Kv/Kh 

0,05 

Pressão Capilar Baixa 

 

Para o segundo reservatório foi utilizado o reservatório da simulação 21 da Tabela 

5.3, montado com todos os parâmetros que apresentaram as menores recuperações; a esse 

foi denominado de BAIXA EFICIÊNCIA e os seus dados estão na Tabela 5.6.     
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Tabela 5. 6. Parâmetros para o reservatório baixa eficiência.  

Parâmetros  Valores

 
Permeabilidade Horizontal do 

Reservatório -Kh- (mD) 
500 

Permeabilidade Horizontal da 
Camada de Argila –Karg- (mD) 

50 

Relação da Permeabilidade 
Horizontal com a Vertical  - Kv/Kh 

0,30 

Pressão Capilar Alta 

 

Para o terceiro reservatório foi utilizado o reservatório da simulação 8 da Tabela 

5.4, que apresentou uma recuperação mediana; possui o 3° caso de heterogeneidade. Este 

reservatório recebeu o nome de EFICIÊNCIA INTERMEDIÁRIA e os seus dados estão 

apresentados na Tabela 5.7.  

Tabela 5. 7. Parâmetros para o reservatório eficiência intermediária.  

Parâmetros  Valores

 

Permeabilidade Horizontal do 
Reservatório -Kh- (mD) 

500 

Permeabilidade Horizontal da 
Camada de Argila –Karg- (mD) 

50 

Relação da Permeabilidade 
Horizontal com a Vertical  - Kv/Kh 

0,05 

Pressão Capilar Média 

 

Para os reservatórios que apresentam as características constantes nas Tabelas 5.5, 

5.6 e 5.7, foram estudados os seguintes parâmetros operacionais: Tempo de produção, 

Distância entre poços, Vazão de injeção de vapor e Intervalo de completação. Os três 

primeiros parâmetros são iguais para todos os modelos, já o intervalo de completação é 

diferenciado para cada tipo de reservatório e foram denominados de 1°, 2° e 3° Intervalo.  

Foram realizados ensaios para distâncias entre poços diferentes, para obter a mesma 

eficiência considerou-se reservatórios de dimensões diferentes. Na Figura 5.15 apresenta-se 
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o reservatório de 60m x 60m, que possui uma distância entre o poço injetor e produtor de 

78m. Na Figura 5.16 mostra um reservatório de 80m x 80m com a distância entre poços de 

106m e a Figura 5.17 mostra o reservatório de 100m x 100m com 134m de distância entre 

os poços.     

Figura 5. 15. Reservatório de 60x60m. 
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Figura 5. 16. Reservatório de 80x80m.    

Figura 5. 17. Reservatório de 100x100m.  
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A Tabela 5.8 apresenta os valores dos parâmetros operacionais estudados.  

Tabela 5. 8. Valores dos parâmetros operacionais estudados.  

Parâmetros  Mínimo (-1) Intermediário (0)

 
Máximo (+1) 

Tempo de Produção 
(anos) 

5 10 15 

Distância entre Poços (m)

 

78 106 134 

Vazão de Injeção de 
Vapor (m³/dia) 

12,5 25 30 

Intervalo de Completação 

 

1º Intervalo 2º Intervalo 3º Intervalo 

      

5.2.2.1 Modelo de alta eficiência  

Para o reservatório apresentado na Tabela 5.5 foram utilizados os intervalos de 

completação das Figuras 5.18, 5.19 e 5.20.   

Figura 5. 18. 1º intervalo de completação.  
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Figura 5. 19. 2º intervalo de completação.    

Figura 5. 20. 3º intervalo de completação.   

Na Figura 5.18, a injeção é realizada até a 14º camada do reservatório (que possui 

20 camadas), mas não é injetado vapor na camada de areia argilosa, já no poço produtor 

também vai até a 14º camada para diminuir a produção de água das três últimas. Na Figura 

5.19, os dois poços estão injetando e produzindo até a 14º camada e em todo o intervalo. Já 

na Figura 5.20 foi realizada a injeção na camada de areia argilosa e abaixo dela (da 8º até a 

14º camada) e a produção foi realizada em todo o intervalo até a 14º camada.   

Para as 81 simulações (34, quatro variáveis com três níveis) foram obtidos: o 

Acumulado de Líquido (Lt), Acumulado de Óleo (Np) e Acumulado de Água (Wt), para os 

5, 10 e 15 anos de produção. Para cada modelo foi obtido o valor de “Oil in Place” (a 
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quantidade de óleo existente no reservatório) e o Fator de recuperação. Os resultados foram 

analisados pelo tempo de produção, desta forma a análise foi realizada separadamente para 

5, 10 e 15 anos de produção.  

5.2.2.1.1 Análise de sensibilidade para o reservatório de alta eficiência para 5 anos de 
produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 5 anos de produção estão na Tabela 5.9.   

Tabela 5. 9. Resultado das simulações_alta eficiência_5 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 

poços (m)

 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

1 12,5 1º Intervalo 78 38772

 

8622 30150

 

11559

 

74,59%

 

2 12,5 1º Intervalo 106 30333

 

3647 26685

 

20067

 

18,18%

 

3 12,5 1º Intervalo 134 33004

 

2615 30388

 

30860

 

8,48% 
4 12,5 2º Intervalo 78 38763

 

8618 30145

 

11559

 

74,56%

 

5 12,5 2º Intervalo 106 30256

 

3600 26656

 

20067

 

17,94%

 

6 12,5 2º Intervalo 134 32856

 

2601 30255

 

30860

 

8,43% 
7 12,5 3º Intervalo 78 38862

 

8669 30193

 

11559

 

75,00%

 

8 12,5 3º Intervalo 106 43165

 

9268 33897

 

20067

 

46,19%

 

9 12,5 3º Intervalo 134 34032

 

2644 31388

 

30860

 

8,57% 
10 25 1º Intervalo 78 60739

 

8212 52527

 

11559

 

71,04%

 

11 25 1º Intervalo 106 71764

 

13788

 

57976

 

20067

 

68,71%

 

12 25 1º Intervalo 134 70590

 

10692

 

59898

 

30860

 

34,65%

 

13 25 2º Intervalo 78 60742

 

8217 52525

 

11559

 

71,09%

 

14 25 2º Intervalo 106 71770

 

13796

 

57974

 

20067

 

68,75%

 

15 25 2º Intervalo 134 69356

 

10065

 

59291

 

30860

 

32,62%

 

16 25 3º Intervalo 78 60681

 

8170 52510

 

11559

 

70,68%

 

17 25 3º Intervalo 106 71827

 

13758

 

58070

 

20067

 

68,56%

 

18 25 3º Intervalo 134 78358

 

15229

 

63129

 

30860

 

49,35%

 

19 30 1º Intervalo 78 69498

 

8009 61489

 

11559

 

69,29%

 

20 30 1º Intervalo 106 80542

 

13675

 

66867

 

20067

 

68,15%

 

21 30 1º Intervalo 134 88304

 

15891

 

72413

 

30860

 

51,49%

 

22 30 2º Intervalo 78 69486

 

8005 61481

 

11559

 

69,25%

 

23 30 2º Intervalo 106 80522

 

13660

 

66862

 

20067

 

68,07%

 

24 30 2º Intervalo 134 88386

 

15966

 

72420

 

30860

 

51,74%

 

25 30 3º Intervalo 78 69440

 

7979 61461

 

11559

 

69,03%

 

26 30 3º Intervalo 106 80495

 

13559

 

66937

 

20067

 

67,57%

 

27 30 3º Intervalo 134 90967

 

17869

 

73098

 

30860

 

57,90%
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A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com a 

análise do Diagrama de Pareto. A Figura 5.21 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 5 anos de produção.    

Figura 5. 21. Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 5 anos de produção_alta eficiência.   

Observando o Diagrama de Pareto da Figura 5.21, nota-se que o parâmetro que 

apresentou uma maior influência significativa para uma produção de 5 anos foi a distância 

entre poços (L). O efeito negativo indica que a menor distância entre poços (78m) 

apresentou a melhor recuperação entre os casos estudados.  

Na seqüência, a vazão de injeção (L) e (Q) é o segundo e o quarto parâmetro que 

mais influencia significativamente o processo. Seu efeito positivo está associado a um 

aumento do fator de recuperação. Ou seja, quanto maior a vazão de injeção, maior será o 

acumulado de óleo recuperado.  

p= 0,05 
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A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de 

Resposta, a Figura 5.22 apresenta a interação entre a vazão de injeção (1) e a distância entre 

poços (3).    

Figura 5. 22. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços_ para 5 anos para um reservatório de alta eficiência.  

A superfície de resposta da Figura 5.22, retrata o que foi observado no diagrama de 

Pareto, ou seja, as melhores recuperações em 5 anos de produção são observadas para as 

maiores vazões e para as menores distâncias.   

Para um período curto de produção o intervalo de completação não apresentou uma 

influência significativa para o processo de injeção de vapor.  

5.2.2.1.2 Análise de sensibilidade para um reservatório de alta eficiência para 10 anos 
de produção    

Os resultados das 27 simulações referentes a 10 anos de produção estão na Tabela 

5.10.  
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Tabela 5. 10. Resultado das simulações_alta eficiência_10 anos.  

Simul.

 
Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 
Distância 

entre 
poços (m)

 
Lt        

(m³) 
Np               

(m³) 
Wt         
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 
28 12,5 1° Intervalo 78 61873,4

 

8912 52961,2

 

11559

 

77,10%

 

29 12,5 1° Intervalo 106 73844,5

 

15087

 

58757,4

 

20067

 

75,18%

 

30 12,5 1° Intervalo 134 57600,7

 

6665 50935,3

 

30860

 

21,60%

 

31 12,5 2° Intervalo 78 61858,8

 

8910 52948,9

 

11559

 

77,08%

 

32 12,5 2° Intervalo 106 73856,1

 

15076

 

58779,9

 

20067

 

75,13%

 

33 12,5 2° Intervalo 134 57623,9

 

6677 50946,5

 

30860

 

21,64%

 

34 12,5 3° Intervalo 78 61941,1

 

8896 53045,2

 

11559

 

76,96%

 

35 12,5 3° Intervalo 106 74308,4

 

15305

 

59003,9

 

20067

 

76,27%

 

36 12,5 3° Intervalo 134 77539,1

 

14297

 

63241,8

 

30860

 

46,33%

 

37 25 1° Intervalo 78 106415

 

8232 98183,3

 

11559

 

71,22%

 

38 25 1° Intervalo 106 118161

 

14392

 

103769

 

20067

 

71,72%

 

39 25 1° Intervalo 134 132905

 

22025

 

110880

 

30860

 

71,37%

 

40 25 2° Intervalo 78 106408

 

8238 98170 11559

 

71,27%

 

41 25 2° Intervalo 106 118150

 

14391

 

103759

 

20067

 

71,71%

 

42 25 2° Intervalo 134 132876

 

22008

 

110868

 

30860

 

71,32%

 

43 25 3° Intervalo 78 106483

 

8259 98224,2

 

11559

 

71,45%

 

44 25 3° Intervalo 106 118165

 

14406

 

103759

 

20067

 

71,79%

 

45 25 3° Intervalo 134 133018

 

21992

 

111026

 

30860

 

71,26%

 

46 30 1° Intervalo 78 124279

 

8019 116260

 

11559

 

69,37%

 

47 30 1° Intervalo 106 135688

 

13959

 

121728

 

20067

 

69,56%

 

48 30 1° Intervalo 134 150353

 

21557

 

128796

 

30860

 

69,85%

 

49 30 2° Intervalo 78 124261

 

8018 116243

 

11559

 

69,36%

 

50 30 2° Intervalo 106 135665

 

13943

 

121722

 

20067

 

69,48%

 

51 30 2° Intervalo 134 150346

 

21581

 

128765

 

30860

 

69,93%

 

52 30 3° Intervalo 78 124368

 

8048 116320

 

11559

 

69,63%

 

53 30 3° Intervalo 106 135819

 

14055

 

121764

 

20067

 

70,04%

 

54 30 3° Intervalo 134 150311

 

21562

 

128749

 

30860

 

69,87%

   

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com a 

análise do Diagrama de Pareto. A Figura 5.23 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 10 anos de produção. 
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Figura 5. 23. Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 10 anos de produção_alta eficiência.   

Observando o Diagrama de Pareto da Figura 5.23, nota-se que para um período de 

produção de 10 anos, a interação entre a vazão de injeção de vapor e a distância entre poços 

é o fator que apresentou uma maior influência significativa. As Figuras 5.24 e 5.25 

mostram a interação entre a vazão de injeção e a distância entre poços, para intervalos de 

compleção diferentes.  

p= 0,05 
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Figura 5. 24. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços_1° intervalo de completação _ para 10 anos para um reservatório de alta 

eficiência.  

Figura 5. 25. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços_3° intervalo de completação _ para 10 anos para um reservatório de alta 

eficiência. 
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Analisado as Figuras 5.24 e 5.25, observa-se que para um período de produção de 

10 anos, a forma como o poço é completado apresentou uma pequena interferência no 

resultado da superfície de resposta. Os melhores resultados nas duas figuras são observados 

para as menores distâncias (78m) e as menores vazões (12,5m³/dia) e para as maiores 

distâncias entre poços (134m) e as maiores vazões (30m³/dia).  

Na seqüência, a distância entre poços (L) e (Q) é o segundo e o sexto parâmetro que 

mais influencia significativamente o processo.  O efeito negativo indica que a menor 

distância entre poços (78m) apresentou a melhor recuperação entre os casos estudados.  

Em seguida a vazão de injeção é um fator que apresenta uma interferência 

significativa neste processo. Seu efeito positivo está associado a um aumento do fator de 

recuperação. Ou seja, quanto maior a vazão de injeção, maior será o acumulado de óleo 

recuperado.                  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Resultados e discussões 

 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 84

5.2.2.1.3 Análise de sensibilidade para um reservatório de alta eficiência para 15 anos 
de produção    

Os resultados das 27 simulações referentes a 15 anos de produção estão na Tabela 

5.11. 

Tabela 5. 11. Resultado das simulações_alta eficiência_15 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 

poços (m)

 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

55 12,5 1° Intervalo 78 84733 8922 75811 11559

 

77,19%

 

56 12,5 1° Intervalo 106 97141 15472

 

81669 20067

 

77,10%

 

57 12,5 1° Intervalo 134 111336

 

22247

 

89089 30860

 

72,09%

 

58 12,5 2° Intervalo 78 84691 8920 75771 11559

 

77,17%

 

59 12,5 2° Intervalo 106 97149 15466

 

81682 20067

 

77,07%

 

60 12,5 2° Intervalo 134 111301

 

22241

 

89060 30860

 

72,07%

 

61 12,5 3° Intervalo 78 84798 8914 75885 11559

 

77,12%

 

62 12,5 3° Intervalo 106 97384 15545

 

81839 20067

 

77,46%

 

63 12,5 3° Intervalo 134 112700

 

23253

 

89447 30860

 

75,35%

 

64 25 1° Intervalo 78 152070

 

8232 143838

 

11559

 

71,22%

 

65 25 1° Intervalo 106 163808

 

14397

 

149411

 

20067

 

71,74%

 

66 25 1° Intervalo 134 178902

 

22249

 

156653

 

30860

 

72,10%

 

67 25 2° Intervalo 78 152040

 

8239 143802

 

11559

 

71,27%

 

68 25 2° Intervalo 106 163787

 

14396

 

149392

 

20067

 

71,74%

 

69 25 2° Intervalo 134 178873

 

22237

 

156636

 

30860

 

72,06%

 

70 25 3° Intervalo 78 152176

 

8261 143914

 

11559

 

71,47%

 

71 25 3° Intervalo 106 164046

 

14460

 

149585

 

20067

 

72,06%

 

72 25 3° Intervalo 134 179122

 

22375

 

156747

 

30860

 

72,50%

 

73 30 1° Intervalo 78 179048

 

8019 171029

 

11559

 

69,37%

 

74 30 1° Intervalo 106 190444

 

13960

 

176484

 

20067

 

69,57%

 

75 30 1° Intervalo 134 205220

 

21621

 

183599

 

30860

 

70,06%

 

76 30 2° Intervalo 78 179018

 

8018 171000

 

11559

 

69,36%

 

77 30 2° Intervalo 106 190419

 

13944

 

176475

 

20067

 

69,49%

 

78 30 2° Intervalo 134 205209

 

21644

 

183565

 

30860

 

70,14%

 

79 30 3° Intervalo 78 179167

 

8050 171117

 

11559

 

69,64%

 

80 30 3° Intervalo 106 190830

 

14089

 

176741

 

20067

 

70,21%

 

81 30 3° Intervalo 134 205596

 

21830

 

183766

 

30860

 

70,74%

     

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com a 
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análise do Diagrama de Pareto. A Figura 5.26 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 15 anos de produção.   

Figura 5. 26. Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 15 anos de produção_alta eficiência.   

Para uma produção de 15 anos existe uma modificação nos parâmetros que mais 

influenciam o processo. De acordo com o diagrama de Pareto da Figura 5.26 para um 

período mais longo de produção, a vazão de injeção (L) passou a ser o parâmetro mais 

importante para o processo. O efeito negativo indica que a menor vazão de injeção 

(12,5m³/dia) apresentou os melhores fatores de recuperação de óleo.  

A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de 

Resposta. A Figura 5.27 apresenta a interação entre a vazão de injeção (1) e a distância 

entre poços (3).   

p= 0,05 
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Figura 5. 27. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços_ para 15 anos para um reservatório de alta eficiência.   

Para 15 anos de produção não houve grandes variações com relação ao fator de 

recuperação (Figura 5.27), sendo que, as menores vazões de injeção (12,5m³/dia) e as 

distâncias entre poços menores (78m) e intermediárias (106) apresentou-se como as 

melhores alternativas para este caso.  

Na seqüência, a distância entre poços é um dos parâmetros que influencia 

significativamente o processo.  

No tempo de produção aqui estudado (15 anos), a forma como o vapor é injetado 

influenciou no processo. Seu efeito positivo indica que a melhor opção de intervalo de 

completação é o 3° intervalo (que injetou vapor apenas acima da camada de areia argilosa).  

A Figura 5.28 apresenta a comparação dos reservatórios de alta eficiência para 5, 10 

e 15 anos juntamente com o modelo base. Os modelos utilizados obtiveram as melhores 

recuperações para cada período de produção. 
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Figura 5. 28. Análise do fator de recuperação para o reservatório de alta eficiência_comparação dos 
modelos para diferentes tempos de produção   

Para os tempos de produção de 5 e 10 anos a distância entre poços de 78 metros 

juntamente com uma vazão de 12,5 m³/dia, apresentou um substancial aumento no fator de 

recuperação antes do segundo ano de produção, como a distância entre os poços é menor o 

óleo chega mais rápido ao poço produtor. Já para a produção de 15 anos a distância entre 

poços que apresentou o melhor fator de recuperação foi a de 106 metros, a uma vazão de 

12,5m³/dia, que apresentou uma melhora contínua durante todo o período de produção em 

relação ao modelo tomado como base. Para um reservatórios com as características 

apresentadas, ou seja, alta permeabilidade e uma camada de areia argilosa com baixa 

pressão capilar, observa-se na Figura 5.28 que após os 5 anos de o aumento no fator de 

recuperação é baixo, passa de 75% aos 5 anos para 77,10% aos 10 anos de produção, 

chegando aos 77,46% aos 15 anos de produção.     
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5.2.2.1.4 Análise da ROV para reservatório de alta eficiência  

Para identificar o melhor tempo de produção foi analisado a ROV (que é a razão de 

óleo produzido em relação a quantidade de vapor injetado), para o reservatório de Alta 

Eficiência; o Diagrama de Pareto deste processo está apresentado na Figura 5.29.    

Figura 5. 29. Diagrama de pareto da ROV para o reservatório de alta eficiência.   

Para este tipo de reservatório o fator que mais influencia significativamente a ROV 

é o tempo de produção, como mostra a Figura 5.28. O efeito negativo indica que as 

melhores ROV’s foram para o menor tempo de produção, ou seja, para 5 anos de operação.   

p= 0,05 
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Logo depois, tem-se que a vazão de injeção foi um fator que influenciou o processo; 

o sinal negativo indica que as melhores ROV’s são obtidas para as menores vazões 

(12,5m³/dia).  

Na seqüência a distância entre poços é um fator que também influenciou o processo, 

sendo que, os melhores resultados foram encontrados para distâncias maiores.  

O quarto fator que apresentou uma interferência no processo foi a interação entre a 

vazão de injeção e a distância entre poços mostrado na Figura 5.30.  

Figura 5. 30. Análise da ROV pela superfície de resposta – vazão de injeção versus distância entre 
poços_ alta eficiência.   

Observando a Figura 5.30 tem-se que os melhores resultados da ROV são obtidos 

para as distâncias intermediárias e para as menores vazões de injeção.  

A interação entre o tempo de produção e a distância entre poços é outro fator que 

influencia significativamente o processo como mostra a Figura 5.31. 
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Figura 5. 31. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus distância entre 
poços_ alta eficiência.   

Como foi mencionado anteriormente, analisando a superfície de resposta da Figura 

5.31 tem-se que os melhores resultados são obtidos para os menores tempos de produção e 

para distâncias entre poços intermediárias.  

Em uma menor intensidade de influência tem-se a interação do tempo de produção 

pela vazão de injeção apresentada na Figura 5.32.  
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Figura 5. 32. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus vazão de injeção_ 
alta eficiência.   

Na Figura 5.32 observa-se que os melhores resultados são obtidos para as baixas 

vazões de produção (12,5m³/dia) e baixos tempos de produção (5 anos de produção).  

5.2.2.2 Modelo de eficiência intermediária  

Para o reservatório apresentado na Tabela 5.7 foram utilizados os intervalos de 

completação das Figuras 5.33, 5.34 e 5.35.  
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Figura 5. 33. 1º intervalo de completação.    

Figura 5. 34.  2º intervalo de completação.   

Figura 5. 35. 3º intervalo de completação. 
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Na Figura 5.33 a injeção é realizada até a 14º camada do reservatório para não 

perder calor para a camada de água na parte inferior do reservatório, mas não é injetado 

vapor na camada de areia argilosa, o mesmo ocorre no poço produtor também vai até a 14º 

camada para diminuir a produção de água das três últimas camadas e está fechado na 

camada de areia argilosa. Na Figura 5.34, os dois poços estão injetando e produzindo até a 

14º camada e em todo o intervalo. Já na Figura 5.35 foi realizada a injeção na camada de 

areia argilosa e abaixo dela e a produção foi realizada até a 14º camada.   

Para as 81 simulações (34, quatro variáveis com três níveis) foram obtidos: o 

Acumulado de Líquido (Lt), Acumulado de Óleo (Np) e Acumulado de Água (Wt), para os 

5, 10 e 15 anos de produção. Para cada modelo foi obtido o valor de “Oil in Place” (a 

quantidade de óleo existente no reservatório) e o Fator de recuperação. Os resultados foram 

analisados pelo tempo de produção, desta forma a análise foi realizada separadamente para 

5, 10 e 15 anos de produção.                  
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5.2.2.2.1 Análise de sensibilidade para um reservatório de eficiência intermediária 
para 5 anos de produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 5 anos de produção estão na Tabela 

5.12.  

Tabela 5. 12. Resultado das simulações _ eficiência intermediária_5 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 

poços (m)

 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³)

 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

1 12,5 1° Intervalo 78 32875

 

5164

 

27711

 

11147

 

46,33%

 

2 12,5 1° Intervalo 106 20311

 

601 19711

 

19816

 

3,03% 
3 12,5 1° Intervalo 134 16941

 

591 16350

 

30963

 

1,91% 
4 12,5 2° Intervalo 78 32880

 

5166

 

27713

 

11147

 

46,35%

 

5 12,5 2° Intervalo 106 20336

 

601 19735

 

19816

 

3,03% 
6 12,5 2° Intervalo 134 16897

 

592 16306

 

30963

 

1,91% 
7 12,5 3° Intervalo 78 34632

 

5948

 

28684

 

11147

 

53,36%

 

8 12,5 3° Intervalo 106 20290

 

619 19670

 

19816

 

3,13% 
9 12,5 3° Intervalo 134 17231

 

591 16640

 

30963

 

1,91% 
10 25 1° Intervalo 78 56729

 

5884

 

50845

 

11147

 

52,78%

 

11 25 1° Intervalo 106 59269

 

7079

 

52190

 

19816

 

35,72%

 

12 25 1° Intervalo 134 35250

 

594 34656

 

30963

 

1,92% 
13 25 2° Intervalo 78 56754

 

5893

 

50860

 

11147

 

52,87%

 

14 25 2° Intervalo 106 59322

 

7094

 

52228

 

19816

 

35,80%

 

15 25 2° Intervalo 134 35272

 

594 34678

 

30963

 

1,92% 
16 25 3° Intervalo 78 57095

 

6185

 

50910

 

11147

 

55,49%

 

17 25 3° Intervalo 106 61809

 

8125

 

53684

 

19816

 

41,00%

 

18 25 3° Intervalo 134 35274

 

779 34495

 

30963

 

2,52% 
19 30 1° Intervalo 78 65111

 

5574

 

59537

 

11147

 

50,01%

 

20 30 1° Intervalo 106 71129

 

8548

 

62581

 

19816

 

43,14%

 

21 30 1° Intervalo 134 42585

 

815 41771

 

30963

 

2,63% 
22 30 2° Intervalo 78 65110

 

5570

 

59540

 

11147

 

49,97%

 

23 30 2° Intervalo 106 71140

 

8554

 

62586

 

19816

 

43,17%

 

24 30 2° Intervalo 134 42560

 

815 41746

 

30963

 

2,63% 
25 30 3° Intervalo 78 65453

 

5882

 

59571

 

11147

 

52,77%

 

26 30 3° Intervalo 106 71322

 

8831

 

62491

 

19816

 

44,56%

 

27 30 3° Intervalo 134 58336

 

4571

 

53765

 

30963

 

14,76%

   

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.36 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 5 anos de produção. 
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Figura 5. 36. Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 5 anos de produção_eficiência intermediária.   

Para o reservatório em estudo o parâmetro que apresentou a maior influência sobre 

o processo para uma produção durante 5 anos foi a distância entre poços (Figura 5.36). O 

efeito negativo indica que a menor distância entre poços (78m) apresentou o melhor fator 

de recuperação de óleo.   

A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de 

Resposta; a Figura 5.37 apresenta a interação entre a vazão de injeção (1) e a distância entre 

poços (3).   

p= 0,05 
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Figura 5. 37. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços_ para 5 anos para um reservatório de eficiência intermediária.  

Analisando a Figura 5.37 observa-se que as melhores recuperações quando se 

trabalha com um tempo de produção de 5 anos são para as vazões maiores e intermediárias 

(30m³/dia e 25m³/dia, respectivamente) e distâncias entre poços menores (78m).   

Na seqüência tem-se em terceiro e quinto lugares dos parâmetros que auxiliam no 

processo a vazão de injeção de vapor (L) e (Q) respectivamente. O valor positivo atribuído 

a essa variável (Figura 5.36) indica que, com o aumento da vazão o fator de recuperação 

(variável resposta) é majorado.  

Para este tipo de reservatório o intervalo de completação foi um parâmetro que 

influenciou significativamente o processo, sendo que, o valor positivo indica que o 3° 

intervalo de completação foi o que melhor contribuiu para o aumento do fator de 

recuperação.    
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5.2.2.2.2 Análise de sensibilidade para um reservatório de eficiência intermediária 
para 10 anos de produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 5 anos de produção estão na Tabela 

5.13. 

Tabela 5. 13.  Resultado das simulações _ eficiência intermediária_10 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 
poços 
(m) 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

28 12,5 1° Intervalo 78 59147 7130 52017 11147

 

63,97%

 

29 12,5 1° Intervalo 106 61432 7894 53538 19816

 

39,84%

 

30 12,5 1° Intervalo 134 43822 1122 42700 30963

 

3,62% 
31 12,5 2° Intervalo 78 59139 7131 52009 11147

 

63,97%

 

32 12,5 2° Intervalo 106 61641 7976 53665 19816

 

40,25%

 

33 12,5 2° Intervalo 134 43796 1123 42673 30963

 

3,63% 
34 12,5 3° Intervalo 78 59379 7266 52113 11147

 

65,19%

 

35 12,5 3° Intervalo 106 66408 10399

 

56010 19816

 

52,48%

 

36 12,5 3° Intervalo 134 80324 8061 72264 30963

 

26,03%

 

37 25 1° Intervalo 78 102328

 

5910 96418 11147

 

53,02%

 

38 25 1° Intervalo 106 111158

 

10641

 

100517

 

19816

 

53,70%

 

39 25 1° Intervalo 134 118128

 

13882

 

104246

 

30963

 

44,83%

 

40 25 2° Intervalo 78 102347

 

5921 96426 11147

 

53,12%

 

41 25 2° Intervalo 106 111196

 

10633

 

100564

 

19816

 

53,66%

 

42 25 2° Intervalo 134 118213

 

13920

 

104293

 

30963

 

44,96%

 

43 25 3° Intervalo 78 102641

 

6190 96451 11147

 

55,53%

 

44 25 3° Intervalo 106 111854

 

11010

 

100844

 

19816

 

55,56%

 

45 25 3° Intervalo 134 120232

 

15256

 

104976

 

30963

 

49,27%

 

46 30 1° Intervalo 78 119822

 

5579 114243

 

11147

 

50,05%

 

47 30 1° Intervalo 106 128016

 

9968 118049

 

19816

 

50,30%

 

48 30 1° Intervalo 134 137356

 

15034

 

122322

 

30963

 

48,55%

 

49 30 2° Intervalo 78 119832

 

5575 114257

 

11147

 

50,01%

 

50 30 2° Intervalo 106 127998

 

9970 118028

 

19816

 

50,32%

 

51 30 2° Intervalo 134 137327

 

15035

 

122292

 

30963

 

48,56%

 

52 30 3° Intervalo 78 120166

 

5883 114284

 

11147

 

52,77%

 

53 30 3° Intervalo 106 128608

 

10388

 

118221

 

19816

 

52,42%

 

54 30 3° Intervalo 134 139180

 

15828

 

123352

 

30963

 

51,12%

   

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Essa análise é iniciada com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.38 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 10 anos de produção. 
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Figura 5. 38.  Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 10 anos de produção_eficiência intermediária.  

Observando o Diagrama de Pareto da Figura 5.38, nota-se que para um período de 

produção de 10 anos a interação entre a vazão de injeção de vapor e a distância entre poços 

é o fator que apresentou uma maior influência significativa. A Figura 5.39 mostra a 

interação entre a vazão de injeção e a distância entre poços.  

p= 0,05 
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Figura 5. 39. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços _ para 10 anos para um reservatório de eficiência intermediária.   

Para uma produção com 10 anos o fator de maior importância para o processo é a 

interação da vazão de injeção com a distância entre poços; as melhores recuperações são 

observadas para as menores vazões (12,50m³/dia) e para as menores distâncias (78m).  

Logo após (na Figura 5.38) tem-se a distância entre poços como um fator de 

influência significativa para o processo, assim como a vazão. O intervalo de completação 

foi um fator que interferiu no processo de produção de óleo, bem como a interação entre a 

vazão de injeção e o intervalo de completação; as Figuras 5.40, 5.41 e 5.42 mostram esta 

interação para as diferentes distâncias entre poços. 
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Figura 5. 40. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
intervalo de completação_ distância entre poços de 78m _ para 10 anos para um reservatório de 

eficiência intermediária.   

Figura 5. 41. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
intervalo de completação_ distância entre poços de 106m _ para 10 anos para um reservatório de 

eficiência intermediária. 
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Figura 5. 42. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
intervalo de completação_ distância entre poços de 134m _ para 10 anos para um reservatório de 

eficiência intermediária.   

Analisando a Figura 5.40 tem-se que, para a menor distância, as melhores 

recuperações de óleo são obtidas para as menores vazões (12,5m³/dia) e para o 3° intervalo 

de completação. Na Figura 5.41 mostra-se que as melhores recuperações são para vazões 

intermediárias e o 3° intervalo de completação, isso para uma distância entre poços de 

106m. A Figura 5.42 mostra que, para uma distância de 134m entre poços, as melhores 

opções são uma vazão de injeção de 30m³/dia e o 3° intervalo de completação.         
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5.2.2.2.3 Análise de sensibilidade para um reservatório de eficiência intermediária 
para 15 anos de produção     

Os resultados das 27 simulações referentes a 15 anos de produção estão na Tabela 

5.14.  

Tabela 5. 14.  Resultado das simulações _ eficiência intermediária_15 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 
poços 
(m) 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

55 12,5 1° Intervalo 78 82015 7169 74846 11147

 

64,31%

 

56 12,5 1° Intervalo 106 92216 12561

 

79655 19816

 

63,39%

 

57 12,5 1° Intervalo 134 64495 2814 61681 30963

 

9,09% 
58 12,5 2° Intervalo 78 82008 7170 74838 11147

 

64,33%

 

59 12,5 2° Intervalo 106 92248 12572

 

79676 19816

 

63,44%

 

60 12,5 2° Intervalo 134 64453 2822 61631 30963

 

9,11% 
61 12,5 3° Intervalo 78 82154 7273 74881 11147

 

65,24%

 

62 12,5 3° Intervalo 106 93209 13074

 

80134 19816

 

65,98%

 

63 12,5 3° Intervalo 134 130085

 

17929

 

112156

 

30963

 

57,90%

 

64 25 1° Intervalo 78 147958

 

5910 142048

 

11147

 

53,02%

 

65 25 1° Intervalo 106 156859

 

10709

 

146150

 

19816

 

54,04%

 

66 25 1° Intervalo 134 168448

 

16967

 

151481

 

30963

 

54,80%

 

67 25 2° Intervalo 78 147975

 

5921 142054

 

11147

 

53,12%

 

68 25 2° Intervalo 106 156906

 

10694

 

146212

 

19816

 

53,96%

 

69 25 2° Intervalo 134 168489

 

16992

 

151497

 

30963

 

54,88%

 

70 25 3° Intervalo 78 148255

 

6190 142065

 

11147

 

55,53%

 

71 25 3° Intervalo 106 157370

 

11027

 

146343

 

19816

 

55,65%

 

72 25 3° Intervalo 134 169654

 

17599

 

152055

 

30963

 

56,84%

 

73 30 1° Intervalo 78 174575

 

5579 168996

 

11147

 

50,05%

 

74 30 1° Intervalo 106 182772

 

9993 172778

 

19816

 

50,43%

 

75 30 1° Intervalo 134 193816

 

16000

 

177815

 

30963

 

51,67%

 

76 30 2° Intervalo 78 174587

 

5575 169013

 

11147

 

50,01%

 

77 30 2° Intervalo 106 182750

 

9993 172756

 

19816

 

50,43%

 

78 30 2° Intervalo 134 193797

 

15999

 

177799

 

30963

 

51,67%

 

79 30 3° Intervalo 78 174919

 

5883 169037

 

11147

 

52,77%

 

80 30 3° Intervalo 106 183291

 

10391

 

172900

 

19816

 

52,44%

 

81 30 3° Intervalo 134 194822

 

16603

 

178219

 

30963

 

53,62%
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A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.43 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 15 anos de produção.   

Figura 5. 43.  Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 15 anos de produção_eficiência intermediária.   

Para uma produção de 15 anos apenas dois fatores influenciam significativamente o 

processo; a interação entre a vazão e a distância entre poços e a distância entre poços 

isoladamente, como mostra a Figura 5.43. A interação que aparece no Diagrama de Pareto 

está demonstrada na Figura 5.44.   

p= 0,05 
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Figura 5. 44. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços _  para 15 anos para um reservatório de eficiência intermediária.  

A interação da Figura 5.44 mostra que as melhores recuperações são obtidas para as 

baixas vazões e para as distâncias menores e intermediárias.   

A Figura 5.45 apresenta os gráficos do fator de recuperação para os diferentes 

períodos de produção e parâmetros operacionais otimizados para o reservatório de 

eficiência intermediária.  
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Figura 5. 45. Análise do fator de recuperação para o reservatório de eficiência intermediária 
_comparação dos modelos para diferentes tempos de produção.   

Observa-se na Figura 5.45 que o fator de recuperação para os 5 anos de produção 

cresceu substancialmente no primeiro ano de produção, isso se deu devido a vazão de 

injeção de 25m³/dia e uma distância entre poços de 78 metros. Já para os 10 anos de 

produção esse crescimento foi logo após os dois anos de injeções de vapor de 12,5m³/dia e 

distâncias entre poços de 78 metros, diferente do que ocorreu no reservatório de alta 

eficiência após os 5 anos de produção o fator de recuperação permaneceu crescente. Para os 

15 anos de produção o reservatório possui uma distância entre poços de 106 metros e uma 

injeção de vapor de 12,5m³/dia só apresentou um acréscimo na recuperação após os 10 anos 

de produção, antes desse período o fator de recuperação para os 15 anos e para o 

reservatório base são próximos.       

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

00 02 05 08 10 13 16

F
R

 (
%

)

Tempo (anos)

5 anos

10 anos

15 anos

Reservatório



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Resultados e discussões 

 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 106

5.2.2.2.4 Análise da ROV para reservatório de eficiência intermediária  

Para identificar o melhor tempo de produção foi analisado a ROV para o 

reservatório de Eficiência Intermediária, o Diagrama de Pareto deste processo está 

apresentado na Figura 5.46.   

Figura 5. 46. Diagrama de pareto da ROV para o reservatório de eficiência intermediária.   

Para o reservatório dito de eficiência intermediária o fator mais importante é a 

interação entre o tempo de produção e a distância entre poços mostrado na Figura 5.47.  

p= 0,05 
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Figura 5. 47. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus distância entre 
poços _ eficiência intermediária.  

Para esta interação existe uma faixa central onde são obtidos os melhores resultados 

para a ROV, como se pode ver na Figura 5.47. Esses resultados são obtidos quando temos o 

menor tempo de produção (5 anos) e a menor distância (78m), o tempo de produção 

intermediário (10 anos) e a distância intermediária (106m) e o maior tempo de produção 

(15 anos) com a maior distância entre poços (134m).  

O segundo fator importante para este processo é a interação entre a vazão de injeção 

e a distância entre poços, apresentada na Figura 5.48.  
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Figura 5. 48. Análise da ROV superfície de resposta – vazão de injeção versus distância entre poços _ 
eficiência intermediária.   

Nesta superfície de resposta (Figura 5.46), os melhores resultados são obtidos para 

baixas vazões de injeção e para distâncias entre poços pequenas (78m) e intermediárias 

(106m). Em outro ponto tem-se um bom resultados, para vazão de injeção e distância 

intermediária entre poços.   

Um parâmetro de influência significativa para este reservatório é a vazão de injeção 

do vapor, como mostra a Figura 5.46. O efeito negativo indica que as melhores ROV’s 

foram para a menor vazão de injeção, ou seja, para 12,5 m³/dia.  

Outro parâmetro importante é a distância entre poços. Como foi mencionado 

anteriormente, a sua influência se dar através do tempo de produção, ou seja, quanto maior 

o tempo de produção maior será a distância entre poços.  

Tem-se como o último fator de influência significativa a interação entre o tempo de 

produção e a vazão de injeção apresentado na Figura 5.49. 
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Figura 5. 49. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus vazão de injeção  
_ eficiência intermediária.  

Observando a Figura 5.49 tem-se que os melhores resultados são obtidos para 

baixas vazões e tempo de produção intermediário.              
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5.2.2.3 Modelo de baixa eficiência  

Para o reservatório apresentado na Tabela 5.3 foram utilizados os intervalos de 

completação das Figuras 5.50, 5.51 e 5.52.   

Figura 5. 50. 1º intervalo de completação.    

Figura 5. 51. 2º intervalo de completação.  
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Figura 5. 52. 3º intervalo de completação.   

Na Figura 5.50, a injeção é realizada até a 14º camada do reservatório para não 

perder calor para as camadas de água na parte inferior do reservatório, mas não é injetado 

vapor no trecho em que há areia argilosa, no poço produtor foi completado igual ao poço 

injetor até a 14º camada e fechado na camada de areia argilosa. Na Figura 5.51, a injeção é 

realizada apenas acima da camada de areia argilosa até a 7º camada e produzido em todo o  

intervalo até a 14º camada. Já na Figura 5.52 a injeção é realizada abaixo da camada de 

areia argilosa e a produção é realizada acima e dentro da camada de areia argilosa.   

Para as 81 simulações (34, quatro variáveis com três níveis) foram obtidos: o 

Acumulado de Líquido (Lt), Acumulado de Óleo (Np) e Acumulado de Água (Wt), para os 

5, 10 e 15 anos de produção. Para cada modelo foi obtido o valor de Oil in Place (a 

quantidade de óleo existente no reservatório) e o Fator de recuperação. Os resultados foram 

analisados pelo tempo de produção, desta forma a análise foi realizada separadamente para 

5, 10 e 15 anos de produção.       
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5.2.2.3.1 Análise de sensibilidade para um reservatório de baixa eficiência para 5 
anos de produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 5 anos de produção estão na Tabela 

5.15. 

Tabela 5. 15.  Resultado das simulações _ baixa eficiência_ 5 anos.  

Simul. 
Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 
poços 
(m) 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

1 12,5 1° Intervalo 78 30604

 

2313

 

28292

 

9441 24,49%

 

2 12,5 1° Intervalo 106 22042

 

489,2

 

21553

 

16785

 

2,91% 
3 12,5 1° Intervalo 134 19013

 

472,7

 

18540

 

26226

 

1,80% 
4 12,5 2° Intervalo 78 32016

 

3490

 

28526

 

9441 36,97%

 

5 12,5 2° Intervalo 106 20363

 

495,1

 

19868

 

16785

 

2,95% 
6 12,5 2° Intervalo 134 18292

 

477,4

 

17815

 

26226

 

1,82% 
7 12,5 3° Intervalo 78 29018

 

4062

 

24956

 

9441 43,02%

 

8 12,5 3° Intervalo 106 12578

 

376,7

 

12201

 

16785

 

2,24% 
9 12,5 3° Intervalo 134 8189,7

 

364,5

 

7825,3

 

26226

 

1,39% 
10 25 1° Intervalo 78 55555

 

4105

 

51449

 

9441 43,48%

 

11 25 1° Intervalo 106 54924

 

2884

 

52040

 

16785

 

17,18%

 

12 25 1° Intervalo 134 37125

 

484,9

 

36640

 

26226

 

1,85% 
13 25 2° Intervalo 78 53045

 

3554

 

49491

 

9441 37,64%

 

14 25 2° Intervalo 106 55565

 

4963

 

50602

 

16785

 

29,57%

 

15 25 2° Intervalo 134 31815

 

479,5

 

31336

 

26226

 

1,83% 
16 25 3° Intervalo 78 50570

 

4031

 

46538

 

9441 42,70%

 

17 25 3° Intervalo 106 51805

 

5525

 

46280

 

16785

 

32,92%

 

18 25 3° Intervalo 134 22705

 

631,8

 

22073

 

26226

 

2,41% 
19 30 1° Intervalo 78 64134

 

4042

 

60092

 

9441 42,81%

 

20 30 1° Intervalo 106 66735

 

4606

 

62130

 

16785

 

27,44%

 

21 30 1° Intervalo 134 33304

 

471,2

 

32832

 

26226

 

1,80% 
22 30 2° Intervalo 78 61654

 

3603

 

58051

 

9441 38,17%

 

23 30 2° Intervalo 106 64801

 

4999

 

59801

 

16785

 

29,79%

 

24 30 2° Intervalo 134 38269

 

929,5

 

37339

 

26226

 

3,54% 
25 30 3° Intervalo 78 47306

 

4136

 

43170

 

9441 43,81%

 

26 30 3° Intervalo 106 61372

 

5919

 

55454

 

16785

 

35,26%

 

27 30 3° Intervalo 134 35444

 

2450

 

32994

 

26226

 

9,34% 

 

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.53 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 5 anos de produção. 
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Figura 5. 53.  Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 5 anos de produção_baixa eficiência.  

Para 5 anos de produção o fator que mais influenciou a recuperação de óleo foi a 

distância entre poços; o sinal negativo indica que as melhores recuperações foram obtidas 

para as menores distâncias (78m).  

Na seqüência a vazão de injeção foi o fator que influenciou significativamente o 

fator de recuperação do óleo; o valor positivo indica que as melhores recuperações são 

obtidas para maiores vazões.  

A interação entre a vazão de injeção (1) e a distância entre poços (3) é um fator 

importante neste processo. A Figura 5.54 mostra a superfície de resposta desta interação.     

p= 0,05 
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Figura 5. 54. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços _  para 5 anos para um reservatório de baixa eficiência.  

A Figura 5.54 mostra que os melhores resultados são obtidos para as vazões 

intermediárias (25m³/dia) e altas (30m³/dia) e para as menores distâncias (78m).              
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5.2.2.3.2 Análise de sensibilidade para um reservatório de baixa eficiência para 10 
anos de produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 10 anos de produção estão na Tabela 

5.13. 

Tabela 5. 16.  Resultado das simulações _ baixa eficiência_ 10 anos.   

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 
poços 
(m) 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

28 12,5 1° Intervalo 78 58211 5438 52773 9441 57,60%

 

29 12,5 1° Intervalo 106 58793 4092 54702 16785

 

24,38%

 

30 12,5 1° Intervalo 134 47195 935,2

 

46260 26226

 

3,57% 
31 12,5 2° Intervalo 78 57257 5232 52024 9441 55,42%

 

32 12,5 2° Intervalo 106 56735 5048 51687 16785

 

30,07%

 

33 12,5 2° Intervalo 134 44661 932 43729 26226

 

3,55% 
34 12,5 3° Intervalo 78 54675 5335 49340 9441 56,50%

 

35 12,5 3° Intervalo 106 58018 7223 50794 16785

 

43,03%

 

36 12,5 3° Intervalo 134 28595 717,1

 

27878 26226

 

2,73% 
37 25 1° Intervalo 78 101250

 

4162 97088 9441 44,08%

 

38 25 1° Intervalo 106 109357

 

7694 101664

 

16785

 

45,84%

 

39 25 1° Intervalo 134 114774

 

8948 105825

 

26226

 

34,12%

 

40 25 2° Intervalo 78 102251

 

4821 97429 9441 51,07%

 

41 25 2° Intervalo 106 107115

 

7680 99435 16785

 

45,76%

 

42 25 2° Intervalo 134 109167

 

9056 100111

 

26226

 

34,53%

 

43 25 3° Intervalo 78 96931 4275 92656 9441 45,28%

 

44 25 3° Intervalo 106 103184

 

7839 95345 16785

 

46,70%

 

45 25 3° Intervalo 134 106750

 

10311

 

96439 26226

 

39,31%

 

46 30 1° Intervalo 78 118898

 

4043 114855

 

9441 42,82%

 

47 30 1° Intervalo 106 124533

 

7111 117422

 

16785

 

42,37%

 

48 30 1° Intervalo 134 103701

 

6634 97067 26226

 

25,30%

 

49 30 2° Intervalo 78 119714

 

4495 115219

 

9441 47,62%

 

50 30 2° Intervalo 106 126876

 

7800 119076

 

16785

 

46,47%

 

51 30 2° Intervalo 134 127680

 

9517 118163

 

26226

 

36,29%

 

52 30 3° Intervalo 78 90165 4435 85730 9441 46,98%

 

53 30 3° Intervalo 106 119794

 

7320 112474

 

16785

 

43,61%

 

54 30 3° Intervalo 134 124872

 

10679

 

114193

 

26226

 

40,72%

  

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.55 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 10 anos de produção. 
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Figura 5. 55.  Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 10 anos de produção_baixa eficiência.  

Assim como nos 5 anos de produção, o fator mais importante para os 10 anos é a 

distância entre poços; as menores distância são as que obtiveram as melhores recuperações. 

Em seguida a interação entre a vazão de injeção e a distância entre poços; a Figura 5.56 

apresenta esta superfície de resposta. Na seqüência a vazão de injeção é um fator que 

auxilia o processo de recuperação de óleo.  

p= 0,05 
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Figura 5. 56. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços _  para 10 anos para um reservatório de baixa eficiência.                         
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5.2.2.3.3 Análise de sensibilidade para um reservatório de baixa eficiência para 15 
anos de produção    

Os resultados das 27 simulações referente a 15 anos de produção estão na Tabela 

5.14. 

Tabela 5. 17. Resultado das simulações _ baixa eficiência_ 15 anos.  

Simul.

 

Vazão de 
Injeção 
(m³/dia) 

Intervalo de 
Completação

 

Distância 
entre 
poços 
(m) 

Lt        
(m³) 

Np               
(m³) 

Wt           
(m³) 

Oil in 
Place       
(m³) 

Fr (%)

 

55 12,5 1° Intervalo 78 81039 5461 75578 9441 57,85%

 

56 12,5 1° Intervalo 106 90687 9686 81001 16785

 

57,71%

 

57 12,5 1° Intervalo 134 70592 2819 67772 26226

 

10,75%

 

58 12,5 2° Intervalo 78 81577 5814 75763 9441 61,58%

 

59 12,5 2° Intervalo 106 87808 8510 79298 16785

 

50,70%

 

60 12,5 2° Intervalo 134 70213 2323 67890 26226

 

8,86% 
61 12,5 3° Intervalo 78 77837 5438 72399 9441 57,60%

 

62 12,5 3° Intervalo 106 85794 9580 76213 16785

 

57,08%

 

63 12,5 3° Intervalo 134 72541 6230 66310 26226

 

23,76%

 

64 25 1° Intervalo 78 146874

 

4162 142712

 

9441 44,09%

 

65 25 1° Intervalo 106 154981

 

7729 147252

 

16785

 

46,05%

 

66 25 1° Intervalo 134 139897

 

13106

 

126790

 

26226

 

49,97%

 

67 25 2° Intervalo 78 147853

 

4832 143022

 

9441 51,18%

 

68 25 2° Intervalo 106 156471

 

8540 147931

 

16785

 

50,88%

 

69 25 2° Intervalo 134 164100

 

12723

 

151378

 

26226

 

48,51%

 

70 25 3° Intervalo 78 142527

 

4295 138232

 

9441 45,49%

 

71 25 3° Intervalo 106 149394

 

8067 141327

 

16785

 

48,06%

 

72 25 3° Intervalo 134 157839

 

12640

 

145199

 

26226

 

48,20%

 

73 30 1° Intervalo 78 173650

 

4043 169607

 

9441 42,82%

 

74 30 1° Intervalo 106 139561

 

8203 131358

 

16785

 

48,87%

 

75 30 1° Intervalo 134 155799

 

12970

 

142829

 

26226

 

49,45%

 

76 30 2° Intervalo 78 174450

 

4498 169951

 

9441 47,65%

 

77 30 2° Intervalo 106 182537

 

8002 174535

 

16785

 

47,67%

 

78 30 2° Intervalo 134 192667

 

12567

 

180100

 

26226

 

47,92%

 

79 30 3° Intervalo 78 132122

 

4457 127665

 

9441 47,21%

 

80 30 3° Intervalo 106 174728

 

7446 167282

 

16785

 

44,36%

 

81 30 3° Intervalo 134 182770

 

11954

 

170815

 

26226

 

45,58%

  

A análise dos parâmetros foi realizada observando-se quais dos parâmetros 

operacionais contribuíram significativamente para o processo. Esse estudo é iniciado com o 

estudo do Diagrama de Pareto. A Figura 5.57 mostra o Diagrama de Pareto para os 

parâmetros operacionais para 15 anos de produção. 
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Figura 5. 57.  Análise do fator de recuperação pelo diagrama de pareto dos parâmetros operacionais 
para 15 anos de produção_baixa eficiência.   

Para os 15 anos de produção o fator que mais influenciou significativamente foi a 

interação entre a vazão de injeção e a distância entre poços. A Figura 5.58 apresenta esta 

interação.     

p= 0,05 
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Figura 5. 58. Análise do fator de recuperação pela superfície de resposta – vazão de injeção versus 
distância entre poços _  para 15 anos para um reservatório de baixa eficiência.  

Observando a Figura 5.58 tem-se que as melhores recuperações são obtidas para as 

baixas vazões de injeção (12,5m³/dia) e as menores distâncias entre poços (78m).  

Na seqüência tem-se o efeito da distância entre poços como um fator que influência 

significativamente o processo de recuperação de óleo.  

A Figura 5.59 apresenta um comparativo dos reservatórios submetidos a diferentes 

tempos de produção e parâmetros em relação ao reservatório tomado como base (baixa 

eficiência).  
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Figura 5. 59.  Análise do fator de recuperação para o reservatório de baixa eficiência _comparação dos 
modelos para diferentes tempos de produção.  

Para o reservatório estudado que possui baixa permeabilidade, pressão capilar da 

camada de areia argilosa alta e uma camada de areia argilosa que divide o reservatório, ou 

seja, a camada possui a mesma extensão do reservatório, o parâmetro operacional que mais 

influenciou foi a distância entre poços. Para os três diferentes períodos de produção 

analisado a menor distância foi a que apresentou as melhores recuperações. Já as vazões 

foram diferentes, para 5 anos de produção foi uma vazão de 30m³/dia e para 10 e 15 anos 

foi a vazão de 12,5m³/dia que melhorou a recuperação.  

5.2.2.3.4 Análise da ROV para reservatório de baixa eficiência  

Para identificar o melhor tempo de produção foi analisado a ROV para o 

reservatório de Baixa Eficiência; o Diagrama de Pareto deste processo está apresentado na 

Figura 5.60. 
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Figura 5. 60. Diagrama de pareto da ROV para o reservatório de baixa eficiência.   

Para o reservatório de baixa eficiência de recuperação assim como no de eficiência 

intermediária, o fator que mais contribuiu para o aumento da ROV foi a interação do tempo 

de produção com a distância entre poços; esta interação é apresentada na superfície de 

resposta da Figura 5.61.  

p= 0,05
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Figura 5. 61. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus distância entre 
poços _  baixa eficiência.  

Para esta interação observa-se que mesmo as melhores recuperações ficaram abaixo 

de 0,10, que é o valor considerado como o limite econômico. Os valores que se 

aproximaram deste limite foram para tempos de produção intermediários (10 anos) com 

distâncias também intermediárias (106m) e maiores (134m), respectivamente.   

O segundo fator importante para este processo é a interação entre a vazão de injeção 

e a distância entre poços, apresentada na Figura 5.62.  
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Figura 5. 62. Análise da ROV pela superfície de resposta – vazão de injeção versus distância entre poços 
_  baixa eficiência.   

Na superfície de resposta apresentada na Figura 5.62 mostra-se valores de ROV 

superiores ao limite econômico; esses valores foram obtidos para distâncias pequenas e 

intermediárias à baixas vazões (12,5 m³/dia).  

Um parâmetro operacional importante para o processo é a distância entre poços e na 

seqüência a vazão de injeção.  

A interação entre o tempo de produção e a vazão de injeção é um fator que também 

tem a sua influência significativa para o processo; essa interação esta apresentada na 

superfície de resposta da Figura 5.63.  
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Figura 5. 63. Análise da ROV pela superfície de resposta – tempo de produção versus vazão de injeção _  
baixa eficiência   

Na Figura 5.63 observa-se que os melhores resultados das ROV’s são encontrados 

para baixas vazões de injeção e tempos de produção intermediários (10 anos).    

.        



                                

CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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6 Conclusões e recomendações  

As conclusões obtidas com a análise dos parâmetros de reservatório são:  

 

A Permeabilidade Horizontal apresenta a maior influência significativa para 

o processo de recuperação de óleo pesado por injeção de vapor; os melhores 

resultados foram obtidos para as maiores permeabilidades.  

 

A forma como a camada de areia argilosa está situada dentro do reservatório 

foi o segundo parâmetro que mais contribuiu para o processo. Para os casos 

estudados, o 1° caso de heterogeneidade (camada de 80x80 metros, que 

intercepta o poço injetor, mais não chega ao poço produtor) foi o que 

apresentou as melhores recuperações.  

 

A pressão capilar é um parâmetro que influência o processo, sendo que, os 

melhores resultados são obtidos para as baixas pressões capilares.   

 

A permeabilidade horizontal da areia argilosa e a relação da permeabilidade 

horizontal com a vertical são fatores que não apresentam uma influência 

significativa para o processo, mas as melhores recuperações são obtidas para 

as menores permeabilidades horizontais da argila (5mD) e para as maiores 

relações de permeabilidade horizontal com a permeabilidade vertical (30%).  

Após o estudo dos parâmetros de reservatório, a partir dos resultados dos 

parâmetros operacionais pode-se concluir para:  

 

Reservatório nomeado de “Alta Eficiência”:  

 

Para uma produção de 5 anos, as melhores recuperações foram 

obtidas com distâncias entre poços pequenas (78m) e baixas vazões 
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de injeção de vapor (12,5m³/dia); o intervalo de completação não 

apresentou influência significativa para o processo; 

 
Para a produção em 10 anos, o fator mais importante foi a interação 

entre a vazão de injeção e a distância entre poços; as melhores 

recuperações foram obtidas para vazões de injeção e distância entre 

poços menores, 12,5m³/dia e 78m, respectivamente. O intervalo de 

completação não apresentou influência significativa; 

 

Para a produção em 15 anos os melhores resultados foram obtidos 

para baixas vazões (12,5m³/dia) e distâncias intermediárias (106m). 

Para este período de produção, o intervalo de completação 

apresentou influência significativa e os melhores resultados foram 

para o 3° intervalo de completação;  

 

Para o reservatório de Alta Eficiência o melhor tempo de produção é 

5 anos com vazões baixas e  distâncias entre poços intermediárias; 

essa análise foi realizada através da ROV.   

 

Reservatório de “Eficiência Intermediária”:  

 

Para 5 anos de produção, os melhores resultados foram obtidos para 

as menores distâncias (78m); as vazões intermediarias (25m³/dia) 

foram as que apresentaram melhores recuperações. O intervalo de 

completação apresentou influência para o processo, sendo o 3° 

intervalo de completação o que apresentou as melhores recuperações; 

 

Para 10 anos de produção, as melhores recuperações foram obtidas 

para baixas vazões (12,5m³/dia) e pequenas distâncias (78m); o 

intervalo de completação contribuiu para o processo e os melhores 

resultados foram para o 3° intervalo de compleção; 

 

Para um período de 15 anos, o intervalo de completação não 

melhorou o processo; as melhores recuperações foram obtidas para 

baixas vazões (12,5m³/dia) e distância entre poços intermediária 

(106m); 
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Para um reservatório com as características do reservatório de 

Eficiência Intermediária, o melhor período de produção é o de 10 

anos com baixas vazões e distâncias entre poços intermediárias.   

 
Para o reservatório dito de “Baixa Eficiência”:  

 

Para um período de 5 anos, as vazões de injeção de 25m³/dia e 

30m³/dia apresentaram recuperações semelhantes para uma distância 

entre poços de 78m; este é o cenário que apresentou as melhores 

recuperações; 

 

Para 10 anos de produção, os melhores resultados foram obtidos para 

vazões de 12,5m³/dia e distância entre poços de 78m; 

 

Para 15 anos de produção se manteve o mesmo cenário dos 10 anos 

de produção, ou seja, uma vazão de 12,5m³/dia e 78m de distância 

entre poços; 

 

Para o reservatório de baixa eficiência, os melhores valores de ROV 

são observados para 10 anos de produção, com vazões de injeção de 

12,5m³/dia e 106 m de distância entre poços;            
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Recomendações  

Realizar um estudo para outras configurações de camadas de areia argilosa, 

inclusive estudar qual a influência desse mineral quando o mesmo encontra-se disperso no 

reservatório;  

Analisar outros parâmetros de reservatório que não foram contemplados neste 

estudo, tais como: porosidade do reservatório e da camada de areia argilosa, saturação de 

água e de óleo e outras dimensões para o reservatório;  

Realizar este estudo com a presença de uma capa de gás para analisar a influência 

deste fluido na camada de areia argilosa;  

Estudar a viabilidade econômica para cada tipo de reservatório, com diferentes 

distâncias, vazões e completações.          
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1 Modelo matemático  

1.1 Princípios gerais  

No processo de recuperação de óleo com injeção de vapor, os princípios gerais do 

modelo matemático são baseados nas seguintes equações:  

1) Equação da conservação da massa, para cada componente envolvido; 

2) Equação da conservação da energia; 

3) Lei de Darcy, que substitui a lei da conservação da quantidade de 

movimento; 

4) Condições de restrição do sistema. 

1.2 Equação de continuidade e movimento   

É necessário modelar o escoamento dos fluidos no reservatório para realizar o 

processo de caracterização da produção de um reservatório. Como, analiticamente, estas 

equações são complicadas de resolver, faz-se uma aproximação utilizando o modelo 

numérico chamado de diferenças finitas, utilizando um volume de controle para fazer os 

balanços de matéria e energia, conforme esquema abaixo.  

A lei da conservação da massa aplica a um elemento V, (Figura 1 Volume de 

controle), estabelece para cada componente:  

Razão de variação da acumulação = razão total da vazão de entrada proveniente 

das regiões adjacentes + razão total de adição proveniente de fontes e sumidouros (poços)      
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Figura 1. Volume de controle   

Esta lei pode ser expressa pela equação da continuidade para cada componente 

(Aziz e Settari, 1979), como é mostrado a seguir:  

Componente óleo:  

o
o

o q
t

m
m                                                                                                       (Eq. 1)  

Componente água:  

w
w

w q
t

m
m                                                                                                      (Eq. 2)  

Componente gás:  

g
g

g q
t

m
m                                                                                                       (Eq. 3)  

Onde: 

gwo mmm ,,
: Fluxo de massa do componente óleo (o), água (w) e gás (g), respectivamente, 

por unidade de volume do meio; 

gwo qqq ,, : Vazão mássica do componente óleo (o), água (w) e gás (g), respectivamente, 

por unidade de volume do meio.  

Neste tipo de modelo, as leis de conservação de massa de componentes, são escritas como:  

dz

 

dy 

dx 
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0)()(
P

ppcp
w
ppp

P
cp Sy

t
qy                                                              (Eq. 4)  

Onde os três termos representam respectivamente (1) o fluxo do componente através 

do volume de controle, (2) o fluxo do componente através de poços e (3) a variação do 

componente no volume de controle; y é a fração molar do componente “c” na fase “p” 

(normalmente óleo, água ou gás), v é a velocidade,  é a densidade, S é a saturação e qw é a 

vazão através do poço, todos da fase “p”, e Ø é a porosidade da rocha.   

Para o termo velocidade, v, é utilizada a lei de Darcy, que rege o fluxo em meios 

porosos, expresso na Equação 5 abaixo:  

x

D

x

pkk
v p

p

p

rp
p

                                                                                (Eq. 5)  

onde k é a permeabilidade, kr é a permeabilidade relativa a cada fase, µ é a viscosidade e D 

é a profundidade.  

Dentre os possíveis modelos numéricos existentes na literatura, o de diferenças 

finitas é o mais utilizado na indústria do petróleo. A utilização deste método implica na 

divisão do reservatório em blocos, como mostra a Figura 2, exemplo de divisão do 

reservatório para a direção x. A equação de conservação de massa é discretizada e aplicada 

a cada componente e cada bloco.   

Figura 2. Exemplo de divisão do reservatório. 
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Nas equações finais são incorporadas algumas equações relativas ao equilíbrio entre 

as fases, de pressão capilar, e para representar saturações e frações molares, diminuindo o 

número de equações que são resolvidas simultaneamente.  

Para a solução do problema, o modelo Black-Oil onde somente três componentes 

estão presentes (óleo, água e gás) é considerado o mais utilizado; nesse caso, os 

componentes são agrupados em três pseudocomponentes para diminuir o tamanho do 

problema já que normalmente o número de componentes é muito grande. Soluções 

totalmente e parcialmente implícitas são normalmente utilizadas e o número de blocos pode 

chegar a um milhão em modelos Black Oil.  

Outras características deste tipo de modelo são: temperatura constante, equilíbrio 

instantâneo entre as fases, e sem reações químicas.  

Com algumas manipulações matemáticas e substituições de algumas variáveis das 

equações anteriores por variáveis que são obtidas em laboratórios, o modelo Black Oil pode 

ser simplificado para a equação:  

P
p

p

cp

P
p

p

cp

P
pcp q

B

R
S

B

R

t
R

                                       (Eq. 6)  

onde R é a solubilidade do componente “c” na fase “p”, 

 

é a mobilidade da fase, B é o 

fator volume de formação, e  é o potencial da fase “p”. Essas manipulações são feitas, 

pois as novas variáveis são mais fáceis de serem obtidas na prática, sendo então tabeladas e 

usadas como dados de entrada para o simulador. É importante utilizar dados corretos para 

cada tipo de fluido em cada exemplo estudado.  

A discretização dos três termos da equação acima pode ser representada por:  
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Termo de acumulação 

n

p
p

cp

n

p
p

cpp
p

p
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S

B
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t
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V
S

B

R

t
V

1

                 (Eq. 7)  

onde Vp é o volume poroso do bloco que será introduzido em todos os termos.  

 

Termo de fluxo 

Este termo representa o fluxo entre blocos que pode ser representado por:  

bpnplcpbpnpcpcplcp TRq ,,,,                                                          (Eq. 8)  

onde T representa a transmissibilidade entre o bloco e seus vizinhos. O tratamento deste 

termo é muito importante no desenvolvimento de simuladores. Normalmente, são 

estabelecidas conexões entre blocos que podem trocar massa e este termo representa a 

facilidade de transferência de massa em cada conexão (Figura 3). Este termo normalmente 

é dependente das variáveis primárias, pressão de uma das fases (fp) e saturações (fs) e da 

geometria da malha (fG), isto é, k.   

GpSG
p

rp
cpcp ffff

k
RT                                                                                (Eq. 9)   

Figura 3. Representação do bloco.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Anexos 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 138

 
Termo de fonte  

P
cpc

P
p

p

cp qqq
B

R ~~

                                                                                           (Eq. 10)  

onde “-“ significa condições de reservatório e “~” condições de superfície (ambos por 

unidade de volume).  

Normalmente, é utilizado o modelo de Newton Raphson para a solução do sistema 

de equações resultantes.  

Há ainda outros modelos utilizados para resolução das equações, porém utilizados 

com menor freqüência, como é o caso do modelo composicional que considera a existência 

de mais componentes, acarretando em um aumento no número de equações e no tempo de 

simulação, e do modelo térmico que é aplicado para casos em que se observa efeito 

significativo decorrentes de variações de temperatura. Para este modelo acrescenta-se a 

equação de conservação de energia na modelagem do problema.  

Para o trabalho o modelo matemático está baseado no modelo composicional e 

térmico, que considera três pseudocomponentes (óleo, água e gás). As equações de 

conservação de massa e energia são aplicadas na equação de um volume V (região de 

interesse).  

O modelo de simulação numérico apresentado no trabalho é baseado nas equações 

utilizadas pelo simulador Stars da CMG, utilizado para modelar os processos de 

recuperação térmica de óleo.  

1.3 Equação da energia  

O simulador Stars utiliza os seguintes termos para a equação de energia.   
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Termos de acumulação 

A Equação 11 expressa o termo da acumulação da energia:  

rgggooowwwf UvUSUSUS
t

V 1

                              (Eq. 11) 

onde: 

U w,o,g: corresponde às energias internas em função da temperatura e da composição das 

fases. 

Ur: é a energia por volume de rocha. 

 

Termos de fluxo 

O termo de fluxo de energia entre as duas regiões é: 

TKHVgHVHV ggwooowww                                                        (Eq. 12)  

onde: 

H w,o,g: Entalpia da água, do óleo e do gás, respectivamente 

T: Variação de temperatura entre os nós 

K: Corresponde à transmissibilidade térmica, na interface, entre ambas regiões, 

expressando segundo a Equação 13.  

eff

eff
A

K
1

                                                                                                           (Eq. 13)  

A condutividade térmica efetiva ( eff) na interface se fixa segundo o valor da 

temperatura na montante.  

As razões de fluxo volumétrico são:  
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gowj
r

k
TV j

jj

rj
j ,,;                                                                                   (Eq. 14) 

onde:  

T: corresponde à transmissibilidade entre as duas regiões, representando a área da seção 

transversal, o espaçamento entre os nós entre as outras considerações geométricas (ex: 

blocos parciais de malha) e também a permeabilidade na interface. As unidades de 

transmissibilidade se expressam segundo a Equação 15. Será  utilizado um sistema de 

malha centrado nos blocos.  

eff

eff

k
A

T
1

                                                                                                              (Eq. 15) 

k: é a permeabilidade absoluta, e corresponde a uma média harmônica ponderada com base 

na permeabilidade absoluta das duas regiões, que serve tanto para sistemas de malhas 

retangulares, radiais e espessura variável.  

rj:são os fatores de resistência das fases, normalmente podem ser considerados iguais a um 

(1), valores maiores são associados a fenômenos de bloqueio.  

Na Equação 16 abaixo,  é a energia potencial do sistema.  

ghp jjj                                                                                                            (Eq. 16)  

A diferença de potencial j é o valor do nó na região adjacente menos o valor do 

nó na região de interesse atual. Um valor diferencial positivo indica o fluxo de entrada, o 

negativo o fluxo de saída.   

Os valores de Krj, µj, j, rj, Hj, wi, xi e yi são obtidos da região de montante das 

fases. As diferenças das concentrações das fases wi, xi e yi correspondem às diferenças 

nas concentrações das fases entre os nós. A convenção de sinais é a mesma do diferencial 

potencial. Se uma fase não se encontra presente em um dos blocos adjacentes, a diferença 
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de concentrações se fixa em zero (0) (sem transporte dispersivo). A convenção de sinais 

para a variação de temperatura ( T) segue os mesmos padrões para a diferença de potencial 

( j).  

 
Termo fonte / sumidouro  

O termo que expressa a energia é:  

ggkgookowwkw HqHqHq

                                                                                 

(Eq. 

17)  

A vazão “q” é análoga ao parâmetro V, mas se calcula de outra forma. A equação 18 

expressa a forma de cálculo.  

gowjppwIq kfkikjk ,,,

                                                                                   

(Eq. 

18)  

1. O índice k se refere à região de interesse, ou seja, a região se encontra em uma camada 

“k” do poço; 

2. Iik: Corresponde ao índice da fase “j” para a camada do poço “k”, que pode ser calculada 

de diversas formas; 

3. pk: Corresponde à pressão do nó na região de interesse que contem a camada “k” do 

poço; 

4. pwfk: Corresponde à pressão de fluxo do poço (wellbore) na camada “k”.  

A condição para a injeção é que pwfk > pk, no caso, qjk > 0 e as propriedades do fluido se 

tornam das condições do poço (welbore). 

A condição para a produção é que pwfk < pk, no caso, qjk < 0 e as propriedades do fluido se 

tornam da região produtiva. 

É possível empregar um modelo de perdas de calor no poço (wellbore) para estimar os 

valoresde Hw e Hg para a água injetada em função do tempo. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN  Anexos 

Janaína Medeiros Dantas Barbosa – Junho de 2009 142  

 
Termo de fonte / sumidouro de aqüíferos para o componente água é:  

fn

k
wkwqaq

1
                                                                                                                  (Eq. 19)  

E o termo correspondente à energia é: 

fn

k
kCDCV HAHA

1
                                                                                                     (Eq. 20)  

onde: 

qaqwk: Corresponde à vazão volumétrica de água através da face do bloco k até, ou desde o 

aquífero; 

HACV: Corresponde ao calor transferido por convecção até, ou desde o aquífero adjacente; 

HACD: Corresponde ao calor transferido por condução até, ou desde o aquífero adjacente.  

1.4 Equações gerais de conservação discretizadas  

As Equações 21 e 22 resumem os balanços de massa e energia (espacialmente 

discretizados), incluindo os termos de acumulação e fluxo utilizados pelo simulador Stars 

(CMG, 2007.10). A Equação 23 descreve a transmissibilidade entre as fases.  

1.4.1 Balanço de massa  

iggiooiwwf ySxSwS
t

V

 

fn

k
giggoioowiww yTxTwT

1

 

fn

k
iggiiooiiwwi yDxDwDiw

1
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fn

k
iggiooiwwwkw yqxqwqqaqiw

1

                                      (Eq. 21)   

1.4.2 Balanço de energia  

rfgggooowwwf UUSUSUS
t

V 1 

f fn

k

n

k
ggggoooowwww TkHTHTHT

1 1

 

fn

k
ggkgookowwkw HqHqHqTk

1

 

fn

k
kCDCVcvo HAHAHHH

1
111                                                                     (Eq. 22)  

1.4.3  Transmissibilidade Tj das fases  

gowj
r

k
TT

jj

rj
j ,,;                                                                                          (Eq. 23)             
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