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RESUMO  

A aplicação de métodos térmicos, para aumentar a recuperação de óleo pesado em 
campos maduros através da drenagem com poços horizontais e multilaterais, tem sido 
exaustivamente estudada, teórica e experimentalmente, testando novas ferramentas e novos 
métodos. A injeção contínua de vapor, através de um poço injetor e de um poço horizontal 
produtor com o objetivo de proporcionar uma varredura dos fluidos do reservatório, mostra-se 
um método eficiente. Partindo de um modelo heterogêneo, geologicamente caracterizado por, 
modelagem geoestatística, ajuste de histórico e identificação do melhor caminho de 
permeabilidade, com a sísmica 3D, foi montado um modelo para estudo. Foram estudados 
poços horizontais em várias direções em relação ao injetor de vapor e ao canal de maior 
permeabilidade, em oito profundidades diferentes. Dentro de uma mesma zona foram 
estudadas, a sensibilidade das trajetórias de poços horizontais, em função da profundidade de 
navegação. Com a finalidade de obter a maior produção acumulada de óleo a uma 
determinada vazão, qualidade, temperatura e período de injeção do vapor. Os poços estudados 
evidenciam uma melhora significativa na recuperação acumulada de óleo em uma das 
trajetórias, promovendo uma alternativa de aplicação em campos maduros ou em 
desenvolvimento com óleo pesado. 
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ABSTRACT 
 
 
 The application of thermal methods, to increase the recovery of heavy oil in mature 
fields through drainage with multilateral and horizontal wells, has been thoroughly studied, 
theorically, experimentally, testing new tools and methods. The continuous injection of steam, 
through a steam injector well and a horizontal producer well in order to improve horizontal 
sweep of the fluid reservoir, it is an efficient method. Starting from an heterogeneous model, 
geologically characterized, modeling geostatistics, set history and identification of the best 
path of permeability, with seismic 3D, has been dubbed a studying model. It was studied 
horizontal wells in various directions in relation to the steam and the channel of higher 
permeability, in eight different depths. Into in the same area were studied, the sensitivity of 
the trajectories of horizontal wells, according to the depth of navigation. With the purpose of 
obtaining the highest output of oil to a particular flow, quality, temperature and time for the 
injection of steam. The wells studied showed a significant improvement in the cumulative oil 
recovery in one of the paths by promoting an alternative to application in mature fields or 
under development fields with heavy oil. 
______________________________________________________________________ 
 
Keywords: 
 
Horizontal well. Reservoir simulation. Thermal recovery. Seismic 4D. Steam injection. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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1 Introdução Geral  

O desenvolvimento de um campo de petróleo com poços horizontais em áreas 

novas ou maduras é de extrema importância na recuperação dos hidrocarbonetos nos 

reservatórios. A geometria do poço horizontal promove um aumento significativo na área de 

contato com o reservatório, permitindo, dessa forma, uma eficiência maior, na recuperação de 

óleo e na produtividade. 

Atualmente, com os altos preços do petróleo e a crescente demanda do mercado, a 

necessidade de aumentar a produção e a recuperação de óleos pesados, utilizando a técnica de 

perfuração horizontal e injeção de vapor, passou a ser ainda maior. Para a utilização dessa 

técnica, é importante a formação de uma equipe multidisciplinar para os estudos das 

condições geológicas, caracterizações e modelagem geoestatística dos reservatórios, estudos 

de engenharia de reservatório, fluxo em meio poroso bem como utilização de novos recursos, 

como a sísmica 4D. 

A técnica da sísmica 4D, apesar de ser uma tecnologia nova, mostra-se bastante 

eficaz, pois contribuiu com dados importantes para uma modelagem geológica e para 

simulação de fluxo em reservatórios, proporcionando resultados mais precisos nas previsões e 

nos posicionamentos de poços de desenvolvimento. 

Existe em vários países, muitos campos de reservatórios com óleos pesados, em 

terra e no mar. Onde a aplicação de técnicas que ajudem a aumentar a recuperação e o 

processamento desse tipo de óleo é de extrema importância. Campos de petróleo maduros e de 

óleo pesado, em processos de recuperação secundária. Na maioria desses campos, já são 

utilizadas técnicas de injeção cíclica de vapor, sendo candidatos à aplicação da técnica de 

perfuração horizontal e da injeção contínua de vapor, para aumentar a recuperação de óleo.  

A perfuração de poços horizontais produtores e de poços verticais para injeção 

contínua de vapor é uma metodologia para recuperação avançada de óleo pesado que pode dar 

excelentes resultados. Essa alternativa é objeto deste estudo. 

 Em relação ao poço vertical, pode-se perfurar ou aproveitar um poço do campo, 

onde existam poços verticais. A trajetória do poço horizontal e sua localização, em relação ao 

poço vertical injetor, neste estudo, são baseadas em dados de sísmica 3D e de canais de 

melhor permeabilidade do reservatório. 
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A elaboração deste trabalho foi possível a partir da identificação de um canal de 

melhor permeabilidade, observado em um projeto piloto para injeção contínua de vapor em 

um five-spot invertido (configuração de cinco poços em forma de quadrado com um produtor 

em cada vértice e o injetor de vapor no centro); através de uma imagem sísmica 3D; nesta 

imagem foi possível a identificação do caminhamento preferencial do vapor; com uma 

modelagem geológica baseada em vários poços do campo; e de um modelo ajustado para um 

simulador térmico de fluxo.   

Utilizaram-se dados reais de um campo no Nordeste, cedido pela Petrobras. De 

agora em diante, será denominado simplesmente modelo, o modelo original cedido; injetor, o 

poço vertical de injeção contínua do modelo original, e de canal, o canal de melhor 

permeabilidade encontrado pela caracterização geológica e pelas imagens sísmicas 3D. 

Este trabalho propõe a retirada dos poços do modelo, deixando somente um poço 

injetor, de um dos five spot. Depois, foram incluídas no modelo, várias trajetórias de poços 

horizontais, em uma única zona, com diferentes direções, em relação ao injetor e ao canal, 

variando a profundidade vertical de navegação, conforme os pontos de injeção de vapor do 

injetor. 

Para cada trajetória e em cada profundidade, foram realizadas simulações no 

simulador térmico STARS da Computer Modelling Group (CMG), onde, através da 

comparação da produção acumulada, em um determinado espaço de tempo, será encontrada a 

melhor trajetória em produção acumulada de óleo. 

Foram retirados os poços produtores do modelo e um dos injetores das duas 

malhas do five spot, ficando somente com um injetor. Criadas 10 bases para perfuração de 

poços horizontais em 8 profundidades diferentes (com 200 metros de revestimento rasgado a 

partir do início do trecho horizontal), com extensão limitada a área do modelo. Foram 

mantidos os mesmos parâmetros operacionais, vazão de injeção, qualidade do vapor, 

profundidades de injeção do injetor e temperatura do vapor, utilizados no projeto piloto dos 

dois five spots, para todas as trajetórias criadas, totalizando 80 trajetórias. 

Esta dissertação foi escrita em 6 capítulos. No Capítulo 1, Introdução Geral, é 

feita uma abordagem do objeto de estudo e dos recursos utilizados para a análise.  

No Capítulo 2, Aspectos Teóricos, é apresentada a teoria geral de poços 

horizontais, incluindo justificativas para o emprego da técnica de perfuração com suas razões, 
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limitações, dificuldades técnicas para execução, áreas drenadas por poços horizontais e os 

tipos de completação que podem ser empregados. Concluída esta parte, foi abordada a teoria 

geral da sísmica 4D, tecnologia nova, que será de grande utilidade na locação de novos poços 

em campos maduros com injeção de fluidos. Finalmente, na teoria do modelo térmico, 

mostra-se uma visão geral de injeção contínua de vapor em um simulador numérico de 

escoamento de fluido, o STARS da CMG. 

No Capítulo 3, Estado da Arte, um histórico sobre a perfuração de poços 

horizontais e uma revisão de trabalhos nos quais são utilizadas as técnicas da perfuração 

horizontal e recuperação avançada de petróleo. Foi feita uma revisão geral no emprego da 

sísmica 4D, na utilização da simulação numérica de escoamento de fluidos e uma abordagem 

geral da importância de trabalhos com equipes multidisciplinares, tendência mundial na 

indústria do petróleo hoje. 

A base deste trabalho, ponto inicial, e de grande importância para o 

desenvolvimento desta dissertação, é tratada no Capítulo 4, Metodologia Experimental. Nele, 

se mostra, por meio de um resumo, o rigor como foram tratados os dados para o modelo. 

A exposição mais detalhada do modelo foi necessária para um embasamento 

seguro deste estudo. Partiu-se de um modelo pronto, bem ajustado historicamente, com 

imagens da sísmica 3D e simulado para dois five spot invertidos. 

 As curvas, de ajuste da produção de líquido acumulada, de vazão de óleo, de 

produção acumulada de óleo, simuladas, reproduziram quase que exatamente as curvas 

realizadas, mostrando um excelente ajuste do modelo. Tornando seguro o posicionamento das 

trajetórias horizontais criadas no modelo e por analogia esperam-se simulações próximas do 

real.  

Foram resumidos os procedimentos da caracterização geológica, da caracterização 

quantitativa dos reservatórios, das interpretações dos perfis, da simulação de fluxo com a 

caracterização dos fluidos, do histórico de pressão, do histórico de produção e de injeção.  

Elaboraram-se 80 casos de poços horizontais, partindo de dez bases diferentes. 

Foram projetados seis poços modelos. Cada poço teve o mesmo comprimento de trecho 

horizontal, 200 metros de slot liner (revestimento com rasgos) e nomeados com notação 

específica, pela qual se pode identificar a base e a profundidade em que está completado, isto 

é, o trecho de navegação na horizontal.  
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Foi utilizado o simulador térmico numérico, de escoamento de fluido em 

reservatório de petróleo, “STARS” versão 2007.10 da CMG. Foram simuladas inicialmente as 

80 trajetórias, apresentando comentários de cada grupo de simulação e de cada poço quando 

necessário. Foram agrupados os melhores poços de cada base, em relação à produção 

acumulada e foi encontrada a melhor trajetória de navegação.  

Os resultados obtidos estão no Capítulo 5, no qual são apresentados os detalhes 

dos procedimentos adotados. A melhor trajetória, com maior produção acumulada, foi 

comparada com a produção acumulada dos quatro poços do five spot do projeto piloto 

original, aplicando os mesmos procedimentos para este, vazão, temperatura, qualidade e 

tempo de injeção do vapor.  

E, finalmente, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões mais importantes 

obtidas com este estudo e foram apresentadas sugestões e recomendações para o 

desenvolvimentos de trabalhos futuros. 

O estudo desta metodologia, poço vertical injetor com poço horizontal produtor, 

para o modelo estudado é de fundamental importância na recuperação de hidrocarbonetos. 

Demonstrando ser um método efetivo, para óleos com alta viscosidade, econômico, 

permitindo maiores recuperações do óleo dos reservatórios, podendo ser aplicado em projetos 

comerciais, para campos maduros ou novos. 
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2 Aspectos teóricos 

Como o objetivo desta dissertação é pesquisar sobre onde e em que direção 

navegar, com poços horizontais em reservatórios com óleo pesado, utilizando dados de 

sísmica 3D e um modelo geológico, a abordagem teórica é bem vasta.  

O modelo contempla uma caracterização geológica detalhada, com revisão dos 

topos e base, atualizações dos contatos óleo/água, novas interpretações dos perfis dos poços 

considerados no modelo e modelagem geoestatística. 

Foi utilizado o simulador térmico STARS da CMG e um modelo físico de duas 

malhas tipo  five spot, invertidos, com dois poços injetores e sete poços produtores e 

espaçamento de 141 metros. Com o objetivos de obter curvas tipo para injeção contínua de 

vapor, para previsões de produção confiáveis e subsidiar um projeto de injeção de vapor em 

grande escala para uma termoelétrica. 

Resumindo, partiu-se de um modelo, testado e funcionando, com a finalidade de 

estudar a substituição dos poços produtores verticais do modelo, por um poço horizontal e 

comparar os resultados, em relação à produção acumulada. Espera-se obter uma recuperação 

de óleo acumulada maior, minimizando problemas de produção de água ou gás, procurando 

uma drenagem melhor do reservatório com um mínimo de poços perfurados, para um menor 

impacto no meio ambiente.  

Foi feita uma abordagem teórica geral referente a uma equipe multidisciplinar, 

para elaboração de projetos dessa natureza, à importância da sísmica 4D (time lapsed), aos 

aspectos da caracterização do modelo geológico, à simulação numérica de reservatórios, aos 

problemas para elaboração do programa de perfuração direcional, à completação dos poços e, 

finalmente, aos aspectos importante dos impactos ambientais. 

2.1 Caracterizações geológicas 
  

 O sucesso de um estudo de simulação em um determinado reservatório está 

diretamente ligado a uma boa interpretação dos dados obtidos no campo e à caracterização 

geológica. Esses dados obtidos no campo, tais como: sísmica, perfilagem, amostra de calha, 

interpretação e análise dos testemunhos em laboratório, resolução e precisão das ferramentas 

utilizadas para obtenção destes dados e correlações bem-elaboradas têm uma influência 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                                 Capítulo 2: Aspectos Teóricos       

_______________________________________________________________________________________                                              

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

8

significativa para um trabalho de qualidade. 

Uma das grandes dificuldades é a identificação das heterogeneidades. No modelo 

estudado a distância entre poços era de 70 metros, não sendo possível a identificação de 

heterogeneidades menores que 70 metros, usando dados dos poços verticais. Foram então 

utilizados dados de quatro poços horizontais (do mesmo campo estudado), conseguindo um 

alcance de 30 metros, usado para ajuste do modelo variográfico relativo às eletrofáceis de 

toda a área estudada. As heterogeneidades tem uma grande influência no fluxo dos fluidos no 

reservatório, podendo dificultar bastante o ajuste de histórico, levando a erros de previsões. 

Segundo Deutsch (2002) os grandes benefícios para construção de um modelo 3-

D de alta resolução são: 

• A necessidade da estimativa dos volumes originais de hidrocarbonetos no 

reservatório, sendo o volume in situ de grande importância para determinação 

da viabilidade econômica da exploração e tendo o modelo geoestatístico como 

fornecedor dos dados para simuladores numéricos. 

• O levantamento geostatístico em diversas áreas vai possibilitar a escolha das 

melhores locações. Além disso, vai permitir responder a muitas questões, 

como: o tipo de poço a ser perfurado, se é horizontal ou vertical ou mesmo 

multilateral e a quantidade de poços necessária. 

• Devido à grande quantidade de dados de diferentes fontes é fundamental uma 

formatação. Dados como sísmica 3D e dados de histórico de produção devem 

ser tratados para trabalharem juntos. 

• Decisões importantes são tomadas na presença de significativas incertezas, 

como: quantos poços são necessários? Onde serão as locações? Qual o tempo 

de injeção? Qual será a produção dos poços? No cenário da geoestatística, 

essas decisões devem ser firmes, seguras, principalmente a respeito das 

incertezas na distribuição espacial das propriedades do reservatório.  

Para o trabalho com modelagem geoestatística de reservatórios é necessário um 

volume muito grande de dados, tais como: testemunhos, dados de perfilagem, características 

das rochas, levantamentos sísmicos, resultado de teste de poços, interpretação estratigráfica, 

conforme o esquema que Deutsch (2002) apresentada no seu livro (FIG. 2-1): 
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FIGURA 2-1: Modelagem geoestatístico de reservatórios 
Fonte: DEUTSCH, 2002. 
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É importante considerar e diferenciar a geoestatística da estatística. Esta consiste 

em um método quantitativo de colher dados, organizar, resumir e analisar esses dados para 

chegar a uma conclusão baseada nessas análises. A geoestatística é diferente da estatística em 

três pontos principais: primeiro, seu foco é a origem geológica dos dados; segundo, trata-se de 

um modelo explícito com tratamento espacial de correlação entre os dados; e terceiro, seus 

dados são tratados com diferentes volumes e escalas e com diferentes níveis de precisão. 

(DEUTSCH, 2002). 

 

 

2.2 Conceitos gerais da tecnologia de poços horizontais 
 

A perfuração de poços horizontais passa hoje a assumir uma importância capital 

na indústria do petróleo. Eles têm sido perfurados desde muito tempo com diversos fins. Hoje 

o foco está dirigido para poços horizontais e multilaterais. Neste trabalho, foi abordado 

somente o caso de poços horizontais. 

A justificativa para a perfuração de poços horizontais está ligada principalmente a 

fatores econômicos. Outro fator importante no aumento da perfuração de poços horizontais é 

devido a evolução das técnicas de perfuração horizontal, que permitem um aumento da 

recuperação das reservas. No Brasil, com a abertura e quebra do monopólio da exploração de 

petróleol, muitas empresas fazem a opção da perfuração de poços horizontais para terem mais 

rápido o retorno do capital investido. Poços horizontais, devido a um contato maior com o 

reservatório, apresentam um maior índice de produtividade se comparado com poços 

verticais. 

Outra finalidade da utilização de poços horizontais está diretamente relacionada 

com a recuperação de óleos em campos maduros e de óleo pesado. Com o preço do óleo no 

mercado internacional, atingindo valores jamais vistos, muitos campos maduros, antes 

inviáveis, tornaram-se atrativos. 

 No geral, há uma grande corrida para construção de refinarias para o 

processamento de óleo pesado, devido ao baixo valor no mercado internacional deste tipo de 

óleo, economicamente é melhor refiná-lo do que exportar. O volume de reservas 

contabilizadas por muitos países, detentores de grandes campos desse tipo de óleo passaram a 

ter uma importância fundamental e, por isso, a busca de novas tecnologias para uma maior 
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recuperação dessas reservas. 

O preço do barril de petróleo nunca chegou a preços tão elevados, mesmo nos 

anos de 1973 e 1979, durante os dois choques do petróleo. Somando a isso, há um 

crescimento do consumo mundial que é maior do que a oferta.  Então, tudo o que puder ser 

feito para aumentar a recuperação dessa reservas de óleo pesado, será muito importante, e 

uma das soluções é a perfuração de poços horizontais. 

Existe uma tendência de aumento na utilização de métodos térmicos para 

recuperação de óleo pesado por meio da perfuração de poços horizontais. Para isso, foram 

estudados vários fatores que estão ligados diretamente ao método, tais como: 

• Razões para se perfurar poços horizontais 

• Limitações para utilização de poços horizontais 

• Aplicação da tecnologia de poços horizontais 

• Dificuldades e técnicas para perfurações de poços horizontais 

• Estudos para determinação de extensão de poços horizontais 

• Áreas drenadas por poços horizontais 

• Técnicas de completação de poços horizontais 

 

2.2.1 Razões para se perfurar poços horizontais 
 

Existe uma série de razões para se perfurar poços horizontais e a maioria delas é 

para aumentar a recuperação de óleo dos reservatórios, mediante a ampliação da área de 

contato e conseqüentemente ter uma maior produtividade. 

Razões para se perfurar poços horizontais:  

• Aumentar a área exposta ao fluxo de hidrocarbonetos por poço 

• Minimiza problemas de cones de água e de gás 

• Produz mais em reservatório com óleo pesado e baixa permeabilidade, 
heterogêneo 

• Reservatórios com pouca espessura 

• Poços horizontais como injetores de vapor. 

• Reservatórios fraturados verticalmente 
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2.2.1.1 Aumenta a área exposta ao fluxo de hidrocarbonetos por poço 
 

Poços horizontais são perfurados paralelamente às camadas do reservatório na 

maioria das vezes, fazendo com que a área de contato seja ampliada proporcionalmente ao seu 

comprimento, aumentado, em muitas vezes, a área de drenagem em relação aos poços 

verticais. (JOSHI, 1991). 

Poços no mar, em locações remotas, em áreas sensíveis do meio ambiente, podem 

ter o custo do projeto sensivelmente diminuído através da redução do número de poços e 

aumento da área de drenagem do reservatório. (JOSHI, 1991).  

A partir de uma única plataforma marítima, podem-se perfurar vários poços, 

reduzindo muito os custos. Da mesma forma, em áreas sensíveis, como reservatórios sob 

cidades, poços horizontais podem ser empregados, reduzindo de forma significativa os 

impactos ambientais, drenando uma grande área do reservatório. (JOSHI, 1991). Logo, poços 

horizontais podem substituir várias locações de poços verticais para drenar uma determinada 

área, diminuindo, assim, o número de poços verticais e aumentando o volume de óleo 

recuperado. 

 2.2.1.2 Minimiza problemas de cones de água e de gás 

Nos reservatórios com problemas de cones de água e gás, os poços horizontais 

podem ser utilizados para minimizar esses problemas e para aumentar a recuperação de óleo. 

(JOSHI, 1991). 

Cones de água ou de gás reduzem a produção efetiva de poços verticais. 

Normalmente, reservatórios de hidrocarbonetos contêm capas de gás acima e aqüíferos abaixo 

do intervalo produtor. 

Com a expansão do gás e alimentação do aqüífero, é fornecida energia para o 

reservatório, no sentido de empurrar o óleo em direção ao poço, caminho de menor pressão. 

Essa continuidade da produção ao longo do tempo faz com que a quantidade de gás e de água 

tendam a migrar para junto do poço vertical, área de menor pressão, provocando a formação 

de cones de água e de gás. 

Nos poços horizontais, é menor a ocorrência de cones de gás e de água, devido à 

queda de pressão ser menor próximo ao poço horizontal, quando ambos, vertical e horizontal, 

estão produzindo em uma mesma vazão. 
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2.2.1.3 Produz mais em reservatório com óleo pesado e baixa permeabilidade, 

heterogêneo 

Reservatórios que contêm óleo pesado, com baixa permeabilidade, pouco 

espessos, apresentam uma grande dificuldade para serem drenados com poços verticais, 

devido a baixas vazões, tornando-se muitas vezes inviáveis financeiramente. 

Essa dificuldade pode ser superada por meio da drenagem do reservatório com 

poços horizontais. Com o aumento da área exposta ao reservatório, esses poços dão melhores 

resultados de produção, mesmo considerando um custo mais elevado para a perfuração de 

poços desse tipo. 

Em reservatório heterogêneo, a probabilidade de encontrar formações produtoras 

é maior em poços horizontais do que em poços verticais. Estes podem atravessar zonas com 

baixa permeabilidade, reduzindo a área de drenagem. 

 

2.2.1.4 Amplia a área exposta dos reservatórios com pouca espessura 

Em reservatórios com grandes espessuras e óleo leve com boa permeabilidade, é 

melhor a perfuração de um poço vertical, pois atinge uma grande área. Além de apresentar 

menores custos, drena mais efetivamente o reservatório, principalmente quando ele é 

contínuo. Caso contrário, em reservatórios com pequena espessura, a drenagem com poços 

horizontais torna-se mais atrativa por aumentar a área exposta. 

 

2.2.1.5 Poços horizontais como injetores de vapor  

Como método de recuperação secundária com injeção de vapor, os poços 

horizontais podem desempenhar a função de injetores com bastante eficiência. Em 

conseqüência da grande área exposta ao reservatório, a quantidade de vapor injetado é maior, 

devido ao alto índice de injetividade. (JOSHI, 1991). 

 

2.2.1.6 Reservatórios fraturados verticalmente 

Na ocorrência de reservatórios em rochas carbonáticas, com fraturas naturais e 

baixa permeabilidade, é necessária, para uma boa drenagem, a perfuração de vários poços 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                                 Capítulo 2: Aspectos Teóricos       

_______________________________________________________________________________________                                              

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

14

verticais, devido às fraturas serem na mesma direção desses poços, tornando-se, muitas vezes, 

economicamente inviável. (JOSHI, 1991). 

 Nesse caso, o desenvolvimento com poços horizontais seria o ideal por permitir 

que sejam atravessadas várias fraturas com um só poço. (JOSHI, 1991). 

 

2.2.2 Limitações para utilização de poços horizontais 
 

A tecnologia de poços horizontais está bastante avançada com as novas 

ferramentas para perfuração, completação e perfilagem. O campo das perfurações horizontais 

foi muito ampliado, principalmente com a redução dos custo das ferramentas necessárias para 

uma boa execução dos projetos. 

A grande vantagem dos poços horizontais é o aumento da área exposta do 

reservatório, porém apresenta uma grande desvantagem: drena apenas uma zona de cada vez. 

Essa desvantagem pode ser solucionada por meio de poços multilaterais. A partir de um poço 

“mãe”, perfuram-se vários poços, em zonas diferentes e o completa para produzirem em 

conjunto. 

As maiores dificuldades para perfuração de poços horizontais como, perfuração de 

uma única zona, maiores esforços nos equipamentos de perfuração, descida de revestimento, 

cimentação, completação, estão sendo superadas. Porém, uma desvantagem importante é que, 

se o trecho horizontal for atingido pela água proveniente de um contato óleo/água ascendente, 

pode-se perder o poço produtor, tendo que abandonar ou transformá-lo em um poço injetor se 

for conveniente para o reservatório. 

2.2.3 Aplicação da tecnologia de poços horizontais 
 

As perfurações de poços horizontais e de multilaterais apresentam várias 

alternativas para a exploração e desenvolvimento de campos de petróleo. Podem seguir 

horizontalmente dentro de uma zona: alterando-se a trajetória podem alcançar outras zonas 

horizontalmente, ou ainda na mesma zona para aumentar a área de derenagem; podem ser 

utilizadas em estruturas geológicas com falhas, para desviar de intercalações impermeáveis; 

podem existir diversas combinações para perfuração de poços horizontais e multilaterais. 

(ADVANCED, 2000). 
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Se essa tecnologia for aplicadas corretamente em reservatórios bem - conhecidos, 

com a utilização de ferramentas mais modernas, como as de geo-navegação - que permitem 

um controle total do poço, navegando nas posições mais favoráveis do reservatório -, pode 

representar uma opção adequada a várias situações e com um retorno financeiro alto. 

A relação de produção entre poços verticais e horizontais pode ser estudada, 

comparativamente, com a finalidade de aumentar a produção de hidrocarbonetos. Em campos 

maduros, as facilidades são bem maiores devido ao volume de dados disponíveis como, topo, 

base,contato óleo/água, contato óleo/gás, heterogeneidades e falhas na zona de navegação do 

reservatório, facilitando a perfuração de poços horizontais.  

Este estudo está inserido nesse contexto de campo maduro com bastante dados 

dos poços perfurados, imagens sísmicas 3D e um longo histórico da produção do campo. 

Esses fatores facilitam os estudos de estreitamento de malhas e uma maior drenagem do 

reservatório. 

Conhecendo-se um grande volume de dados do reservatório, podem-se perfurar 

poços com baixo custo e riscos menores. O risco de perfuração, no modelo estudado está 

relacionado aos sedimentos fluviais (depósitos ao longo de rios, canais naturais de água doce, 

em sua maioria, com canais definidos que migram em direção a outros rios, lago ou oceanos). 

 O modelo deposicional da zona estudada é composta de arenitos de origem 

fluvial entrelaçado (braided) intercalados com argilitos típicos. Foi definido através dos 

estudos de testemunhos da zona objeto deste estudo. Análises petrogáficas, mostram arenitos 

muito grosseiro a médio com estratificação cruzada acanalada, com pequenas proporções de 

fragmentos de rocha e mica, com porosidade intergranular. 

Durante a perfuração de um poço horizontal, é possível encontrar intercalações 

argilosas. E, dependendo do comprimento atravessado, pode ser necessário tamponar parte do 

poço, desviando das intercalações indesejadas. Devido a incertezas desse tipo, deve-se fazer 

uma boa análise econômica e técnica para utilização dessa opção. 

Para análise de todos esses fatores, é necessário fazer estudos mais profundos da 

forma como acontece o fluxo do fluido no meio poroso. Poços verticais drenam uma região 

em forma de cilindro, enquanto poços horizontais drenam uma região em forma de uma elipse 

tridimensional (elipsóide). Dessa forma, espera-se uma drenagem maior em poços horizontais 

se comparados com poços verticais. 
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Em poços verticais, tem-se como característica o fluxo radial por meio dos poros 

conectados da formação, a equação para vazão de fluido, em regime permanente para esses 

poços, é dada por (2.1): (JOSHI, 1991). 

  q = 
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  k permeabilidade em, md 
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  p∆  diferencial de pressão, psi 

  oB  fator volume de formação, bbl/std/bbl 
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Joshi aponta para o cálculo da vazão de fluxo num poço horizontal - reservatórios 

de óleo com permeabilidade isotrópica (
hv kk = ), permeabilidade vertical igual a 

permeabilidade horizontal  -, para um fluido incompressível em regime permanente de fluxo 

(admite-se que a pressão não varia com o tempo em qualquer ponto do reservatório), como 

podemos ver abaixo: (JOSHI, 1991, p. 75). 
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  L comprimento do trecho horizontal do poço 

  h espessura do reservatório 

  wr  raio do poço 

  
evr  raio de drenagem vertical 

  ehr  raio de drenagem horizontal 

  oµ  viscosidade do óleo 

  oB  fator volume de formação do óleo 

  p∆  diferencial de pressão em torno do poço 

  hq  vazão do poço horizontal 

  hJ  índice de produtividade ( )/ pqJ hh ∆=  

Aplicando a anisotropia às equações acima, elas devem ser modificadas. Se for 

admitido fluxo somente nas direções horizontais (x) e por verticais (z), a equação diferencial 

que representa o escoamento permanente (equação de Laplace) é dada: 
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Onde hk  e kv   são as permeabilidades horizontal e vertical, respectivamente”. (ROSA, 2006, 

p. 257).  
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  para hL β≥  e erL 8.1≤  

onde:  

  hq  vazão do poço horizontal em bbl 

  
hk  permeabilidade horizontal em darcy 

  h espessura do reservatório em pés 

  µ  viscosidade do fluido em cp 

  oB  fator volume da formação em bbl/std bbl 

  L comprimento do trecho horizontal em pés 

  er  raio externo de drenagem em pés 

  wr  raio do poço em pés 

  
vk  permeabilidade vertical em darcy 

  ep  pressão da formação no raio externo em psi 

  
wp  pressão no poço em psi 

2.2.4 Dificuldades e técnicas para perfuração de poços horizontais 
 

A perfuração de poços horizontais apresenta uma série de dificuldades: os riscos 

são bem maiores, os custos mais elevados e a completação diferente. Essas dificuldades 

perdurarão durante toda a vida produtiva do poço e todas elas têm que passar por analise 

detalhada, para garantir a execução e o sucesso do projeto. 

Devido à complexidade da sua trajetória, a perfuração de poços horizontais exige 

a formação de uma equipe multidisciplinar com técnicos experientes que tenham um bom 

conhecimento das características geológicas do reservatório, da estabilidade das formações, 

das definições do horizonte no qual se quer navegar, das colunas de perfuração, do fluido de 

perfuração a ser empregado e das técnicas de completação dos poços. 

As intervenções são necessárias para substituição de equipamentos e manutenção, 

de forma a garantir a eficiência de produção dos poços. Segundo Joshi (1991), uma boa 

equipe técnica e uma equipe de profissionais experientes reduzem em valores expressivos o 
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custo dos poços horizontais. 

2.2.5 Estudos para execução de poços horizontais  
 

Poços horizontais são elaborados para aumentar a área de contato com 

reservatório. Durante um mesmo período de tempo, eles drenam uma área bem maior do que a 

de poços verticais. (JOSHI, 1991). 

Engenheiros de reservatório estudam o comprimento ideal do trecho horizontal 

para em seguida fazerem os estudos de viabilidade técnica da perfuração e da completação. 

Esse comprimento está relacionado ao tipo de equipamento disponível para 

perfuração do poço. Com o aumento do comprimento do poço, aumentam seus problemas de 

arraste (drag) durante a perfuração, flambagem da coluna de perfuração, limpeza do poço, 

problemas de descida de revestimentos e cimentação, e de completação. 

São feitas simulações com as colunas de perfuração, devido à geometria dos poços 

horizontais, que exigem esforços adicionais nas colunas. 

Existe no mercado programas para computador destinados a cálculos de esforços 

em colunas de perfuração. Os cálculos mais importantes a serem considerados em poços 

horizontais por diversas razões são: (ADVANCED..., 2000). 

• Desenho da geometria do poço para minimizar problemas de torque e arraste. 

• Determinação da capacidade da sonda para execução do projeto. 

• Composição da coluna de perfuração e do conjunto de fundo de poço. 

• Monitoramento dos fatores de fricção ao longo da perfuração para prevenção 
de problemas. 

• Determinar as ferramentas de completação do poço. 

• Calcular torque e arraste nas colunas de revestimentos e liners, possibilitando a 
descida no poço e a reciprocação da coluna durante a operação de cimentação. 

• Cálculos dos desgastes dos revestimentos nos pontos de mudanças de direção e 
inclinação do poço. 

• Determinar os limites da variação da trajetória do poço (DL-dog-leg em graus) 
para uma perfuração segura. (DLS = taxa da variação da trajetória do poço em 
graus/30m) 

• Calcular o máximo comprimento dos poços horizontais que podem ser 
perfurados com motores de fundo convencionais e com ferramentas mais 
avançadas. 

• Determinar os pesos adequados a serem aplicados na broca de perfuração, na 
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perfuração do trecho horizontal. 

 

O modelo de torque e arraste (drag) utilizado pela MAURER é baseado em um 

estudo da Exxon Production Research (JOHANCSIK et al., 1984 apud ADVANCED..., 

2000). 

 

 
FIGURA 2-2 – Um elemento da coluna de perfuração 

Fonte: ADVANCED..., 2000. 
 

Esse modelo foi elaborado assumindo que as cargas na coluna de perfuração são 

resultado, somente, dos efeitos da gravidade e do efeito de fricção da coluna de perfuração 

com as paredes do poço. Essas forças de fricção são o produto da força normal, atuando entre 

a coluna e as paredes do poço e do coeficiente de fricção. (ADVANCED..., 2000). 

Conforme a FIG. 2-2, o modelo considera um elemento da coluna, analisando 

cada segmento. O primeiro cálculo requerido é o da força normal, como podemos ver a 

seguir: (ADVANCED..., 2000). 

 

 ( ) ( )[ ] 2/122 sinsin θθθφ WTTN +∆+×∆=     (2.13) 

O incremento de tensão pode ser calculado assim: 

 FW ±=∆ θcos        (2.14) 

 fNF =         (2.15) 
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 FWT ±=∆ θcos        (2.16) 

Nessa equação, o sinal ± é usado no sentido de movimentação da coluna, se for 

para cima, o arraste axial é somado ao efeito da gravidade, e quando for negativo, significa 

que o arraste axial está sendo subtraído do efeito da gravidade. (ADVANCED..., 2000). 

 

 

 
FIGURA 2-3 – Cargas no elemento da coluna 

Fonte: ADVENCED..., 2002. 
 

Quando a coluna está em rotação, o modelo considera que não tem contribuição 

da força de fricção (F=0), então a equação (4) fica reduzida para: 

 θcosWT =∆         (2.17) 

Durante o movimento de rotação, a contribuição do (drag) arraste está relacionada 

ao aumento do torque dado por: 

 fNRM =∆         (2.18) 

onde: 

    f  = Coeficiente de fricção 

    F = Força de fricção axial 

    M = Torque 

    N = Força normal 
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    R = Raio efetivo do elemento da coluna 

    θ  = Ângulo de inclinação 

    φ  = Ângulo do azimute 

Quando a coluna de perfuração está em movimento de rotação e reciprocando, 

simultaneamente, o drag (arraste) axial reduz significativamente, porque a força de fricção é 

resolvida axial e radialmente (FIG. 2-3). (ADVANCED..., 2000). 

As flambagens senoidal e helicoidal (FIG. 2-4) da coluna de perfuração e dos 

revestimentos, em poços horizontais, constituem um grande problema. Primeiro, devido às 

altas cargas compressivas causadas pelo drag (arraste) e segundo, devido ao uso da coluna de 

perfuração invertida. (ADVANCED..., 2000). 

A Exxon mostrou que a flambagem senoidal ocorre quando as forças 

compressivas excedem a carga crítica de flambagem 
cF (DAWSON et al, 1984 apud 

ADVANCED..., 2000): 

  ( ) 2/1/sin2 rEIwFs θ=       (2.19) 

Com o aumento das cargas compressivas, pode-se chegar à segunda carga crítica 

de flambagem *F  excedente, chegando à helicoidal. (CHEN et al., 1989 apud 

ADVANCED..., 2000). 

 

 
FIGURA 2-4 – Flambagem helicoidal 

Fonte: ADVANCED..., 2002. 
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r

EIw
Fhel

)sin(
22

θ=  

 
 Onde: 
  

sF  força crítica para flambagem senoidal (lbf) 

  
helF  força críticapara flambagem helicoidal (lbf) 

  E  módulode Young (psi) 
  I  momento de inércia ( 4pol ) 
  w  peso considerando empuxo (lb/pol) 
  r  folga radial ( 2/)colunapoço ODOD −  (pol) 

  θ  inclinação do poço (graus) 
  R  raio de curvatura (pol) 
 
 
 

Outro fator de grande imortância na execução dos poços de grande extensão são os 

estudos dos tipos de fluido e suas propriedades (vazões) para se obter as velocidades no 

anular, garantindo uma boa limpeza e obedecendo às limitações em relação ao meio ambiente. 

As ferramentas para controle da direção, inclinação, resistividade, raios gama e 

ferramentas azimutais são determinantes para alcançar o objetivo proposto: navegação dentro 

da zona de óleo ou gás. O tipo de completação a ser utilizado deve ser adequado para 

finalmente chegar-se a um resultado - definição da melhor geometria e comprimento do 

trecho de poço horizontal a ser perfurado. 

Observando que é de fundamental importância a previsão de equipamentos para 

fazer intervenções futuras nos poços, devem ser simuladas, também, as unidades de 

intervenção em poços horizontais, verificando a sua capacidade de intervir com segurança 

nesse tipo de poço e comprimento. 

Neste estudo, não se contempla a análise de sensibilidade quanto ao comprimento 

da fase horizontal do poço. Foram estudadas as trajetórias em relação ao melhor caminho de 

permeabilidade, em relação a um poço injetor de vapor contínuo, fornecendo a trajetória de 

melhor produção acumulada, no período considerado. 

2.2.6 Áreas drenadas por poços horizontais 
 

Um poço vertical drena um volume de um cilindro (FIG. 2-5), enquanto poços 

horizontais drenam uma elipsóide, uma elipse tridimensional. Em geral, espera-se que um 

poço horizontal seja capaz de drenar um volume do reservatório bem maior que um poço 
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vertical. (JOSHI, 1991). 

 

FIGURA 2-5 – Drenagem em poços verticais 
 

Segundo Joshi (1991), pode-se calcular a área drenada por um poço horizontal, 

considerando a área de uma elipse no plano (FIG. 2-6), no qual cada foco seria a posição de 

um poço vertical, ele olha um poço horizontal como vários poços verticais juntos. E chama a 

atenção para os vários métodos empregados para esse cálculo, que chegam a resultados 

semelhantes. 

Esse estudo da área de drenagem é fundamental para o desenvolvimento de um 

campo, para estreitamento de malhas em campos já maduros, onde pode ser reduzido o 

número de locações (área para perfuração), substituindo vários poços verticais por poços 

horizontais. 

A mesma solução pode ser considerada no trabalho offshore, no qual pode ser 

reduzido o tamanho de uma plataforma, reduzindo o número de slots (guias de passagem dos 

condutores para inicio dos poços), bem como o custo dessas plataformas. (JOSHI, 1991). 

 RAIO DE DRENAGEM RAIO DE DRENAGEM 

POÇO VERTICAL 

RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO 
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FIGURA 2-6 – Drenagem em poços horizontais 

 

2.2.7 Técnica de completação de poços horizontais 
 

O planejamento da completação de poços horizontais tem de ser bem elaborado 

para o sucesso do projeto. Para isso, existem muitas técnicas de completação, tais como (FIG. 

2-7): 

• Completação a poço aberto 

• Com tubos rasgados (slot liner) 

• Liner com vedação por packer externo (ECPS) 

• Revestimento cimentado e canhoneado 

 

ÁREA DE DRENAGEM 

POÇO HORIZONTAL 

RESERVATÓRIO 
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FIGURA 2-7 – Tipos de Completação poços horizontais 
FONTE: ROCHA, 2006. 

 

Os diversos tipos de completação possíveis de serem empregados devem ser 

analisados, pois todos apresentam vantagens e desvantagens. Devem receber essa atenção 

especial devido ao grande impacto que a produção desses poços pode sofrer. (JOSHI, 1991). 

“As técnicas de completação também devem ser levadas em consideração quando se analisa a 

viabilidade econômica da perfuração horizontal” (ROCHA, 2006-p.230). 

“O recente advento das telas de produção para o controle de produção de areia de 

várias granulometrias permitiu um avanço considerável na completação de poços horizontais 

em reservatórios areníticos.” (ROCHA, 2006-p.233). 
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 2.2.7.1 Completação a poço aberto 

Em geral, um estudo de estabilidade das rochas torna-se imperativo, no sentido de 

conhecer as tensões, os tipo de formação entre injetor e produtor, a areia, a argila ou qualquer 

outro tipo de formação que possa ser carreada pelo vapor em direção aos poços produtores, 

obstruindo poros no caminho, prejudicando a permeabilidade, implicando sensivelmente a 

produção dos poços, podendo chegar a inviabilizar economicamente. 

Além desses problemas, verifica-se também a dificuldade de simulações e 

controle da injeção e da produção nesse tipo de poço ao longo de toda sua extensão. Por essas 

razões, é de fundamental importância o trabalho de uma equipe multidisciplinar para o projeto 

e sua execução. 

Para esse tipo de completação, a poço aberto, é importante ter segurança da 

competência da rocha, no sentido de manter a estabilidade do poço. Muitos são perfurados em 

calcário e completados a poço aberto. Esses campos são reportados na literatura, pois quando 

são perfurados, ao longo da direção de menores tensões, os poços horizontais apresentam 

excelente estabilidade. (JOSHI, 1991). 

 

 2.2.7.2 Completação com tubos rasgados 

Existe uma série de composições que podem ser utilizadas. Quando são usados 

tubos rasgados é imperativo que se tenha um bom dimensionamento dos rasgos, para que não 

ocorra o colapso do revestimento e obstrução. A principal função quando o poço é 

completado com tubos rasgados, em poços horizontais, é a prevenção quanto ao colapso do 

poço. (JOSHI, 1991). 

Podem ser utilizados tubos rasgados ao longo de toda extensão do poço ou 

parcialmente, essa decisão está ligada diretamente ao conhecimento dos sedimentos 

atravessados durante a perfuração. 

Dependendo das ferramentas utilizadas para perfuração do poço, é possível 

localizar onde as juntas de revestimento cego (sem rasgos, íntegro) serão colocadas com uma 

grande precisão. 

Quando se perfurar com  Loging While Drilling (LWD), ferramenta que permite a 
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perfilagem do poço durante a perfuração, os dados das formações atravessadas são 

registrados, permitindo um posicionamento seguro para os revestimentos com rasgos. 

Outra opção, através da interpretação dos perfis, das análises de calha e dos 

fluidos contidos nas rochas, é possível uma identificação precisa e segura dos melhores 

intervalos, para colocação de tubos cegos e rasgados.  

Caso atravesse no trecho horizontal, camada intercalada com argilas fechadas 

teoricamente não seria necessária a colocação de tubos rasgados, na frente dessas formações, 

que não contêm óleo e não vão contribuir na produção. 

Assim, nesses trechos, não seriam colocados tubos rasgados. Em casos como 

esses, existem problemas de ordem prática. Ao utilizar esse tipo de completação e se durante a 

descida do revestimento, por alguma razão, ele ficar preso antes de atingir a profundidade 

final programada, já que os rasgos são alterados, haverá um grande problema. 

Poderá acontecer que os rasgos fiquem exatamente onde se queria que ficasse a 

parte cega do revestimento, e os trechos cegos na parte contrária. Logo, é importante ter 

condições de poço ótimas, antes da descida do revestimento. 

 

 2.2.7.3 Completação com vedação por packer externo (ECPS) 

A vedação externa com External Casing Packers (ECPS) isolando partes do liner 

pode cair no caso já citado do tubo rasgado e não chegar ao ponto programado, pois sabe-se 

que poços horizontais não têm uma trajetória perfeita. 

Ao longo da trajetória, pequenas curvas e variações de inclinação ao longo do 

trecho horizontal acontecem. Por esse motivo, deve-se usar esse método com bastante 

cuidado. Uma de suas vantagens é a possibilidade de estimulações de determinados intervalos 

e de controle da produção se atravessa zonas diferentes, separadas por falhas. 

Outro procedimento bem-sucedido é a utilização do ECPS (External Casing 

Packers) para isolar a parte rasgada do revestimento da parte íntegra, sem utilizar a 

cimentação. (JOSHI, 1991). Após a descida do liner, pode ser colocado um ECPS no seu 

topo, dentro do revestimento anterior, deixando de fazer a cimentação ou mesmo deixando de 

fazer o tie-back (completar o liner com revestimento até a superfície). Seria evitado, com esse 

tipo de procedimento, qualquer tipo de dano à formação com o cimento, pois, durante a 
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cimentação da parte íntegra do revestimento, algum cimento poderá passar para a parte 

rasgada deste. 

 2.2.7.4 Revestimentos cimentados e canhoneados 

A completação do poço com um revestimento sem rasgos, ao longo de todo o 

trecho horizontal, pode ser utilizada. É possível cimentar e canhonear poços horizontais de 

raio médio e longo (JOSHI, 1991). Já os poços de raios curtos não são economicamente 

viáveis para essa operação devido ao fato de não fornecerem uma cimentação de qualidade. 

O que hoje está sendo utilizado é a cimentação do liner (revestimento parcial) 

dentro do trecho horizontal, com rotação desse revestimento durante toda a operação de 

cimentação. Dessa maneira, têm-se comprovado, através de perfis, a boa qualidade desse 

processo. 

“Se o poço é perfurado numa formação bastante instável, se está previsto gravel 

packing ou outra técnica para controle da produção de areia ou se está prevista estimulação do 

poço, um revestimento ou liner totalmente cimentado pode ser a solução ideal” (ROCHA, 

2006). 

  

2.2.7.5 Outras considerações sobre a completação de poços horizontais 

Mesmo após escolhido o método de completação, é importante uma discussão 

maior com todos os profissionais envolvidos no projeto, levantando todos os itens 

importantes, como a estabilidade das formações, o método de perfuração do poço, o raio de 

curvatura do poço e o fluido de perfuração que será utilizado. 

Poços podem ser perfurados com peso de fluído (overbalanced) pressão 

hidroestática equivalente do fluído, maior que pressão da formação ou (underbalanced) 

pressão hidrostática equivalente do fluído menor que a pressão da formação. Nos dois casos 

temos vantagens e desvantagens. 

Na perfuração overbalanced, a pressão de circulação no fundo do poço e ao longo 

do poço, se mantém acima da pressão dos fluídos do reservatório, impedindo a invasão do 
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poço por fluídos da formação. Conseqüêntemente, a pressão exercida nas paredes do poço, no 

reboco, força a entrada de material no poço, filtarado e sólidos, provocando danos nas 

formações próximas ao poço. Porém, o reboco formado na parede do poço, na perfuração 

overbalanced, pode representar um benefício, com o selo formado a infiltração pelo fluído de 

perfuração é menor causando menos dano. (CIVAN, 2000). 

Na perfuração underbalanced este problema pode ser minimizado, porém não 

totalmente, mas reduz o dano a formações significativamente, principalmente se a formação 

tiver alta permeabilidade, for naturalmente fraturada e heterogênea e em formações com 

argilas sensíveis quimicamente ao fluído utilizado. (CIVAN, 2000). 

Durante a perfuração, manobras, repasses e manobras retirando a coluna do poço 

com rotação, para auxiliar a limpeza do poço, provocam no trecho horizontal maior dano ao 

reboco, muitas vezes removendo-o, neste caso, provocando maior invasão de material na 

formação, filtados e sólidos, provocando um dano maior a formação nas proximidades do 

poço 

O dano a formação em  poços horizontais, nos quais se tem reservatórios com 

baixa permeabilidade, é de extrema gravidade. Por isso, o comprimento do poço a ser 

perfurado deve ser analisado, já que quanto maior o trecho horizontal maior o tempo de 

perfuração e conseqüentemente maior o tempo de exposição do fluido de perfuração com as 

formações, provocando um dano maior próximo ao poço.  

Outro problema grave na perfuração de poços horizontais pode ocorrer devido à 

limpeza do poço durante a perfuração. Essa limpeza é proporcionada pelo fluido de 

perfuração, que arrasta todo o cascalho cortado pela broca para fora do poço, evitando, dessa 

forma, prisões da coluna de perfuração e até perda do poço. Logo, os parâmetros do fluído de 

perfuração como, peso, reologia e viscosidade, merecem um cuidado especial. 

Torna-se importante, então, o estudo de novas alternativas, como a utilização de 

perfuração horizontal “underbalance“, que reduziria o dano à formação devido à pressão 

hidrostática do fluido de perfuração ser menor do que a pressão da formação. 
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2.3 Conceitos gerais sobre reservatórios e simulação numérica de fluxo 
 

Os reservatórios de hidrocarbonetos apresentam um grau elevado de 

complexidade. Para estudos de previsões e comportamentos, são utilizadas as simulações 

numéricas de fluxos, com o objetivo de fornecer estimativas seguras, através de modelos 

geológicos e de fluxo bem ajustados, e de possibilitar previsões futuras sobre a produção de 

óleo e o comportamento dos demais fluidos contidos nos reservatórios. 

Os modelos de fluxo só existem em função do gerenciamento dos reservatórios, 

definido como um processo contínuo de otimização entre as interações dos dados e das 

decisões sobre o ciclo de vida do campo. (FANCHI, 2006). 

Baseado nos modelos geológicos construídos a partir de diversos parâmetros 

obtidos com modelagem geoestatística dos poços perfurados no campo, juntamente com 

dados dos fluidos dos reservatórios e outros parâmetros, têm-se as condições de montar um 

modelo de reservatório para a utilização dos simuladores de fluxo. 

O problema se agrava quando se trata de campos de grandes dimensões, novos e 

marítimos, mesmo acompanhados de sísmica 4D e de dados de produção. Para modelagem, 

são necessárias muitas análises para calibração do modelo e vai depender muito do 

profissional que está fazendo os ajustes, principalmente se os fluidos injetados não atingirem 

poços produtores. Em suma, faltam dados para realização do ajuste do modelo. 

Neste trabalho, o modelo utilizado foi bem ajustado por se tratar de um campo 

maduro com muitos dados de produção, de perfis e de testemunhos, sendo até realizados 

ensaios em laboratórios com mais de 500m de testemunhos de poços do campo. Outro ponto 

positivo é a malha do campo, que já é muito reduzida. 

2.3.1 Conceitos gerais sobre reservatórios de hidrocarbonetos 
  

A ocorrência de hidrocarbonetos nos reservatórios apresenta-se como uma mistura 

de componentes orgânicos, expondo um comportamento multifásico com variações de 

temperatura e pressão. (AHMED, 2006).  

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                                 Capítulo 2: Aspectos Teóricos       

_______________________________________________________________________________________                                              

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

32

2.3.2  Classificação dos reservatórios e dos seus fluidos 

 

Reservatórios de hidrocarbonetos podem ser classificados como reservatórios de 

óleo ou reservatórios de gás, dependendo da mistura dos hidrocarbonetos nesse reservatório, 

da pressão, da temperatura inicial do reservatório e da pressão e da temperatura na superfície 

durante a sua produção. (AHMED, 2006). 

As condições sob as quais essas fases existem nos reservatórios são de extrema 

importância. A determinação matemática ou experimental das condições é expressa através de 

diferentes tipos de diagramas, chamados de diagramas de fases. (AHMED, 2006). 

As diferentes composições de hidrocarbonetos têm uma configuração semelhante, 

a partir das quais podemos classificar o tipo de reservatório, o sistema de ocorrência de 

hidrocarbonetos e o comportamento das fases dos fluidos do reservatório. (AHMED, 2006).  

Em reservatórios de óleo, dependendo da pressão inicial, pode-se classificá-lo 

como reservatório sub-saturado, reservatório saturado de óleo ou reservatório de óleo com 

capa de gás. (AHMED, 2006). “Chama-se reservatório de gás a jazida de petróleo que contém 

uma mistura de hidrocarbonetos que se encontra no estado gasoso nas condições de 

reservatório”. (ROSA, 2006). 

Para o entendimento do comportamento volumétrico dos reservatórios de óleo e 

gás, é necessário o conhecimento do comportamento das pressões e das propriedades físicas 

do reservatório e do comportamento dos fluidos. 

As propriedades dos fluidos normalmente são estudadas em laboratório e baseadas 

em amostras obtidas dos reservatórios. Na falta dessas amostras, os engenheiros de 

reservatórios determinam as propriedades empiricamente. (AHMED, 2006). 

Gás é definido como uma mistura homogênea de fluidos com baixa viscosidade e 

densidade. Este não ocupa um volume definido e se expande completamente, preenchendo 

todo o recipiente onde ele se encontra. (AHMED, 2006). 

A relação PVT (Pressão, Volume e Temperatura) e outras propriedades físicas e 

químicas dos gases são fundamentais para resolver os problemas de gás na engenharia de 

reservatório. (AHMED, 2006). 

Os gases são classificados como gases ideais ou gases reais.  

 

Um gás ideal é um fluído hipotético que obedece às seguintes condições: 1) O 

volume ocupado pelas moléculas é insignificante quando comparado com o volume total do 
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fluído. 2) Não existem forças atrativas ou repulsivas entre as moléculas ou entre as moléculas 

e as paredes do recipiente que contém o fluído. 3) As colisões entre moléculas são 

perfeitamente elásticas. Normalmente os gases podem ser considerados como ideais quando 

submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. (ROSA, 2006). 

 
 

A teoria cinética dos gases afirma que eles são compostos de várias partículas 

chamadas moléculas. Com base nessa teoria, a equação matemática pode ser derivada da 

relação existente entre a pressão, a temperatura e o volume para uma dada quantidade de 

moles de gás, expressa pela equação 2.20. (AHMED, 2006): 

 

 nRTpV =   (2.20) 

 

O número de moles de gás (n) é definido pelo peso do gás (m) dividido pelo peso 

molecular (M):  

 
M

m
n =  (2.21) 

 

 De 2.20 e 2.21, temos: 

 

 RT
M

m
pV 







=  (2.22) 

 

Como a densidade de uma substância é massa por unidade de volume, 

reescrevemos a equação 2.22 para densidade do gás em uma dada temperatura e pressão, 

como: 

 

 
RT

pM

V

m
g ==ρ  (2.23) 

onde =gρ  densidade do gás em 3/ ftlb . (AHMED, 2006). 

Para os gases reais, a equação é: znRTpV = , na qual “z” é o fator de 

compressibilidade do gás. 

O fator volume-formação ( gB ) do gás natural é a relação entre o volume que ele 
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ocupa em uma determinada condição de temperatura e pressão e o volume que ele ocupa em 

condições padrão. (ROSA, 2006): 

 

 
0V

V
Bg =  (2.24) 

 

A viscosidade de um fluido é a medida da resistência interna ao fluxo. Ela varia 

com a pressão e com a temperatura.  

O petróleo, que seria o equivalente ao óleo cru, é uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, com propriedades físicas e químicas variando consideravelmente, 

dependendo da concentração, dos vários tipos de hidrocarbonetos e do estado em que se 

encontra. A precisão na descrição das propriedades físicas do óleo é de fundamental 

importância para a solução dos problemas no estudo da engenharia de reservatório. (AHMED, 

2006). 

As principais propriedades físicas do óleo de interesse no estudo da engenharia de 

reservatório são: 

• Densidade do óleo.  

• Peso específico do gás em solução. 

• Solubilidade do gás. 

• Pressão do ponto de bolha. 

• Fator volume de formação do óleo. 

• Coeficiente de compressibilidade isotérmico do óleo. 

• Viscosidade do óleo. 

 

Essas propriedades normalmente são determinadas em laboratório através de 

amostra de fluidos do reservatório. Na ausência dessas amostras, são determinadas 

empiricamente por correlações. (AHMED, 2006). 

“A densidade relativa de uma mistura líquida é definida como a razão entre a 

massa específica da mistura e a massa específica da água, ambas as medidas na mesma 

condição de pressão e em condições de temperatura preestabelecida”. (ROSA, 2006, p. 55). A 

densidade do óleo é dada por: 
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w

o
od

ρ
ρ=  (2.25) 

 

na qual oρ  e wρ  são as massas específicas do óleo e da água. Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) estabelece uma temperatura de 20ºC para medida da densidade. Com isso, temos 

(ROSA, 2006, p. 56): 

 

 20
20d  =

Ca

Ca

w

líquido

º20

º20

ρ
ρ

 (2.26) 

 

 O peso específico para o gás em solução é dado por (AHMED, 2006,p.77).: 

 

( ) ( )

( )∑

∑

=

=

+

+
=

n

i

stisep

n

j

ststisepisep

g

RR

RR

1

1

γγ
γ  (2.27) 

 Já a solubilidade do gás, por (AHMED, 2006, p.79).: 

  

 
2048.1

104.1
2.18 















 += x

gs

p
R γ  (2.28) 

 

com x=0.0125API – 0.00091(T – 460), 

em que: T = temperatura, ºR 

 p = pressão em psia 

 gγ  = peso específico do gás em solução 

 

Por definição, a razão de solubilidade ( sR ) de uma mistura líquida de 

hidrocarbonetos, a uma certa condição de pressão e temperatura, é a relação entre o volume de 

gás que está dissolvido, expresso em condições-standard, e o volume de óleo que será obtido 

da mistura, também expresso em condições-standard. (ROSA, 2006, p. 64). 

 

A pressão do ponto de bolha ( bp ) de um sistema de hidrocarboneto é definida no 

ponto de maior pressão, no qual ocorre a liberação da primeira bolha do óleo, uma importante 
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propriedade que pode ser medida experimentalmente. Ela é dada por (AHMED,2006): 

 ( )TAPIRfp gsb ,º,,γ=  (2.29) 

 

Por definição, o fator volume-formação do óleo ( )oB  é a razão entre o volume que 

a fase líquida (óleo mais gás dissolvido) ocupa em condições de pressão e temperatura 

quaisquer e o volume do que permanece como fase líquida quando a mistura alcança as 

condições-standad. (ROSA, 2006, p. 62). 

 

 ( )TRfB ogso ,,, γγ=  (2.30)  

 

“A compressibilidade de um óleo deve preferencialmente ser obtida a partir de 

análise PVT em laboratório”. (ROSA,2006, p.56). A definição geral da compressibilidade 

isotérmica é dada por: 

 
p

V

V
c

∂
∂−= 1

  (2.31) 

onde se admite que a temperatura seja constante” (ROSA, 2006, p. 56). Assim, tem-se: 

 

V

m=ρ  ==> 
ρ
m

V =  => 
p

c
∂
∂= ρ

ρ
1

 ===> ∫∫ ∂=∂−
p

p

pc

00

1 ρ
ρ

ρ

ρ

 efetuando as integrações: 

 

( )0
0

ppc
e

−= ρρ  (Líquido de compressibilidade constante), através de outras considerações: 

 

( )[ ]00 1 ppc −+= ρρ  (Líquido de compressibilidade constante e pequena). (ROSA, 2006). 

 

A viscosidade decresce com a temperatura e cresce com a pressão. Então, a 

viscosidade vai depender da composição do hidrocarboneto, da pressão e da temperatura. 

“Admitindo a regra válida para soluções ideais, a viscosidade de uma mistura pode ser 

estimada pela expressão: 

 

 i

n

i

i

c

x µµ ∑
=

=
1

 (2.32) 
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onde ix  e iµ  são a fração molar e a viscosidade do componente i, respectivamente”. (ROSA, 

2006, p. 59). 

A viscosidade é uma propriedade física importante do óleo, a qual vai influenciar 

diretamente o fluxo do fluido através dos poros da rocha. Ela é definida em geral como a 

resistência interna ao fluxo. (AHMED, 2006). 

Em relação à pressão, a viscosidade do óleo pode ser classificada em três 

categorias: 

1. Viscosidade do óleo morto, obtido nas condições de tanque, pressão 

atmosférica. 

2. Viscosidade do óleo saturado, na pressão de bolha, condições de temperatura e 

pressão do reservatório 

3. Viscosidade do óleo sub-saturado, óleo que se encontra acima da pressão de 

bolha e temperatura do reservatório. (AHMED, 2006). 

2.3.3 Simuladores numéricos de fluxo 
 

Os simuladores de fluxo existem em função do gerenciamento dos campos de 

petróleo dos reservatórios. É um processo contínuo de interação entre os dados dos 

reservatórios e as decisões gerenciais durante toda a vida produtiva de um campo. (FANCHI, 

2006). 

O objetivo do estudo gerencial dos reservatórios de hidrocarbonetos é determinar 

as condições ótimas, para maximizar o retorno econômico na recuperação de óleo, e a 

operação correta dos campos de petróleo. (FANCHI, 2006). 

A principal razão para o estudo dos modelos de fluxos está ligada à parte 

comercial, ao fluxo de caixa, à combinação do preço do óleo e do custo das extrações futuras. 

(FANCHI, 2006). 

Dessa forma, observa-se importantes razões para a execução de simulação de fluxo: 

• Para as empresas, é importante um fluxo de caixa positivo. 

• Uma boa coordenação da gerência dos reservatórios. 
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• Uma boa interpretação do comportamento do reservatório. 

• Modelo de sensibilidade para estimativas dos dados. 

• Estimativa da vida do projeto. 

• Previsão bem elaborada de recuperação de óleo ao longo do tempo. 

• Comparação dos diversos processos de recuperação de óleo. 

• Plano de operação e de previsão de mudanças nos modelos adotados. 

• Escolha do melhor modelo. 

• Maximização econômica da recuperação de óleo. 

Os simuladores de fluxo são classificados levando-se em consideração o modelo 

matemático, o número de dimensões, o número de fases, a geomecânica e a influência da 

temperatura. Neste estudo, foi utilizado um modelo de simulador térmico, com dados reais de 

um campo de petróleo no Nordeste Brasileiro explorado pela Petrobras. 

Esse modelo foi ajustado com os dados de produções reais de um grande número 

de poços do campo. Como se trata de injeção contínua de vapor, é necessário incluir os efeitos 

de variação de temperatura. 

É um modelo complexo, composicional, no qual são considerados, além dos 

efeitos da pressão e da temperatura, a composição das diversas fases presentes no meio 

poroso. Como o número de componentes contido no hidrocarboneto é muito grande, foram 

agrupados, para simplificar os cálculos, chamados de pseudo componentes. 

Nesse modelo, trabalhou-se com um sistema tridimensional, em que o fluxo no 

meio poroso acontece nas três direções, considerando a presença das três fases: óleo, gás e 

água, envolvendo a temperatura, devido à injeção de vapor. Para isso, foi utilizado o 

simulador térmico STARS versão 2007.10 da CMG (Computer Modelling Group Ltd.). 

Os STARS é um simulador trifásico de múltiplos componentes, projetado para 

modelos térmicos, e trabalha com injeção de vapor. Os sistemas de malhas podem ser 

cartesiano, cilíndricos ou de profundidade e espessura variáveis. (CMG, 2005). 

Nos modelos térmicos, o reservatório é aquecido através da injeção de fluidos 

quentes, água quente, vapor de água, método de combustão in-situ e outros. 
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A finalidade principal da elevação da temperatura no interior do reservatório é a 

redução da viscosidade do óleo, aumentando sua mobilidade. O óleo com o aquecimento 

dilata, provocando um aumento de energia e a sua expulsão. “Dependendo da composição, o 

óleo pode dilatar de 10 a 20% durante uma injeção de vapor”. (ROSA, 2006, p. 701). 

O aquecimento da água, fator básico na injeção contínua de vapor, pode ser 

gerado em uma usina termoelétrica, com capacidade de fornecimento de vapor 

superaquecido. Alcançada a temperatura de ebulição da água, esta continua a receber mais 

calor e passa a uma conversão contínua de mais vapor. “A fração em peso de água convertida 

para vapor é chamada de qualidade do vapor. Depois de se atingir a qualidade de 100%, um 

posterior fornecimento de calor novamente aumenta a temperatura, produzindo vapor 

superaquecido” (ROSA, 2006, p.701). 

Neste estudo, as simulações foram efetuadas com um vapor de 65% de qualidade. 

Quando o vapor atinge 100% de qualidade, fornecendo mais calor, tem o que se denomina 

vapor superaquecido 

A energia adicional requerida para converter água em ebulição para vapor é o 
chamado calor latente. Um sistema água-vapor pode ganhar ou perder esse tipo de 
energia sem variar a temperatura ou a pressão. O calor latente é maior às pressões 
mais baixas e diminuindo até zero no ponto crítico da água de 705ºF (374ºC) e 3 206 
psia (225kgf/cm2). Acima deste ponto, a água existe somente numa fase única. No 
intervalo de pressão de 100 psia (7kgf/cm2) a 1 500 psia (105 kgf/cm2), em que a 
maioria dos projetos térmicos opera, o vapor carreia consideravelmente mais calor 
do que a água quente. Por exemplo: 1 bbl de água convertido para vapor de 
qualidade 80% carreia acima de 150 000 000 BTU a mais de calor que a água em 
ebulição na mesma temperatura. (ROSA, 2006, p. 701). 

No projeto estudado de injeção contínua de vapor, foram utilizados dois poços, 

um injetor (vertical) e um produtor (horizontal). Essa configuração, usada em um campo 

maduro, apresenta uma série de vantagens econômicas. 

Para o estudo, pode ser usado um poço vertical já perfurado, facilitando a 

liberação da licença de perfuração do poço horizontal pelo órgão fiscalizador do meio 

ambiente. No caso do modelo analisado, como foi baseado no melhor caminho de 

permeabilidade e no estudo da melhor trajetória, pode-se perfurar dois poços horizontais em 

direções opostas em relação ao injetor e reduzir o custo da perfuração desses poços. 

 Não foi contemplado, nesta dissertação, um estudo de sensibilidade da quantidade 

de vapor injetado e das facilidades de superfície para o vapor chegar até os poços injetores, 

fator importante para evitar perdas de calor no transporte do vapor. 
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A injeção contínua de vapor tem como função principal elevar a temperatura no 

interior do reservatório. Promove um aumento na pressão, gerando mais energia para o 

reservatório e reduzindo a viscosidade do óleo, facilitando, assim, o seu escoamento. 

Esse método tem uma boa utilização em reservatórios com óleo pesado, de pouca 

profundidade, evitando perda de calor. Temos exemplos de reservatórios rasos na China, no 

campo de Xinjiang (área localizada a noroeste da China, em que existe cinco acumulações de 

óleo pesado, iniciado em 1984), onde, por mais de dez anos utilizando esse sistema, 

conseguem chegar até a 21% de fator de recuperação, mostrando-se um método 

comercialmente viável. (SHOULIANG et al., 2005). 

2.4 Conceitos gerais sobre sísmica 
 

As medições das propriedades físicas da Terra são objeto de estudo da geofísica, 

que, através de vários métodos geofísicos, cada um relacionado à medida de uma 

propriedades físicas com velocidade de propagação e atenuação de ondas P (ondas 

longitudinais) e S (ondas transversais) a eletrorresistividade, o potencial induzido, a 

radioatividade gamma natural, os campos gravitacionais e magnéticos e o fluxo de calor. 

(AYRES NETO, 2000).  

A ferramenta principal para investigação do fundo e sub-fundo marinho é a 

sísmica, com a sonografia e a batimetria, que utilizam propagação de ondas acústicas. 

(AYRES NETO, 2000). Para a indústria de petróleo, é de fundamental importância, tanto na 

exploração terrestre quanto na marítima. Na exploração marítima, é usada a sonografia e a 

batimetria, as quais fornecem informações sobre o solo marinho, as correntes marinhas e a 

presença de objetos no fundo do mar. Esse dado é valioso durante o posicionamento de 

unidades marítimas, plataformas de perfuração ou de produção, bem como de assentamento 

de equipamentos no fundo do mar. (AYRES NETO, 2000). 

A sísmica apresenta uma importância maior na indústria do petróleo por fornecer 

dados sobre a disposição estrutural das camadas sedimentares. Além disso, ela possui uma 

grande vantagem: proporciona uma alta taxa de aquisição de dados que, após processados e 

interpretados, são utilizados na indústria de petróleo, no posicionamento para perfurar poços 

exploratórios e para estudos de desenvolvimento de campos. (AYRES NETO, 2000). 

No mar, as ondas acústicas são pouco absorvidas pela água, permitindo, dessa 

forma, levantamentos em grandes profundidades, investigando camadas geológicas a muitos 
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quilômetros do fundo do mar. (AYRES NETO, 2000). 

“A velocidade de propagação de ondas acústicas em um meio qualquer é função 

de suas constantes elásticas como o módulo de Young (E), módulo de Poisson (n), módulo de 

rigidez (m) e módulo de compressão (k). Estas constantes variam de acordo com o material e 

relacionam a quantidade de deformação sofrida por um material em função da força exercida 

sobre ela. A velocidade de propagação das ondas P (ondas longitudinais) e S (ondas 

transversais) são definidas pelas equações (Schön,1996 apud AYRES NETO, 2000):  

  
ρ

µ
3

4+
=

k

Vp   
ρ
µ=sV   (2.33)  

Ondas acústicas se propagam no mar a uma velocidade em torno de 1500m/s, com 

uma variação pequena sob influência da pressão e da temperatura, dependendo da salinidade 

da água do mar. A velocidade da onda P varia entre 800m/s (sedimentos superficiais) e 

4000m/s (em sedimentos profundos de uma bacia). (AYRES NETO, 2000). A impedância 

acústica (I) é definida como sendo o produto entre a velocidade do som (V) e a densidade (r) 

de um determinado meio. (AYRES NETO, 2000, p.243). 

   ( )rVI *=    (2.34) 

No mar, a velocidade de propagação do som é praticamente constante em todos os 

locais do mundo. Já nos sedimentos, a velocidade é função da mineralogia, da porosidade e do 

teor de líquido nos poros das rochas, apresentando variações maiores e permitindo 

interpretações da impedância dos sedimentos. (AYRES NETO, 2000).  

Então, como a reflexão é função da impedância, quando temos mudança de 

material, isto é, sedimentos diferentes, o sinal é refletido. (AYRES NETO, 2000). O 

coeficiente de reflexão (R), definido como a razão entre a amplitude do sinal refletido e a 

amplitude da onda incidente, é dado pela equação: 

   
( )
( )1122
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VV

VV

A

A
R

i

r
c ρρ

ρρ
+
−==     (2.35) 

As fontes sísmicas mais usadas na indústria do petróleo são canhões de grande 

volume, os quais emitem sinais de baixa freqüência em torno de 60 Hz, chegando a investigar, 

no mar, profundidades entre 4.000 a 5.000m abaixo do solo marinho. Os canhões de ar com 

10 pol., sinais de 300 a 400 Hz, penetram até 700 metros. Assim, temos diversos tipos de 
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fontes, sendo utilizada a mais adequada e mais econômica para cada situação e local. 

(AYRES NETO, 2000). 

Em resumo, tem-se que: 

Um levantamento sísmico, consiste em um conjunto de vários tiros 
sísmicos, realizados em diferentes localizações. [...]. Em ambas, as 
ondas elastodinâmicas, após, propagarem-se e se refletirem pelas 
diversas camadas do subsolo, são medidas e registradas através de 
sensores na superfície. A medida gravada em cada receptor, que é 
função do tempo de ida e volta da onda, é chamada de traço sísmico, 
enquanto o conjunto de traços gravados para cada onda gerada é 
chamado de tiro sísmico. Quando a aquisição sísmica é realizada 
através de uma única linha [...] o tiro sísmico resulta em uma 
imagem bidimensional, [...] e diz-se que a aquisição é do tipo 2-D. Já 
quando a aquisição é realizada por um conjunto de linhas em 
paralelo ou uma rede bidimensional de sensores diz-se que a 
aquisição é do tipo 3-D e o resultado é a obtenção de um cubo 
sísmico. (MATOS, 2004, p. 23). 

 

A sísmica 4D (time-lapse ou time-lapse three-dimensional 3D seismic) é uma 

sísmica 3D efetuada com um intervalo de tempo entre um e outro levantamento, obedecendo 

toda uma metodologia específica. Ela proporciona, dessa forma, uma imagem dinâmica, 

considerando o espaço de tempo utilizado. 
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3 Estado da Arte  

Este capítulo apresenta o histórico da técnica da perfuração de poços horizontais, 

o efeito da configuração entre poços verticais e horizontais na injeção de vapor, a importância 

do óleo pesado para indústria do petróleo nos dias atuais e os avanços dos levantamentos 

sísmicos. 

3.1 Históricos da perfuração de poços horizontais 
 

Custo benefício é um dos fatores mais importante na perfuração de poços 

horizontais, devido ao aumento da área de contato com o reservatório em relação a um poço 

vertical. O custo da perfuração de um poço horizontal representa de 2 a 3 vezes o custo de um 

poço vertical. Porém, o índice de produtividade pode aumentar de 15 a 20 vezes, tornando-se 

a perfuração de poços horizontais um atrativo bastante forte. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

 No ano de 1940, John Eastman e John Zublin desenvolveram ferramentas para a 

perfuração de poços com raio curto (6m a 12m de raio), com o objetivo de aumentar a 

produtividade dos poços na Califórnia, conforme explica Frank Schuh, um consultor de 

perfuração de poços horizontais. (Gatens III, J. M. at all., 1999).. A ferramenta desenvolvida 

permitia perfurar poços horizontais e poços multilaterais. Segundo Schuh, Easteman e Zublin, 

ela perfurou os primeiros multilaterais. Hoje, a perfuração de multilaterais é bem mais 

simples. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

A técnica de poços horizontais começou mesmo nos Estados Unidos durante a 

metade dos anos 1970, apesar de, experimentalmente, ter começado bem mais cedo. Nos 

Estados Unidos, o Departamento de Energia (DOE) aponta o início das perfurações 

horizontais em 1929, em Texon, Texas, e afirma que foi verdadeiramente o primeiro poço 

horizontal. Acrescenta, ainda, que um poço foi perfurado em Yanga, USSR, em 1937 e em 

1944, com 152,4 metros. Além desses, foi perfurado no campo de Franklin Heavy Oil, na 

cidade de Venango, na Pensilvânia, o primeiro poço considerado realmente horizontal. 

(Gatens III, J. M. at all., 1999). 

Durante os anos 1950, a União Soviética perfurou 43 poços horizontais. 

Considerando as dificuldades e desapontados com o retorno econômico, abandonaram o 

método. No ano de 1960, dez anos depois da experiência da União Soviética, os chineses 

perfuram dois poços horizontais. Perderam os dois poços devido problemas de instabilidade, a 
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China conclui que a perfuração de poços horizontais é anti-econômica, abandonando o 

método por mais 20 anos. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

De 1979 a 1982, renasce o verdadeiro desenvolvimento da perfuração de poços 

horizontais na América do Norte. Alan Barnes, um engenheiro de uma grande companhia de 

petróleo, usa um simulador de reservatório complexo e consegue mostrar os benefícios do 

método de raio curto de Eastman e Zublin aos seus superiores. Seguindo o modelo estudado, a 

companhia perfura 12 poços horizontais em Empire Abo, no Novo México. O objetivo: um 

reservatório, com pequena espessura no calcário, com uma capa de gás significativa e 

aqüífero ativo. O óleo recuperado no primeiro poço foi 20 vezes maior do que o de um poço 

vertical. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

Durante o ano de 1980, mais de 300 poços foram perfurados na América do Norte 

e o primeiro em Prudhoe Bay, no Alasca, em 1985. Durante esse período, em Austin Chalk, 

Texas, as operadoras deram muita atenção à perfuração de poços horizontais e conseguiram 

os maiores ídice de produtividade dos Estados Unidos da América.  

Em novos estudos, Schuh limitando os raios de curvaturas para não prejudicar as 

colunas e as ferramentas de perfuração e passando a utilizar o MWD (Measurement-While-

Drilling), ferramenta que registra inclinação e direção do poço em perfuração. Com isso, 

consegue aumentar o comprimento do trecho horizontal, baixando o custo do metro 

perfurado. Usando as recomendações de Schuh, em janeiro de 1985, é perfurado o primeiro 

poço de raio médio (20º/30m). (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

A década de 1990 é conhecida, nos Estados Unidos, como “a década do poço 

horizontal”. Até 1998, foram perfurados mais de 3000 poços, um aumento de 1000% em 

relação aos últimos 10 anos. Porém, no final de 1990, a filosofia das grandes companhias 

mudou o rumo e elas aprovaram a necessidade de perfurar mais poços verticais. (Gatens III, J. 

M. at all., 1999). 

Na Europa, o renascimento da técnica da perfuração horizontal iniciou 

praticamente no mesmo ano da América do Norte. Em 1977, a Elf Aquitaine e L`Institut 

Française du Pétrole (IFP) começou o projeto FORHOR, com sucesso no campo de Rospo 

Maré, o único campo de óleo no mundo produzido sistematicamente através de poços 

horizontais.. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

Com o avanço da tecnologia de perfuração, com acompanhamento em tempo real 
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e assistido por profissionais de todas as áreas, o futuro aponta para tecnologia de multilaterais, 

oferecendo atrativos econômicos devido à possibilidade de perfurar vários poços em lâminas 

de água mais profundas a partir de uma única plataforma. O futuro de poços horizontais e de 

multilaterais tem grandes pespectivas de êxito, apesar de algumas difuculdades técnicas a 

serem superadas. Os altos custos de produção em água profunda exigem poços com alta 

produtividade para tornar os custos de produção viáveis. (Gatens III, J. M. at all., 1999). 

 

3.2 Efeito das diferentes configurações envolvendo poços verticais e 
horizontais 

  

O efeito das diferentes configurações envolvendo poços verticais e horizontais foi 

testado com variações no comprimento lateral dos horizontais durante a injeção de vapor em 

reservatórios com pequena espessura e de baixa permeabilidade, sendo analisados em detalhes 

através da simulação numérica do reservatório. (SARKAR, 1994). 

Poços horizontais têm sido usados em reservatórios de óleo pesado. Um 

horizontal injetor com 350 metros de extensão lateral foi usado para injetar vapor em um 

reservatório de pouca espessura e baixa permeabilidade, com rochas carbonáticas fraturadas e 

óleo de 17,5 cp em condições de reservatório. Inicialmente, indicou-se um aumento seis vezes 

maior na produtividade em relação ao melhor produtor. Porém, prematuramente, o vapor 

atingiu o poço produtor, penetrando através das fraturas existentes, que interceptavam o 

horizontal produtor, afetando negativamente. (SARKAR, 1994). 

A AOSTRA (Alberta Oil Sands Technology and Research Authority) no Canadá, 

afirma que, foi completado um par de poços horizontais com 500 metros de extensão lateral 

para ser usado o SAGD (siglas em inglês que significam: “steam assited gravity drainage”) 

derivado da injeção contínua de vapor, descrevem a perfuração, a completação e a 

performance da injeção cíclica de vapor para um ciclo de três poços horizontais no campo de 

Midway-Sunset. A taxa de produção de óleo foi de 2 a 3 vezes maior em poços com extensão 

lateral de 122 metros e 6 vezes maior em poços com extensão lateral de 213 metros. Porém, o 

poço custa de 2 a 3 vezes mais que um poço vertical. (SARKAR, 1994). 

Kasraie et al. fizeram estudos de simulação para determinar a melhor opção de 

injeção em reservatórios de óleo pesado, com pouca espessura, 7 metros e boa 
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permeabilidade, 2137 md. Usou dois horizontais produtores e um poço vertical injetor, com 

uma alta taxa de injeção de vapor, 500bbl/dia e uma qualidade de vapor de 72%, produzindo o 

melhor resultado ao final de 6 anos de operação. (SARKAR, 1994). 

A simulação numérica e os resultados do campo de Kern River, usando poços 

horizontais produtores, iniciando com 9, e verticais injetores, foi descrito por Dietrich, que: 

devido à baixa permeabilidade vertical e à baixa saturação de óleo, o projeto foi prejudicado, 

terminando prematuramente por questões econômicas. (DIETRICH apud SARKAR, 1994). 

A tecnologia de poços horizontais apresenta-se como um grande potencial técnico 

e econômico nas operações de injeção de vapor. Pode-se fazer análise em detalhe do efeito de 

diferentes configurações, como: vertical injetor e produtor, injetor e produtor horizontal, 

horizontal injetor e vertical produtor e vertical injetor com horizontal produtor, para encontrar 

a melhor configuração. (SARKAR, 1994). 

A baixa permeabilidade foi um dos fatores mais negativos na injeção de vapor, 

quando foi considerada a composição vertical injetor e vertical produtor. O conjunto de 

configurações testadas, poço horizontal injetor e horizontais produtores com 388 metros de 

comprimento lateral, aumentou a produção acumulada de óleo-vapor para 0,2 e diminuiu o 

custo de produção do barril de óleo para US$ 12,70/STB. Comparando o resultado para poços 

verticais, a produção acumulada de óleo-vapor foi de 0,1 e o custo de produção de US$ 

23,50/STB. Poços inclinados mostraram o pior resultado em relação aos horizontais, devido a 

não uniformidade no deslocamento. (SARKAR, 1994). 

Configurações usando o horizontal injetor e o vertical produtor não foram muito 

eficientes como a configuração vertical injetor e horizontal produtor, devido à dificuldade do 

fluxo de fluido, com uma alta injetividade do horizontal e baixa produtividade do vertical 

produtor. (SARKAR, 1994).  
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3.3 Desenvolvimento da perfuração horizontal e óleo pesado 
 

Para a perfuração de poços horizontais e multilaterais (poços horizontais com 

vários ramos saindo de um mesmo poço), é de grande importância a formação de um grupo 

de profissionais de diferentes áreas de estudo para a elaboração do projeto e sua execução. 

Quando o projeto envolve campo com óleo pesado, com pouca espessura de 

rocha e com grande extensão de malha, a distância elevada entre poços é prejudicial para o 

sucesso da perfuração do poço, devido a baixa quantidade de dados para correlações e 

gerando dificuldades de permanecer navegando nas áreas com óleo nos reservatórios onde 

existem grandes variações laterais e heterogeneidades nas rochas reservatório. A utilização 

de ferramentas que permitam um acompanhamento em tempo real, durante a perfuração de 

poços horizontais. torna mais segura a navegação através destes tipos de reservatórios. 

Com as novas descobertas de óleo pesado em lâminas d´água profunda, 

companhias de exploração de petróleo começaram a priorizar projetos tecnológicos voltados 

para o óleo pesado. Foram investidos em projetos de pesquisas somas significativas, em 

recursos humanos e tecnológicos, para o desenvolvimento de novas técnicas para extração 

deste tipo de óleo, devido ser extremamente mais complexa, refino mais difícil, baixo valor 

agregado dos derivados gerados. Logo o objetivo é avaliar estas reservas e viabilizar a sua 

produção, agregando valores aos ativos das empresas. 

As maiores dificuldades está no congelamento do óleo nas linhas de produção, a 

presença de água junto com o óleo produzido e as grandes pressões de bombeamento, 

quando em águas profundas. 

Para superar estas dificuldades uma das alternativas encontra-se na perfuração de 

poços horizontais e multilaterais, para aumentar a vazão de óleo. Quanto maior a extensão 

destes poços maiores volumes deóleo produzido e novos desafios para encontrar o método 

mais adequado para elevação deste óleoaté a superfície. 
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3.4 Óleo pesado no Brasil  
 

No Brasil, há muito tempo, vem se pesquisando e procurando novas tecnologias 

para exploração de óleo pesado, conseqüência da grande quantidade de ocorrência desse tipo 

de óleo nas bacias sedimentares brasileiras. 

O grande desafio da exploração de óleo pesado no Brasil é tornar 

economicamente viável jazidas encontradas em até 3 mil metros de profundidade. O óleo de 

grau API baixo exige um planejamento criterioso para a sua exploração, elevando a 

importância das simulações de fluxo e acompanhamento dos projetos para subsidiar as 

decisões gerenciais em relação aos reservatórios com esse tipo de óleo. 

Essas facilidades já existentes e montadas para óleos leves, como as tecnologias 

de imageamento do subsolo, salas de visualização de alto desempenho (48 CPU´s em paralelo 

e 96 GB – gigabytes – de RAM), nas quais equipes de profissionais das diversa áreas de 

conhecimento se reúnem para acompanhamento permanente das perfurações dos poços e 

tomadas de decisões em tempo real, representam um grande avanço. 

Outro desafio é encontrar as melhores estratégias que tornem viável a 
produção de óleo pesado. Os especialistas da Petrobras, concluíram 
que a produção com estas características é mais eficiente quando são 
abertos poços horizontais de longa extensão. O teste de longa duração, 
no campo de Jubarte, no Espírito Santo, a 1.300m de profundidade, é 
o principal laboratório da companhia neste assunto. Com uma 
produção em torno de 20 mil barris por dia – enquanto a expectativa 
inicial da Petrobras era de 15 mil barris –, Jubarte produz um óleo de 
17º API em um poço horizontal de 1.076 m de extensão. “Jubarte 
provou que temos de caminhar para poços de grande extensão 
horizontal para termos alta vazão. “A Petrobras agora pretende 
estudar tecnologias que tornem viável a operação de poços horizontais 
ainda mais extensos, com mais de 2 km, afirma Wagner Luz 
Trindade, coordenador do Programa Tecnológico de Óleos Pesados 
(Propes), no Cenpes. (DESAFIO..., 2005). 
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3.5 Poços horizontais e multilaterais 
 

A perfuração de poços horizontais foi iniciada em 1937, na antiga União 

Soviética e, 48 anos depois, em 1985, a Petrobras perfurou o primeiro poço horizontal no 

Brasil no Campo de Fazenda Belém, Nordeste Brasileiro. Está listado na Tabela 3-1 um 

histórico dessas datas: 

 

TABELA 3-1  
Poços horizontais no mundo 

 

Ano  Companhia  Campo  Nº. 
Poços 

 

 
Prof. 
(m) 

 

 
Extensão 

(m) 

1937  Yarega, USSR many  305 

1939-41 Leo Ranney, et 
al. 

McConnesville, Ohio 6  305 

1942  Franklin, Henry Field 4 118 305 

1942  Venago, County, Pennsylvania 4 118 305 

1942(¿)   Midway Subset, San Joaquin 
Valley, California 

2 335 21 

1946  Round Mountain Field, CERN 
County, California 

9 503 17 

1946 New Tech Oil, 
Malta, Ohio 

 117 - 61 

1952  Midway Subset, San Joaquin 
Valley, California 

1 366 15 

1952 Venezuelan 
Oil, Conc. Ltd 

La Pas Field Western Venezuela - 3048 - 

1952 Long Beach Oil 
Devel. Co. 

Los Angeles Basin Area 
(Wilmington Field) 

8 1463 15 

1957  USSR 1 305 91 

1967  China 1 1097 488 

1968  Marcov, East Liberia, USSR 1 2194 549 

1978 Esso, Canada Cold Lake Alberta 1- 475 305 

1979 Conoco Tisdale, Wyoming 6 - 518 máx. 

1979 Texaco Fort McMurry, Alberta 3 126 305 

1979 Esso, Canada Normal wells under Mckenzi 
River, Alberta, Canada 

2 489 567 

1980-81 Elf-Aquitaine Lacq Field Southwest France 1 669 100 

1980-81 Elf-Aquitaine Lacq Field Southwest France 1 1250 370 

1981-83 Elf-Aquitaine Rospo Mare, Offshore Italy 1 1181 605 

1981-83 Elf-Aquitaine Cástrela Lou, South France 1 1890 91 a 122 
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1980-84 ARCO Empire Abo Unit, New Mexico 2 1920 366 

1981-84 ARCO Empire Abo Unit, New Mexico 8 475 1005 

1984-84 Preussag Lehrte Field W. Germany 1 475 1005 

1985 Esso, Canada Cold Lake Alberta 1 475 1005 

1985 Petrobrás Campo Fazenda Belém, Brasil 1 3139 582 

1985 Sohio McMullen Co, Texas 1 - 90 

1985 Sohio Glassock Co, Texas 1 2740 427 

1985-87 Sohio Prudhoe Bay, Alaska 4 2740 427 

1985-86 Trendwell Oil Niagaran ref trend reservoir, 
Muskegan County, Michigan 

1 1082 80 

1985-86 Texas Eastem 
Skyline 

Grassy Trail, Utah 2 1189 76 

1985-86 Liapco Java Sea, Rama 1-7 1 808 360 

1985-86 ARCO Austin chalk, Rockwell County, 
Texas 

2 421 410 

1985-86 ARCO Spraberry trend, Texas 1 2399 305 

1985-86 ARCO 
Indonesia 

Bima field 9 2399 305 

1985-86 DOE/BDM Wayne County, West Virginia 1 1834 671 

1985-86 USSR Salym field, West Siberia 1 2743 370 

Fonte: JOSHI, 1991, p. 8-10 

 

A maioria dos poços perfurados no mundo são poços verticais, porém, hoje existe 

uma tendência para perfuração de um maior número de poços horizontais e multilaterais 

(FIG. 3-1) devido a questões econômicas e preço do óleo no mercado. Poços horizontais 

apresentam um aumento no índice de produtividade, como também no de injetividade, 

quando comparados a poços verticais. (ROSA, 2006). 
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FIGURA 3-1 – Poços multilaterais 

 

A indústria do petróleo está dando uma ênfase muito grande à perfuração de poços 

horizontais e multilaterais (FIG. 3-1), procurando um melhor entendimento da geologia de 

reservatórios, geociência, sísmica, comparação entre poços horizontais e poços verticais e a 

completação desses poços. 

Para tanto, é necessária, e importante, a formação de equipes compostas de 

profissionais de todas as áreas. Somar esforços, procurando uma maior integração de 

conhecimentos, é uma das alavancas para uma melhor qualidade dos projetos, execução e 

acompanhamento do aumento da produção nos poços horizontais e multilaterais. 
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3.6 Métodos térmicos para recuperação de óleos pesados 
 

Existem vários processos conhecidos e usados atualmente, sendo necessário 

eleger qual é o método mais indicado para cada reservatório em particular e procurar novas 

alternativas para melhorar o índice de produtividade e de recuperação. 

A injeção cíclica de vapor, método que era empregado no campo onde foi 

desenvolvido o projeto piloto no qual está baseado este estudo; a injeção de água quente, 

pouco eficiente em relação à injeção de vapor e a combustão in-situ (frente de fogo no interior 

do reservatório), na qual o calor é produzido no interior do reservatório. 

Em termos gerais, na injeção de fluidos no reservatório, é de fundamental 

importância a escolha da metodologia a ser empregada para a obtenção da melhor 

recuperação, do tipo e do volume de fluido a ser injetado, além de estudos para avaliação da 

viabilidade econômica. 

A injeção cíclica de vapor é aplicada para reforçar a recuperação 
primária de reservatórios de óleos viscosos. É primeiramente uma 
técnica de estimulação que, através da redução de viscosidade e 
efeitos de limpeza ao redor do poço, ajuda a energia natural do 
reservatório a expulsar o óleo. Embora a injeção cíclica de vapor não 
seja considerada uma técnica de recuperação secundária, é 
freqüentemente usada em projetos de injeção contínua de vapor. Na 
maioria desses projetos a injeção de vapor começa como um 
programa de injeção cíclica é posteriormente mudado para injeção 
contínua quando o programa cíclico torna-se marginal. [...]Os 
melhores resultados apresentados na literatura mostraram os 

primeiros cíclicos recuperado cerca de 30 bbl (4,77 3m ) de óleo por 

bbl (0,150 
3m ) de água injetada na forma de vapor”. [...]. (ROSA, 

2006, p. 701-702). 

 

O sucesso dos processos térmicos depende de muitas variáveis e de muitos 

parâmetros operacionais. Enumerando alguns, pode-se citar a taxa de injeção de vapor, a 

qualidade do vapor, a distância entre injetores e produtores, o comprimento horizontal do 

poço, o período de injeção e paradas de injeção e muitos outros.  

A China tem significativas acumulações de óleo pesado, chegando a 1,9 bilhões 

de toneladas de óleo in-place, em quatro principais áreas: a de Liaohe Oil Field, Xinjiang Oil 

Field, Shengli Oil Field e Henan Oil Field. (SHOULIANG et al., 2005). Essa grande 

quantidade de óleo pesado possui vários tipos, variando a viscosidade de 100 cp a 100 000 cp 

e ocorrendo em profundidades que vão de 200m a mais de 2000m. (SHOULIANG et al., 

2005). Ele é produzido na China há muitos anos, porém, comercialmente viável. Foi iniciado 
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em 1982, quando o primeiro projeto piloto de injeção cíclica foi iniciado com sucesso no 

campo de Liaohe em 1993, chegando a uma produção anual de 10 milhões de tons. 

(SHOULIANG et al., 2005). Empregando metodologias térmicas para produção do óleo 

pesado, hoje, a China domina essa tecnologia de injeção de vapor. (SHOULIANG et al., 

2005). 

Esse país está procurando desenvolver melhor a tecnologia de produzir óleo 

pesado em reservatórios profundos acima de 800m. É o caso do campo de Liaohe, com um 

projeto piloto, no bloco Qi40, em que foi implantado um nine-spot invertido. (SHOULIANG 

et al., 2005). O espaçamento entre os poços de 70x100m, onde são injetados 930 000 ton de 

vapor e produzidos 176 000 ton de óleo, com uma razão óleo vapor de 0,19 e uma 

recuperação de óleo de 35,0%, com um fator de recuperação anual de 6,4% e com o 

acumulado de óleo recuperado de 59,0%, evidencia o grande sucesso na utilização de vapor, 

mesmo em reservatórios mais profundos. (SHOULIANG et al., 2005). 

O SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), drenagem gravitacional utilizando o 

vapor, é composto de dois poços, um injetor e outro produtor. No caso, são dois poços 

horizontais, um acima do outro, paralelos, injetando no poço da parte superior e produzindo 

no poço horizontal inferior. (ROSA, 2006). O vapor é injetado na parte superior, formando 

uma câmara de vapor, na qual o óleo é aquecido e depois flui por gravidade até o poço 

produtor na parte inferior. (ROSA, 2006). “Estudos apresentados na literatura indicam que 

esse método poderia proporcionar um fator de recuperação de até 70% na área de influência 

dos poços”. (Rosa, 2006, p. 722). 

Outro método importante é o eletromagnético, em que é injetada uma corrente 

elétrica no reservatório, aquecendo o óleo e baixando a viscosidade. 

Por fim, existe o método THAI (Toe to Heel Air Injection), no qual a injeção de ar 

é feita de um poço vertical e o óleo é produzido através de um poço horizontal. Na realidade, 

o que ocorre é semelhante ao processo de combustão in-situ, no qual o ar injetado ajuda a 

frente de calor na combustão a seguir em direção ao poço produtor. (ROSA, 2006). 

“Recuperação prevista de 80% do volume original de óleo são reportados na literatura. O 

processo THAI é uma patente da empresa canadense Petrobank”. (ROSA, 2006, p. 704). 
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3.7 Histórico da sísmica 
 

No campo de Duri, na ilha de Sumatra, Indonésia, está em uso a sísmica 4D, ou 

sísmica 3D com um espaço de tempo. Essa tecnologia, usada em larga escala, aumenta a 

recuperação de óleo e otimiza o uso de energia na injeção de vapor. (SEISMIC..., 1999b). 

No campo de Ekofisk, no Mar do Norte, a Phillips Petroleum tem integrado a 

sísmica de poço verticais com a sísmica 3D e 4D para o monitoramento do reservatório e o 

posicionamento de poços para perfuração, aumentando a eficiência e revitalizando a 

produção. No campo de Kinsler, no sudoeste do Kansas, a Amoco, a Texaco e a Conoco têm 

usado o cruzamento das imagens sísmicas para a caracterização de reservatórios e decisões de 

locações de poços para perfuração. Esses acompanhamentos são um marco significativo na 

tecnologia da sísmica, ferramenta vital para explotação de campos de petróleo e 

desenvolvimento da produção. (SEISMIC..., 1999b). 

Similarmente, o potencial de descobertas de reservas pode ser realizado quando 

engenheiros e geocientistas trabalham juntos em uma equipe multidisciplinar. O sucesso em 

campos de petróleo sempre vai depender da diminuição de riscos e incertezas. A sísmica de 

petróleo era usada inicialmente para gerar imagens estruturais de sub-superfície. Com o 

aparecimento da sísmica 3D, o avanço na aquisição de dados e as suas interpretações, estes 

passaram a fornecer mais detalhes, tanto estrutural quanto como informações estratigráficas 

com indicações de hidrocarbonetos. Quando os dados sísmicos foram integrados com os 

dados de perfilagem, testemunhos dos poços, outros dados de sub-superfície e o 

monitoramento e as descrições dos reservatórios, economicamente, representaram um ganho 

significativo. (SEISMIC..., 1999b). 

O marco do início da sísmica, ano de 1924, a descoberta do campo de Nash em 

um domo salino na Brazoria County, Texas, foi baseado em um simples pacote de sinal 

sísmico. Depois, esse campo de óleo foi explorado devido a sinais sísmico de superfície. O 

risco era muito alto e foram perfurados muitos poços secos. Então, engenheiros e 

geocientistas descobriram que podiam utilizar ondas sonoras de baixa freqüência para mapear 

estruturas geológicas de sub-superfície e localizar possíveis acumulações de hidrocarbonetos. 

(SEISMIC..., 1999b). 

Os gravadores de sinais sísmicos, para medir os movimentos durante terremotos, 

foram desenvolvidos na metade do século 19. John C. Karcher deu vida à fórmula básica para 
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reflexão sismológica. Essa fórmula revolucionária provocou grandes mudanças no estudo da 

refração e reflexão, base para sismologia de campos de petróleo. Com a reflexão sismológica, 

mapas de formações de sub-superfície puderam ser desenvolvido através do tempo dos pulsos 

acústicos, gerados na terra e retornados na superfície após serem refletidos de formações 

geológicas com diferentes propriedades físicas. (SEISMIC..., 1999b). 

No início dos anos de 1900, Reginald Fessenden, físico chefe do Submarine 

Signaling Co. de Boston, utilizou ondas sonoras para medir a profundidade da água e para 

detectar icebergs. Em 1913, o instrumento sísmico por ele inventado foi utilizado para gravar 

ambos os sinais, refração e reflexão através da terra, em uma formação próxima a 

Framingham, Massachusetts. Em setembro de 1917, a U.S. Patent Office registrou a patente 

Method and Apparatus for Locating Ore Bodies. (SEISMIC..., 1999b). 

Durante a I Guerra Mundial, Ludger Mintrop inventou um sismógrafo portátil, 

para o exercito alemão localizar a artilharia dos aliados. Após a guerra, Mintrop reinventou o 

processo e passou a utilizá-lo para fazer medidas de distâncias e computar dados geológicos 

da terra através da gravação de vibrações no seu sismógrafo portátil. Nos USA., em abril de 

1923, foi registrada patente para esse novo processo. (SEISMIC..., 1999b). 

Pouco depois de 1924, em Oklahoma City, testes feitos por Karcher, William 

Haseman, Irving Derrine e William Kite provaram a validade do uso do sismógrafo de 

reflexão como uma ferramenta para localizar petróleo. Em 1925, Karcher e DeGolyer 

convenceram Fessenden a vender a sua patente para a Geophysical Research Corp. Em 16 de 

maio de 1930, Karcher e Eugene McDermott fundaram a Geophysical Service Inc. (GSI). 

(SEISMIC..., 1999b). 

Em março de 1925, Dabney Petty, um engenheiro estrutural em Dallas, a respeito 

da aplicação do método de Mintrop na sua companhia, no golfo na costa do Texas. Em 

resposta, seu irmão, O. Scott Petty, em 1 de abril, tentou inventar um sismógrafo – o primeiro 

sismógrafo sensitivo – usando um tubo de vácuo para detectar as vibrações da Terra. Surge 

então, o nascimento da terceira pioneira de geofísica, a Petty Cos. (SEISMIC..., 1999b). A 

aplicação dos princípios da sísmica, desenvolvidos por esses pioneiros, marcou uma 

revolução na procura por hidrocarbonetos e o caminho para grandes descobertas. 

Um terceiro avanço na década de 1950 foi o de Herry W. Mayne, com a invenção 

do “ponto-comum-de profundidade” (CPD), dados empilhados. A invenção de Mayne, 
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chamada também de “ponto médio comum” ou “reflexão comum de pontos”, provou ser o 

principal sinal-ruído de melhoria técnica na exploração sísmica. (SEISMIC..., 1999b). 

Um quarto avanço, desenvolvido pela Conoco o Vibroseis, tornou possível 

substituir as vibrações causadas pelo homem ou aquelas causadas por ondas de dinamite 

geradas em explosões. Vibroseis depende do peso e de equipamentos para criar ondas que 

penetrem na superfície, formações subterrâneas, e reflitam de volta para o sismógrafo, 

exatamente da mesma maneira como uma explosão gerada por ondas. A introdução de 

Vibroseis significava que a multiplicidade das fontes seria viável sem o conseqüente aumento 

de custos que era inevitável quando dinamite foi a única fonte de energia. (SEISMIC..., 

1999b). 

De acordo com Greabner, a segunda revolução na sísmica de petróleo ocorreu no 

início do ano de 1960, com a chegada da tecnologia digital. Já terceira revolução foi 

caracterizada pela evolução da sísmica 2D para sísmica 3D. O primeiro levantamento sísmico 

3D foi feito pela Exxon no campo de Friendswood, próximo a Houstonem1967. Depois veio a 

sísmica 4D, utilizada em um projeto em Sumatra. (SEISMIC..., 1999b). 

A sísmica 4D (time-lapse ou time-lapse three-dimensional 3D seismic) é uma 

sísmica 3D efetuada com um intervalo de tempo entre uma e outra, obedecendo toda uma 

metodologia. 

3.7.1 Sísmica 4D em reservatórios submetidos à injeção de vapor 
 

 A técnica 4D consiste de um método para monitoramento do reservatório através 

de imagens separadas no tempo e comparadas entre si. É uma visão dinâmica do reservatório, 

na qual, pela diferença de imagens, é possível analisar alguns dos seus aspectos, como 

movimentação do calor, diferenças de pressão e qualquer alteração. 

A metodologia da sísmica 4D, por ser uma tecnologia ainda nova, requer uma 

série de cuidados, entre eles, a análise cautelosa na sua interpretação e o uso das técnicas de 

interpretação de reservatórios já conhecidas e aprovadas. (LUMLEY et al., 1997). 

No levantamento sísmico 3D, utilizam-se explosivos, tiro de ar ou vibrações na 

superfície da terra, usadas como fontes para emitir sinais de ondas, os quais são refletidos 

pelas rochas do subsolo e captados nos receptores instalados na superfície. (LUMLEY et al., 

1997). 
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De posse dos dados, os contrastes de impedância sísmica são interpretados através 

de algoritmos, que são funções da rocha e da compressibilidade dos fluidos contidos nelas. 

(LUMLEY et al., 1997). 

As imagens sísmicas são interpretadas pelos geofísicos, fornecendo dados que 

serão utilizados no posicionamento de poços para tentar descobrir novas acumulações de 

hidrocarbonetos ou para o posicionamento no desenvolvimento de um campo já em produção. 

(LUMLEY et al., 1997). 

No caso da sísmica 4D, é feita uma nova sísmica 3D com um espaço de tempo, 

que pode ser, por exemplo, de um ano ou menos, em que são geradas novas imagens. Ela 

procura repetir as mesmas condições da primeira sísmica: posição dos explosivos, intensidade 

dos tiros e posições dos receptores. (LUMLEY et al., 1997). 

As imagens sísmicas são sensíveis espacialmente a várias propriedades da rocha 

reservatório, como litologia, porosidade, quantidade de argilas, saturação de fluido nas rochas, 

pressão de poros e temperatura. 

Através da variação da impedância acústica, de posse da segunda imagem, é 

possível fazer diversas interpretações. Identificam-se as variações dessas propriedades pela 

comparação das duas imagens geradas, defasadas no tempo. Dessa forma, podem ser 

identificadas barreiras e diversas heterogeneidades no reservatório. (LUMLEY et al., 1997).  

Com o aprimoramento e o desenvolvimento da técnica, aparece uma ferramenta 

fundamental para controle e monitoramento de injeção de fluido no reservatório, como água, 

vapor, CO2 e identificação de barreiras de áreas não varridas, dado muito importante no 

mapeamento de caminhos de fluxos. (LUMLEY et al., 1997). 

A identificação de contatos óleo-água, no Mar do Norte, acompanhado de 1982 a 

1991, agregou muitos benefícios no posicionamento de poços para injeção de água em locais 

onde ficou óleo remanescente. (LUMLEY et al., 1997). 

Outro exemplo de projeto bem sucedido é o da Chevron West África. Com a 

aplicação da sísmica 4D, foi possível localizar poços injetores de água, evitando perdas de 

óleo no futuro e otimizando a recuperação. (LUMLEY et al., 1997). 

A complexidade dos reservatórios reais e a conseqüente dificuldade 
de modelar o problema com precisão, através de modelos analíticos, 
fazem com que seja necessária a utilização da simulação numérica, 
que permite obter uma previsão do comportamento do reservatório, 
com base em um modelo geológico previamente construído a partir 
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de diversos parâmetros gerados durante a caracterização do campo. 
O problema da modelagem de reservatórios complexos com a 
necessidade de grande precisão é mais crítico em grandes campos 
marítimos, acompanhados de dados de produção e sísmica 4D, onde 
são necessárias muitas simulações por análise para calibrar o modelo 
geológico para que se possam fazer previsões de produção mais 
confiáveis. (VALMIR, et al., 2006, p. 1). 

 
 
 
FIGURA 3-2 – “Mapa de saturação de água do modelo sintético (a) modelo ajustado (b) erro entre os mapas 
(c)”.  
Fonte: VALMIR et al., 2006, p. 7 

 

Na FIG. 3-2, temos um exemplo de sucesso entre o modelo real (a) e o modelo 

calibrado (b) construído para simulações, comprovado pela suas diferenças que são mínimas 

(c). 

 

3.7.2 Engenharia de reservatório e simulação numérica de escoamento de fluido 
 

A engenharia de reservatório se iniciou oficialmente no final do ano de 1920. 

Nessa época, engenheiros interessados na recuperação de petróleo iniciam sérias 

considerações sobre a relação entre gás e energia. (SEISMIC..., 1999b). 

Atualmente, os estudos de reservatório podem marcar o primeiro passo no ano de 

1856, quando Frenchman H. Darcy inicia seus interesses nas características do fluxo em filtro 

de areia para purificar a água, o que resultou na lei de Darcy, teoria quantitativa do fluxo de 

fluido em meio poroso homogêneo. (SEISMIC..., 1999b). Posteriormente, em 1935, D. L. 

Katz, da Universidade de Michigan, propôs o método para obter o balanço de materiais em 

um reservatório fechado. (SEISMIC..., 1999b). 
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A simulação de fluxo para poços horizontais é de grande importância. O sucesso 

vai influir nos objetivos gerencias para recuperação de óleo dos reservatórios. Esses objetivos 

podem incluir o aumento de produção, aceleração no aumento de reservas a baixo custo em 

campos maduros, redução da produção de fluidos indesejados, perdas de reservas em 

reservatórios de pouca espessura, redução do número de poços de injeção em um campo e 

redução do número de poços em campos maduros, estreitamento de malha. (JOSHI, 1996). 

O custo de perfuração de poços horizontais em campos maduros, além de ser 

menor, possui baixos riscos geológicos associados, devido ao volume de informações 

conhecidas do campo. Já em áreas novas, o custo é elevado, devido ao uso de tecnologia 

avançada para navegação durante a perfuração disponível hoje. (JOSHI, 1996). Poços 

horizontais no mundo todo têm demonstrado bastante eficiência em aumentar a taxa de 

produção dos campos de petróleo. (JOSHI, 1996). 
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4.1 Metodologia experimental 

 Para o desenvolvimento deste estudo, o ponto de partida foi um modelo 

completo, testado e aferido com dados reais de um Campo de Petróleo no Nordeste do Brasil, 

fornecidos pela Petrobras (Petrobrás, 2002). 

4.2 Caracterizações Geológicas 
 

O Campo do modelo em estudo tem uma área aproximada de 44km², com 

profundidade média de 200m, óleo pesado, viscosidade superior a 800 cp e Grau API entre 14 

e 17º.  

Com o objetivo de dar suporte a um projeto de injeção contínua de vapor, no 

Nordeste do Brasil, em malha de 141m, foi elaborado um estudo piloto de injeção contínua, 

com dois five spot (malha de cinco pontos) invertidos. 

Na revisão de todos os dados disponíveis do reservatório, observa-se o topo, a 

base e os contatos óleo/água, bem como a elaboração de novas seções estratigráficas, a 

atualização na interpretação de perfis e a migração dos dados do software Logcalc 2.5 para o 

PetroWorks (versão 1998.5), fazendo a modelagem geoestatística. 

A área escolhida para montagem do modelo e caracterização geológica foi 

aumentada com a finalidade de minimizar imprecisões nas bordas do modelo, totalizando 76 

poços. Para a modelagem geoestatística, foram utilizadas 24 camadas. 

Os estudos fizeram uso de testemunhos (540m analisados) descritos, texturas e 

estruturas sedimentares, intercalado com argilitos típicos. O reservatório era subdividido em 

16 litofáceis sedimentares, sendo a zona escolhida, após análises e correlações rocha-perfil, a 

com melhor porosidade e permeabilidade para o projeto de injeção contínua. 

4.2.1 Caracterização quantitativa dos reservatórios 
 

Com base nos históricos de produção nos perfis elétricos radioativos e injeção nos 

poços do campo, foi feita a caracterização da zona do modelo utilizado neste estudo. Foram 

determinadas três eletrofáceis: a “1”, com os melhores reservatórios, a “2”, com reservatórios 
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secundários e a “3”, relativo aos selantes. Por características análogas a um campo vizinho, 

foram estimadas as permeabilidades horizontais. 

Os parâmetros para a zona em estudo foram as porosidades efetivas superiores a 

19% e a diferença entre as leituras dos perfis neutrão e as densidades inferiores a 4%.  

4.2.2 Interpretação dos perfis 
 

As interpretações quantitativas dos perfis foram feitas por meio do software da 

Landmark (PetroWorks 1998.5), que corrigiu as curvas originais conforme as ferramentas 

utilizadas, baseando-se nos parâmetros obtidos dos poços durante a perfuração. 

Para tanto, foram determinados valores médios que afetaram a interpretação, 

procedeu-se o cálculo dos volumes de argila, o modelo mineralógico considerado foi de 2,65 

3/ cmg  para obtenção dos valores de porosidade efetiva e para o cálculo das saturações de 

óleo. Foram utilizadas as equações de Waxman-Smits, normalizadas em conjunto com o 

método da saturação de zona invadidas. 

Os valores de fator de cimentação (m), coeficiente de tortuosidade (a) e expoente 

de saturação (n) utilizados foram: m=1, a=2 e n=2 (dados para reservatórios arenosos, 

encontrados normalmente nos livros sobre reservatórios). 

 4.2.3 Modelagem geoestatística 
 

A modelagem foi elaborada por meio do software Isatis, procedendo à correção 

dos dados iniciais através da reinterpretação dos perfis disponíveis. 

Os cálculos e a modelagem dos variogramas experimentais, relativos às 

eletrofáceis consideradas as propriedades petrofísicas do reservatório, foram utilizados para a 

geração de mapas de isoproporções para cada eletrofáceis estudada e analisada em conjunto 

com os dados disponíveis do campo. 

Neste estudo, foram encontradas direções preferenciais (resultado da injeção de 

vapor), sendo definida a direção N60W como a de maior continuidade espacial e a direção 

N30E como a de menor continuidade (observar que no modelo os dados estão rotacionados de 

45 graus no sentido horário). Para melhor avaliação, foram gerados vários semi-variogramas 
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horizontais, em muitas direções, confirmando mais uma vez uma continuidade maior na 

direção N60W. 

A quantificação das heterogeneidades do reservatório foi feita em poços com 

distância mínima de 70m, ou seja, sem muita precisão. As heterogeneidades devem ocorrer 

em distâncias menores que esta. 

O problema foi resolvido com estudos e análise dos semi-variogramas em quatro 

poços horizontais (do mesmo campo), principalmente em um dos poços perfurados na maior 

direção de continuidade (N60W), no qual foi definido um alcance de 30m. Esses resultados 

foram utilizados no ajuste do modelo. 

Não foram feitos os semi-variogramas das permeabilidades horizontais. Foi feita 

uma co-simulação entre porosidade e permeabilidade, sendo a porosidade considerada como 

uma variável secundária, dispensando os semi-variogramas relativos às permeabilidades. Já 

nas direções verticais e horizontais, foram feitos vários semi-variogramas, obtendo mais uma 

vez resultados que indicaram maiores continuidades na direção N60W. 

Para a definição do grid ou malha de simulação, levou-se em conta a geometria da 

malha de perfuração. Para a demarcação das dimensões horizontais e do número de blocos a 

serem simulados, foi utilizada uma área de aproximadamente 2,2km2, totalizando 76 poços, 

com espaçamento mínimo de 70 metros. 

Foi definida uma malha tridimensional de 64 células nas direções leste e norte e 

24 (layers) camadas, com dimensões de 23,3m x 23,3m no plano horizontal e na direção 

vertical, variando de 1,1m a 2,0m. 

No reservatório do modelo, devido às grandes heterogeneidades, foi feita a 

modelagem estocástica das eletrofáceis, encontrando as eletrofáceis 1 (melhores 

reservatórios), igual a 59,3%, as eletrofáceis 2 (reservatórios secundários), igual a 18,2%, e as 

eletrofáceis 3 (selante), igual a 22,5%. Elas apresentaram-se lateralmente muito descontínuas, 

porém, não ultrapassaram a dimensão de 500m. Os melhores reservatórios estão 

homogeneamente distribuídos na seção vertical. 

 Concluindo, os resultados obtidos pelas simulações das eletrofáceis estão de 

acordo com o modelo geológico, principalmente quanto à continuidade lateral dos 

reservatórios e dos selantes. 
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Para as simulações das propriedades petrofísicas, considerando-se as distribuições 

das eletrofáceis para os selantes, foi adotada a de 13,5% de porosidade, permeabilidades em 

0,01md, devendo essas rochas serem consideradas no estudo térmico, pois absorvem calor, 

principalmente devido ao seu volume de água conata. 

As simulações condicionais foram desenvolvidas utilizando-se de algoritmos 

Turning Bands e Collocated Cosimulation, relativos às porosidades e às permeabilidades. Os 

reservatórios apresentam valores de permeabilidade de até 10.000 md nas medidas 

petrofísicas de permeabilidade, sendo bastante friáveis e de difícil amostragem, o que 

prejudica a determinação de parâmetros petrofísicos, porém, os resultados foram considerados 

satisfatórios. 

Os mapas necessários à montagem do modelo de fluxo, mapa do topo estrutural 

da zona, do contato óleo/água e da espessura total da zona, foram gerados através de um 

algoritmo de krigagem linear. 

 

4.3 Simulação de fluxo 
 

As simulações de fluxo foram efetuadas com o simulador STARS da CMG e com 

um modelo físico de duas malhas tipo five spot ou malha de cinco pontos invertido com dois 

poços injetores e sete poços produtores, entre os quais existe um espaçamento de 141m. 

O primeiro estudo foi modificado para a incorporação de um modelo heterogêneo 

e a elaboração da caracterização geológica do reservatório com uso de modelagem 

geoestatística. 

Utilizado para o modelo de fluxo um, a malha de 13 (i) x 25 (j) x 24(k) células, 

totalizando 7.800 células ativas, no plano horizontal, um retângulo de (i)302,90m x 

(j)582,50m (área de 176.439,25 m2) e no sentido vertical variando de (k)1,10m a 2,00m, 

sendo esse estudo recomendado para estudos e previsão de produção de óleo e água da 

expansão da injeção contínua de vapor no campo estudado, utilizando as curvas ajustadas pelo 

estudo.  

4.3.1 Caracterização de fluidos  
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As propriedades do óleo para caracterização do fluido do reservatório foram 

obtidas através da análise PVT realizada para a zona estudada em um poço da área e, com 

isso, foram efetuadas mudanças na viscosidade. 

Foram combinados óleo de tanque e gás de dois poços de campos diferentes com 

as mesmas características para reproduzir a pressão de saturação de 20 kgf/cm2 e temperatura 

de 37ºC, originais do reservatório, a densidade de 0,625, a massa molecular de 18,1 e a 

viscosidade do gás e as propriedades da água obtidas do manual do STARS. Foram 

encontradas as seguintes propriedades da água: peso molecular de 18,015, temperatura crítica 

de 705,47ºF e pressão crítica de 3.198 psi. 

 Os dados de compressibilidade de rocha de valor inicial 0,0030/psi, obtido de um 

outro estudo de um poço do campo, dado compatível com rochas inconsolidadas e óleo 

pesado, foi modificado para 0,00014/psi para ajuste do modelo. 

A pressão capilar foi também obtida de estudos anteriores no campo. Foi 

determinada uma única curva, sendo o contato óleo-água definido dentro do próprio 

reservatório, compatíveis com as análises de perfis dos poços. 

Foi utilizado o método de Molina para a obtenção das curvas de permeabilidade 

relativa, possibilitando, através da análise das curvas, fazer estimativas da produção e do 

influxo de água, permitindo uma avaliação do reservatório com injeção de vapor. Utilizaram-

se pontos terminais para melhorar a mobilidade da fase óleo na melhor fácies do reservatório. 

A temperatura média adotada no modelo foi de 37 ºC e a pressão estática inicial 

foi de 20 2/ cmkgf na cota de -190m, valor encontrado por correlações e confirmado através 

de teste de formação. 

As propriedades térmicas utilizadas foram: 

- Capacidade calorífica volumétrica da rocha de 35 BTU/pé - ºF. 

- Condutividade térmica da rocha de 24 BTU/pé – dia - ºF. 

- Condutividade térmica da água de 8,6 BTU/pé – dia - ºF. 

- Condutividade térmica do óleo de 1,8 BTU/pé – dia - ºF. 

- Condutividade térmica do gás de 0,6 BTU/pé – dia -ºF. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN  Capítulo 4: Modelagem do Processo 

 

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

67

Usadas as mesmas capacidades para rochas adjacentes. A qualidade do vapor para 

injeção contínua foi calculada para uma distância de 2400 m do gerador, na face da formação, 

utilizando o Simulador LINVAP. 

 

4.3.2 Histórico de produção e injeção 
 

O mecanismo de produção do campo é por expansão de fluidos e por aqüífero de 

fundo. Os primeiros poços perfurados foram em malhas de 400m, reduzindo para 280m, 

depois para 200m e, finalmente, foram perfurados os injetores do projeto piloto, diminuindo 

para 141m a distância entre injetores e produtores. 

A fase de injeção cíclica ocorreu durante 13 anos, quando foi iniciada a injeção 

contínua no primeiro poço injetor, o I1, enquanto no outro injetor, o I2, ela foi iniciada 

posteriormente. A injeção foi iniciada com 140 ton/dia e depois, no início do segundo injetor, 

diminuída para 60 ton/dia por poço, devido ao baixo ROV (relação óleo-vapor) adicional 

produzido por volume de vapor injetado, considerado na extrapolação.  

 

4.3.3 Descrição do modelo de simulação 
 

Foi utilizado para as simulações o modelo térmico da CMG, o STARS, 

empregando um modelo físico com malha de 13(i)-23,3m x 25(j)-23,3m x 24(k), variando de 

1,1m a 2,0m, com as dimensões: 13(i) = 302,90m; 25(j) = 582,50m e 24(k) = espessura da 

camada, usando duas malha de cinco pontos com dois poços injetores e sete produtores com 

uma distância entre injetor e produtor de 141m. 

A orientação da malha é a direção longitudinal do projeto. Essa orientação 

procurou reproduzir um fluxo perpendicular na direção injetor-produtor, posição mais 

representativa para injeção contínua de vapor, a qual retrata melhor a irrupção do vapor 

(breakthrough). 

A orientação citada acima é no sentido nordeste do campo. A representação 

geométrica ficou de acordo com os estudos de caracterização geológica e dos testes de 

pressão estática de cada reservatório, sendo a representação das heterogeneidades feitas a 

partir de imagens estocásticas, do topo, da espessura porosa, permeabilidade e porosidade de 

acordo com métodos geoestatísticos.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN  Capítulo 4: Modelagem do Processo 

 

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

68

 

Figura 5-4 – Malha de simulação do modelo 5-spot invertida 
Fonte: Petrobrás, 2002 

4.3.4 Ajuste histórico 

  
Foi executado um ajuste muito bom nas curvas simuladas com o histórico de 

produção do campo. 

 

Figura 6-4 -  Ajuste da produção de líquido acumulada (simulada tracejada) 
Fonte: Petrobrás, 2002 
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Figura 7-4 – Ajuste da vazão de óleo (simulada tracejada) 
Fonte: Petrobrás, 2002 

 

Figura 8-4 – Ajuste da produção acumulada de óleo (simulada tracejada) 
Fonte: Petrobrás 
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Com o ajuste do modelo, foi feita nova adequação com os índices de produção, 

sendo as curvas semelhantes a do ajuste inicial, em que será utilizado para extrapolação com 

os parâmetros de operação da termoelétrica prevista no projeto.  

4.3.5 Monitoramento de injeção contínua de vapor através de sísmica 3D 
 

A área do projeto piloto de injeção contínua de vapor foi monitorada através da 

sísmica 3D, utilizando os dados de um campo vizinho com as mesmas características do 

campo do projeto piloto da malha de cinco pontos. E por analogia, pôde ser feito o 

monitoramento e o acompanhamento do caminho do vapor com uma única imagem 3D na 

área do projeto piloto. 

Isso foi possível devido à semelhança entre os mapas de diferenças de atributos 

dos dois levantamentos e o mapa de amplitude, obtido com apenas a segunda imagem do topo 

do reservatório da zona injetada. 

A comparação feita dos históricos de produção com as barreiras de 

permeabilidades entre os dois campos apresentou-se semelhante, com apenas pequenas 

diferenças. Essa observação foi de grande relevância, principalmente por permitir a 

visualização de uma área drenada e não varrida pelo vapor, com apenas uma imagem, e do 

caminhamento do vapor na área do projeto piloto. 

A relação custo benefício para campos maduros e de baixa produtividade de óleo 

pesado com injeção de vapor é muito favorável a esse tipo de levantamento sísmico. Ele foi 

realizado com apenas uma imagem 3D, cobrindo a malha do projeto piloto para injeção 

contínua de vapor. Esse levantamento sísmico foi realizado seis meses após o início da 

injeção contínua, com a finalidade de testar os resultados com apenas uma imagem. 

Os resultados foram surpreendentes. Os mapas obtidos referentes ao topo e a um 

refletor intermediário do reservatório mostraram que somente uma imagem foi suficiente para 

identificar e monitorar o caminhamento do vapor. 

Esse método apóia-se nas variações de impedância acústica que são provocadas 

pelas mudanças nas características do reservatório, submetido a processos térmicos, mudanças 

de temperatura, pressão e saturações.  

A área de interesse geológico do projeto era de 0,156 km2 e o levantamento 

sísmico ocupou uma área de 0,440 km2, bem maior do que a área do projeto piloto. Como a 
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área próxima ao projeto era povoada, o levantamento foi executado somente após as 22h para 

minimizar os ruídos, assegurando a qualidade dos dados. 

As condições superficiais eram boas e foram tomadas todas as providências para 

uma operação segura. A área do levantamento era plana, ocupada por depósitos sedimentares 

aluvionares às margens do Rio Açu. 

Em alguns pontos, existe afloramento de carbonatos da Formação Jandaíra. 

Assim, deve ser tomado cuidado redobrado na colocação dos geofones, devido à pouca 

consistência do solo. A área para operação na superfície é bem inferior a do levantamento do 

campo vizinho, do primeiro levantamento. Dessa forma, foi muito importante a descoberta da 

eficácia de uma só imagem 3D, pois, no campo do projeto piloto de injeção contínua, ficaria 

muito difícil garantir uma repetitividade, que é um dos aspectos de grande relevância nos 

levantamentos sísmicos 4D. 

O levantamento possibilitou, através dos mapas na área da malha de cinco pontos, 

identificar a não existência de barreiras de permeabilidade entre o injetor e os quatro poços 

produtores e que os maiores valores de amplitude estão junto ao poço injetor, região mais 

aquecida. Nos mapas, ficaram claramente definidas as áreas não lavadas pelas injeções 

cíclicas e contínuas, informação de grande relevância para posicionamentos de poços futuros. 

Era de se esperar que, com levantamento de uma única imagem 3D, dificuldades 

de interpretação poderiam surgir, principalmente, por efeitos causados por variações laterais 

de facies no reservatório, levando a confundir tais variações, por causarem modificações nas 

amplitudes que podem ser confundidas com os efeitos da injeção de vapor. Porém, como as 

variações nas impedâncias são muito elevadas, quando se trata de injeção vapor, têm-se 

conhecimentos que as variações das facies no caso da formação analisada não apresentam 

muita preocupação nesse caso. 

Existe uma grande dificuldade na interpretação de uma única imagem, que não 

ocorre com um levantamento sísmico 4D. Quando temos a presença de capas de gás, poderão 

ocorrer anomalias de amplitude, as quais poderão levar a interpretações erradas, fato que não 

acontece com a sísmica 4D. Quando esta é feita a diferença de imagens, esse valor tende à 

zero, não criando dessa forma anomalias. 

As maiores amplitudes nos mapas analisados convergem para um poço da malha 

do projeto piloto, significando que, no momento do levantamento, esse poço apresentava 
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melhor eficiência de varrido vertical na sua direção, o que veio a se confirmar com o histórico 

de temperatura e produção. Durante a maior parte da duração do projeto, esse foi o poço que 

melhor produziu. 

Uma conclusão bastante importante proveniente da interpretação dos mapas 

sísmicos 3D é a identificação dos caminhos preferenciais do vapor. Em um projeto de injeção 

contínua de vapor, esse canal é muito importante, tanto para localização de áreas não varridas, 

como para melhor posicionamento de poços, o que melhora a drenagem do reservatório. 

O que foi observado nos mapas está de acordo com o modelo deposicional dos 

reservatórios, indicando o caminho preferencial do vapor na direção nordeste, que foi de 

importância fundamental para esse estudo, referência para posicionamento das trajetórias. 

Foi identificada também no mapa de amplitudes, na direção de um poço produtor 

da malha, uma formação de um finger (dedo, um caminho preferencial para um ponto de 

baixa pressão, o poço). Esse detalhe foi de fundamental importância para mostras que a 

interpretação estava correta. 

É necessário conhecer bem as características do reservatório, saber se são 

favoráveis ou não ao emprego dessa técnica. Nesse caso específico, as condições favoráveis 

do reservatório, da qualidade sísmica 3D, do óleo, da pequena profundidade de injeção, da 

grande variação de temperatura e, conseqüentemente, das mudanças fortes na impedância 

acústica, a porosidade alta, também contribuiu e principalmente uma freqüência sísmica 

dominante elevada, com elevada razão sinal/ruído. 
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4.4 Desenvolvimentos do estudo 
 

Para desenvolvimento deste estudo, foi utilizado um modelo cedido pela 

Petrobras, duas malhas de cinco pontos invertido, conforme FIG. 4-2. Partindo de uma 

modelagem geológica, de um modelo ajustado para um simulador de fluxo e dos dados da 

sísmica 3D. 

4.5  Parâmetros utilizados em todas as simulações 
 

Nos intervalos de navegação, como os poços horizontais, foram tomados como 

base os intervalos de injeção de vapor do poço injetor do modelo do projeto piloto original, 

FIG. 4-2, como vemos na FIG. 4-1. 

 

 

FIGURA 4-1 – Canhoneados do poço injetor 
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FIGURA 4-2 – Modelo do Projeto Piloto Original 
 

Foi levada em consideração a saturação de óleo dos intervalos, porém, como os 

poços são horizontais, a zona contém intercalações e o modelo é heterogêneo, pode ocorrer 

que um trecho do poço passe por intervalos com menores permeabilidades e com saturação de 

óleo diferente. 

Os poços foram colocados dentro de um determinado intervalo, no qual temos 

injeção de vapor no poço injetor (i). Com poços nas diversas direções, com uma mesma 

extensão horizontal, 200m de trecho aberto ao fluxo, a comparação contemplou um total de 

80 casos. 

POÇOS INJETORES 
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FIGURA 4-3 – Intervalo de navegação horizontal 
 
 

As dez trajetórias foram projetadas para navegar nas profundidades de 180m, 

182m, 183m, 184m, 186m, 187m, 190m e 192m, escolhidas do intervalo de injeção (FIG. 4-

3). De forma a atingirem um ângulo de 90º de inclinação, a uma distância de 150 metros da 

base, significa dizer que temos em todas as trajetórias a mesma taxa de ganho de ângulo. 

Após atingir os 90º de inclinação, será revestido o poço e, com um diâmetro 

menor, continua a navegação, na horizontal, atingindo um trecho de 200 metros, que será 

revestido com um revestimento rasgado, permitindo uma exposição ao reservatório de um 

mesmo comprimento, para todas as trajetórias. 

A FIG. 4-3 representa um corte no modelo original, passando pelos seguintes 

poços: p, i, p e i, poços injetores das duas malhas de cinco ponto e dois poços verticais 

produtores. O corte está exatamente na direção identificada como o melhor canal de 

permeabilidade. 

INJETOR 
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A escolha das profundidades mais rasas tem uma finalidade importante, a de 

permitir estudos futuros de sensibilidade quanto à influência da gravidade. Comprovada em 

outros métodos, como o SAGD. Este estudo não contempla essa análise, porém, as curvas 

geradas pelas simulações, curvas de produção acumuladas dos poços horizontais produtores, 

podem mostrar resultados interessantes. 

O objetivo das oito profundidades foi investigar a melhor profundidade de 

navegação no modelo em estudo. A temperatura diminui a viscosidade do óleo e este por 

gravidade tende a migrar para parte inferior do reservatório. 

Os poços foram posicionados, ocupando praticamente toda a área da malha do 

modelo original. A caracterização geológica feita em uma área bem maior teve como objetivo 

evitar as imprecisões de bordas do modelo. 

Foi considerado o aproveitamento das bases dos poços já existentes, pois, como se 

trata de um campo maduro, com possível estreitamento de malha, é importante essa 

consideração, gerando uma economia significativa na execução e na preservação do meio 

ambiente, além de facilitar a aprovação junto aos órgãos de controle ambiental, pelo fato de 

adotar como poço injetor um poço já perfurado, fazendo somente as adaptações necessárias, 

para transformar o produtor em um poço injetor de vapor. 

Para todas as simulações, utilizamos uma temperatura do vapor de 520ºF, com 

uma qualidade de 65%, injetando continuamente 180 m 3 /dia durante todo período de injeção 

de 31/01/1983 a 31/12/2024. 

Partindo desse modelo, com todas as propriedades das rochas e com os históricos 

de produção do campo, foi montado um modelo para desenvolver este estudo, com a 

finalidade de encontrar a melhor trajetória de um poço horizontal, produtor, em relação a um 

poço vertical injetor de vapor contínuo e a um melhor caminho de permeabilidade no 

reservatório. 

O modelo foi elaborado com a seguinte configuração: um poço injetor vertical e 

um poço produtor horizontal, com uma distância de 141 metros do injetor de vapor. Essa 

distância foi adotada no projeto piloto das duas malhas de cinco pontos, com dois poços 

injetores e sete poços produtores para injeção contínua de vapor. 
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Para definir a melhor trajetória no modelo, foi necessária a definição das 

trajetórias dos poços e do projeto de cada poço, para em seguida retirar todos os poços do 

modelo original e substituir pelas trajetórias propostas. 

Para simulação, foram projetados dez poços horizontais, considerado o melhor 

caminho de permeabilidade, fornecido pela sísmica e pelo estudo geológico, na direção 

nordeste. O primeiro poço foi projetado com uma trajetória na parte horizontal, semi-circular, 

em torno do poço injetor na direção nordeste, formando 1/4 de circulo com um raio de 141m. 

Já o segundo poço, na direção do melhor caminho de permeabilidade, isto é, ele segue a 

mesma direção indicada pelo canal de melhor permeabilidade. O terceiro poço fez 45 graus, o 

quarto 90 graus e o quinto e o sexto na direção do segundo, nas laterais do modelo da malha 

adotada. O sétimo e o oitavo são semelhantes ao primeiro, variando somente a distancia do 

injetor, ficando a 252m e 362m, respectivamente. O nono e o décimo poço, semelhante ao 

quarto, fez 90º com o canal. Todos foram projetados com a mesma extensão de trecho 

horizontal e com a mesma configuração de revestimentos, revestimento rasgado com 200 

metros de tubos. 

Os poços foram projetados em oito profundidades diferentes para cada geometria 

de poço, de acordo com o intervalo perfurado do poço de injeção. Os pontos de injeção e a 

quantidade de vapor foram utilizados do modelo. Todos os poços foram projetados e 

simulados quanto à execução, às colunas para perfuração e às descidas dos revestimentos com 

o software da Landmark versão 2000.16 e Wellplan 2000, totalizando 80 casos de poços e 

denominados da seguinte maneira: 

• POTHPxy-zm (Projeto de Otimização de Trajetória Horizontal – Poço na Base 
“x”, Número do poço “y” e na Profundidade “z metros”). 

• POTHP11-180m, POTHP12-182m, POTHP13-183m, POTHP14-183m, 
POTHP15-186m, POTHP16-187m, POTHP17-190m, POTHP18-192m. 

• POTHP21-180m, POTHP22-182m, POTHP23-183m, POTHP24-183m, 
POTHP25-186m, POTHP26-187m, POTHP27-190m, POTHP28-192m. 

• POTHP31-180m, POTHP32-182m, POTHP33-183m, POTHP34-183m, 
POTHP35-186m, POTHP36-187m, POTHP37-190m, POTHP38-192m. 

• POTHP41-180m, POTHP42-182m, POTHP43-183m, POTHP44-183m, 
POTHP45-186m, POTHP46-187m, POTHP47-190m, POTHP48-192m. 
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• POTHP51-180m, POTHP52-182m, POTHP53-183m, POTHP54-183m, 
POTHP55-186m, POTHP56-187m, POTHP57-190m, POTHP58-192m. 

• POTHP61-180m, POTHP62-182m, POTHP63-183m, POTHP64-183m, 
POTHP65-186m, POTHP66-187m, POTHP67-190m, POTHP68-192m. 

• POTHP71-180m, POTHP72-182m, POTHP73-183m, POTHP74-183m, 
POTHP75-186m, POTHP76-187m, POTHP77-190m, POTHP78-192m. 

• POTHP81-180m, POTHP82-182m, POTHP83-183m, POTHP84-183m, 
POTHP85-186m, POTHP86-187m, POTHP87-190m, POTHP88-192m. 

• POTHP91-180m, POTHP92-182m, POTHP93-183m, POTHP94-183m, 
POTHP95-186m, POTHP96-187m, POTHP97-190m, POTHP98-192m. 

• POTHP101-180m, POTHP102-182m, POTHP103-183m, POTHP104-183m, 

POTHP105-186m, POTHP106-187m, POTHP107-190m, POTHP108-192m.
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4.5.1 Poços na Base 1 

POTHP11-180m, POTHP12-182m, POTHP13-183m, POTHP14-183m, POTHP15-186m, POTHP16-187m, POTHP17-190m, POTHP18-192m. 

1 3
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9
5

7

10

8

2

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

1

BASE 4 (291,00;-442,00) BASE 10 (401,75;-442,00)

BASE 5 (99,71; -249,71)

BASE 9 (512,49;-442,00)

BASE 1 (143,64;-356,77) BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

INJETOR

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51) (401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

6
(360,45; -51,30)

(471,19, -250,70)

(291,00, -260,00) (401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(430,00; -151,00) (512,49; -151,00)(401,75; -151,00)(291,00; -151,00)

I
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FIGURA 4-4 Base 1 – Poços Horizontais Trajetórias 1 
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4.5.1.1 Projeto do poço modelo POTHP1y-zm 

Poço projetado em ¼ de círculo (FIG. 4-4), de modo que a distância entre o poço 

Injetor 1 ficasse a uma distancia de 141 metros do poço horizontal produtor ao longo de todo 

o revestimento rasgado (slot liner), trajetória mais complexa em relação à geometria. 

 

FIGURA 4-5 – Projeto poço POTHP11-180m 
 

O poço inicia o ganho de ângulo a partir de 30m (FIG. 4-5), atingindo 90º de 

inclinação na profundidade, medida de 256,61m e profundidade vertical de 180m. A taxa de 

ganho de ângulo foi de 11,46 º/30m (11,46º a cada 30m). 

A outra curva em torno do poço Injetor-1 se inicia na profundidade medida de 265,62m, 

com um giro de 12,189º/30m ( giro de 12,189º a cada 30m), poço com 221,49m de trecho 
horizontal, com uma relação entre o afastamento (323,36m) e a profundidade vertical (180m) 

de 1,8, não sendo considerado um poço de grande afastamento: 

 

FIGURA 4-6 – Projeto revestimento poço POTHP11-180m 
 

O poço foi projetado para ser descido um revestimento de 9 5/8” na profundidade 

de 12m, um revestimento de 7” a 266m (final do primeiro ganho de ângulo) e um liner de 5 

1/2” a 487m no final do poço, conforme vimos na FIG. 4-6.  

O revestimento de 7” será descido no final do ganho de ângulo, com a finalidade 

de cobrir toda a curva, o qual deverá ser cimentado com uma boa cimentação para isolar 

qualquer intervalo acima da sapata. Devendo ser feita a avaliação da cimentação, através de 

perfis para saber a qualidade da cimentação, pois, no caso de abertura de janelas no 

revestimento de 7”, é necessário que se tenha uma boa cimentação, com a finalidade de 
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ancorar o liner de 5 1/2”.  

Foram projetados liner de 5 1/2”, rasgados conforme dimensionamento, que serão 

calculados de acordo com a glanulometria da rocha do reservatório para evitar a produção de 

areia e obstrução dos rasgos. No futuro, poderá ser aberta uma janela no revestimento de 7”, 

permitindo fazer outros poços em outras direções e aproveitando o revestimento de 7”, além 

de aceitar que no interior do revestimento de 7” sejam colocadas bombas de fundo de maior 

diâmetro. 

O poço deverá ser perfurado com uma sonda que disponha de Top Driver, 

ferramenta que permite repasse para cima no poço, de forma a não apresentar problemas na 

execução, evitando problemas de limpeza, dificuldades na retirada da coluna e possibilitando 

uma descida dos revestimentos mais rápida e segura. 

Deverá ser utilizado MWD durante a perfuração, permitindo a retirada de registro 

(inclinação e direção) do poço, em um tempo menor e com maior segurança. Na fase final de 

6 1/8”, poderá ser usado o LWD para permitir uma navegação segura, dentro da trajetória 

programada. Outro fator para usarmos essa ferramenta é evitar a perfilagem final e possíveis 

correções de trajetória, impedindo as intercalações de argilas no reservatório de origem fluvial 

desse campo específico. 

Esse projeto de poço, geometria, conforme FIG. 4-7, 4-8 e 4-9, é o que apresenta 

o maior grau de dificuldade em relação aos outros poços, porque, além do ganho de ângulo 

para chegar a 90º de inclinação, continua o giro no trecho horizontal, fazendo ¼ de círculo. 

Logo, foram feitas as simulações da perfuração e descidas dos revestimentos somente nesse 

poço. (Ver simulações nos Apêndices). 

 

FIGURA 4-7 – Vista lateral do poço POTHP11-180m 
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FIGURA 4-8 – Vista de cima do poço POTHP11-180m 
 

 

 

FIGURA 4-9 – Vista 3D do poço POTHP1y-zm 
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Depois de comprovada a execução da trajetória POTHP18-192m, foram retiradas 

todas as trajetórias elaboradas no Compass (Landmark), que foram transformadas em 

arquivos compatíveis com o STARS e importadas para criar as trajetórias no modelo original. 

Assim, mantendo as mesmas características em todas as trajetórias, foram rodadas 

no simulador as 80 trajetórias a partir de dez bases e em oito profundidades diferentes.  

  

 

FIGURA 4-10 – Simulações acumulado de óleo vs. Tempo trajetórias da Base 1 
 
 
 
 Na FIG. 4-10, os resultados mostram todas as curvas de produção acumulada que 

variam com o tempo das trajetórias da Base 1.
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4.5.2 Poços na Base 2 

POTHP21-180m, POTHP22-182m, POTHP23-183m, POTHP24-183m, POTHP25-186m, POTHP26-187m, POTHP27-190m, POTHP28-192m,  

 

FIGURA 4-11 Base 2 – Poços Horizontais Trajetórias 2
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4.5.2.1 Projeto do poço modelo POTHP2y-zm 

O poço projetado na mesma direção do canal de melhor permeabilidade (FIGURA 

4-10) apresenta um ganho de ângulo de até 90º e navega em uma mesma direção. A posição 

dos revestimentos e a geometria do poço são apresentadas nas FIG. 4-12, 4-13, 4-14, 4-15 e 4-

16. E na FIG. 4-17, estão sendo mostradas as curvas de produção acumulada durante o 

período de 41 anos, simuladas no STARS. 

 

FIGURA 4-12 – Projeto do poço POTHP21-180m 
 

 

FIGURA 4-13 – Revestimentos do poço POTHP21-180m 
 

 

FIGURA 4-14 – Vista lateral do poço POTHP21-180m 
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FIGURA 4-15 – Vista de cima do poço POTHP21-180m 

 

FIGURA 4-16 – Vista 3D do poço POTHP21-180m 
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 4.5.2.2 Simulações das trajetórias POTHP2y em 8 profundidades nos STARS 

 

FIGURA 4-17 – Simulações acumulado de óleo vs. Tempo trajetórias da Base 2 
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4.5.3 Poços na Base 3  

POTHP31-180m, POTHP32-182m, POTHP33-183m, POTHP34-183m, POTHP35-186m, POTHP36-187m, POTHP37-190m, POTHP38-192m. 

1

2
3

4

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51)

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00; -151,00) (512,49; -151,00)

(471,19; -250,70)

(249,70, -250,70)

(141,00 -151,00)

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-442,00)

(0,00)

7

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

8
Área POTHP3y-zm = 27.880,2982m²

(401,75; -151,00)

BASE 10 (401,75;-442,00)

10

(401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

BASE 5 (99,71; -249,71)

BASE 6 (99,71; -51,30)

BASE 9 (512,49;-442,00)

9

6

5

(291,00; -151,00)(291,00; -151,00)

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

(291,00, -260,00) (401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(360,45; -51,30)

(360,45; -250,70)

INJETOR I

(471,19, -51,30)

3
N

E

9.407.072,40

743.067,80

Área POTHP3y-zm =27.880,2982m²

 

FIGURA 4-18 - Base 3 – Poços Horizontais Trajetórias 3



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                             Capítulo 4: Modelagem do Processo       

_______________________________________________________________________________________                                               

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

89

4.5.3.1 Projeto do poço modelo POTHP31y-zm 

O poço foi projetado a 45º do canal de melhor permeabilidade FIG. 4-19. A FIG. 

4-20 mostra a posição dos revestimentos e as FIG. 4-21, 4-22 e 4-23 a geometria do poço. Na 

FIG. 4.24, é apresentado o resultado da simulação, utilizando o STARS, da produção 

acumulada no tempo. 

 

 

FIGURA 4-19 – Projeto do poço POTHP31-180m 
 

 

 

FIGURA 4-20 – Revestimentos do poço POTHP31-180m 
 

 

FIGURA 4-21 – Vista lateral do poço POTHP11-180m 
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FIGURA 4-22 – Vista de cima do poço POTHP31-180m 
 
 

 

FIGURA 4-23 – Vista 3D do poço POTHP31-180m 
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 4.5.3.2 Simulações das trajetórias POTHP3y em 8 profundidades no STARS 

  

 

FIGURA 4-24 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo, trajetórias da Base 3 
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4.5.4 Poços na Base 4 

POTHP41-180m, POTHP42-182m, POTHP43-183m, POTHP44-183m, POTHP45-186m, POTHP46-187m, POTHP47-190m, POTHP48-192m 

1

2
3

4

(291,00; -38,51)

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00, -151,00) (512,49, -151,00)

(141,00 -151,00)

BASE 5 (99,71; -249,71)

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-442,00)

(0,00)

7

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

8
Área POTHP4y-zm =28.114,8349m²

(401,75; -151,00)

BASE 10 (401,75;-442,00)

10

(401,75; -38,51)

BASE 6 (99,71; -51,30)

9

6

5

(291,00; -151,00)

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

4

(471,19; -250,70)

(291,00, -260,00)

(249,70, -250,70)

(401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(360,45; -250,70)

(249,70; -51,30)

(512,49; -38,51)

(360,45; -51,30) (471,19, -51,30)

INJETOR I

N

E

9.407.072,40

743.067,80

Área POTHP4y-zm =28.114,8349 m²

 

FIGURA 4-25 – Base 4 – Poços Horizontais Trajetórias 4
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4.5.4.1 Projeto do poço modelo POTHP4y-zm 

As  FIG. 4-26 e 4-27 apresentam o poço projetado perpendicular ao melhor canal 

de permeabilidade e as FIG. 4-29, 4-29 e 4-30 as suas geometrias. Na FIG. 4-31, verifica-se o 

resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oito profundidades, com produção acumulada 

versus tempo. 

 

FIGURA 4-26 – Projeto do poço POTHP41-180m 
 

 

FIGURA 4-27 – Revestimentos do poço POTHP41-180m 
 

 

FIGURA 4-28 – Vista lateral do poço POTHP41-180m 
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FIGURA 4-29 – Vista de cima do poço POTHP41-180m 

 

 

FIGURA 4-30 – Vista 3D do poço POTHP41-180m 
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 4.5.4.2 Simulações das trajetórias POTHP4y em 8 profundidades no STARS 

 

 

FIGURA 4-31 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo, trajetórias da Base 4 
 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                                                                                                                               Capítulo 4: Modelagem do Processo       

________________________________________________________________________________________________________________________________________                                               

_________________________________________________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

96

4.5.5 Poços na Base 5 

POTHP51-180m, POTHP52-182m, POTHP53-183m, POTHP54-183m, POTHP55-186m, POTHP56-187m, POTHP57-190m, POTHP58-192m 

1

2
3

4

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51)

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00; -151,00) (512,49; -151,00)

(471,19, -250,70)

(291,00, -260,00)

(249,70, -250,70)

(141,00 -151,00)

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-442,00)

(0,00)

7

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

8
Área POTHP5y-zm =m²

(401,75; -151,00)

BASE 10 (401,75;-442,00)

10(401,75; -260,00)

(401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

(512,49; -260,00)
BASE 5 (99,71; -250,70)

BASE 6 (99,71; -51,30)

BASE 9 (512,49;-442,00)

9

(471,19, -51,30)6

Área POTHP5y-zm =
48.760,3622 m²

5

INJETOR I

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

5

(360,45; -51,30)

(360,45; -250,70)

(291,00; -151,00)

N

E

9.407.072,40

743.067,80

Área POTHP5y-zm =48760,3622 m²

 

FIGURA 4-32 – Base 5 – Poços Horizontais Trajetórias 5
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4.5.5.1 Projeto do poço modelo POTHP5y-zm 

As  FIG. 4-33 e 4-34 apresentam o poço projetado perpendicular ao melhor canal 

de permeabilidade e as FIG. 4-35, 4-36 e 4-37 as suas geometrias. Na FIG. 4-38, verifica-se o 

resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oito profundidades, com produção acumulada 

versus tempo. 

 

 

FIGURA 4-33 – Projeto do poço POTHP51-180m 
 

 

FIGURA 4-34 – Revestimentos do poço POTHP51-180m 
 

 

FIGURA 4-35 – Vista lateral do poço POTHP51-180m 
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FIGURA 4-36 – Vista de cima do poço POTHP51-180m 
 

 

FIGURA 4-37 – Vista 3D do poço POTHP51-180m 
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 4.5.5.2 Simulações das trajetórias PTOHP5y em 8 profundidades no STARS 

 

FIGURA 4-38 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo, trajetórias da Base 5 
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4.5.6 Poços na Base 6 

POTHP61-180m, POTHP62-182m, POTHP63-183m, POTHP64-183m, POTHP65-186m, POTHP66-187m, POTHP67-190m, POTHP68-192m 

1

2
3

4

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51)

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00; -151,00) (512,49; -151,00)

(471,19, -250,70)

(249,70, -250,70)

(141,00 -151,00)

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-442,00)

(0,00)

7

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

8
Área POTHP6y-zm =48.500,0005m²

(401,75; -151,00)

BASE 10 (401,75;-442,00)

10

(401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

BASE 5 (99,71; -249,71)

BASE 6 (99,71; -51,30)

BASE 9 (512,49;-442,00)

9

(471,19, -51,30)6

5

INJETOR I

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

(360,45; -51,30)

(360,45; -250,70)

(291,00, -260,00) (401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(291,00; -151,00)

6
N

E

9.407.072,40

743.067,80

Área POTHP6y-zm = 48500,0005  m²
 

FIGURA 4-39 – Base 6 – Poços Horizontais Trajetórias 6
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4.5.6.1 Projeto do poço modelo POTHP6y-zm 

Poço projetado na mesma direção de maior permeabilidade na borda esquerda da 

malha, com geometria semelhante ao POTHP5y-zm, conforme observamos nas FIG. 4-40 e 4-

41. Na FIG. 4-42, verifica-se o resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oito 

profundidades, com produção acumulada versus tempo. 

 

FIGURA 4-40 – Projeto do poço POTHP61-180m 
 

 

FIGURA 4-41 – Revestimentos do poço POTHP61-180m 
  

 4.5.6.2 Simulações das trajetórias POTHP6y em 8 profundidades no STARS 

  

FIGURA 4-42 – Simulações acumulado de óleo vs. Tempo trajetórias da Base 6 
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4.5.7 Poços na Base 7 

POTHP71-180m, POTHP72-182m, POTHP73-183m, POTHP74-183m, POTHP75-186m, POTHP76-187m, POTHP77-190m, POTHP78-192m 

N

1

2
3

4

E

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00, -151,00) (512,49, -151,00)

(471,19, -250,70)
(249,70, -250,70)

(141,00 -151,00)

9.407.072,40

743.067,80

(0,00)

7
Área POTHP7y-zm = 47635,3380 m²

5

(291,00; -151,00)

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-442,00) BASE 10 (401,75;-442,00) BASE 9 (512,49;-442,00)

BASE 8 (365,58;-356,77)BASE 7 (254,39;-356,77)

9(512,49; -260,00)(291,00, -260,00) (401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(360,45; -250,70)

6(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51) (401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

(471,19, -51,30)(360,45; -51,30)

INJETOR I

(401,75; -151,00)

8

10

7

BASE 5 (99,71; -249,71)

BASE 6 (99,71; -51,30)

Área POTHP7y-zm =47635,3380  m²

 

Figura 4-43 – Base 7 – Poços Horizontais Trajetórias 7



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                             Capítulo 4: Modelagem do Processo       

_______________________________________________________________________________________                                               

________________________________________________________________________
Eduardo Eudes Farias de Brito 

103

4.5.7.1 Projeto do poço modelo POTHP7y-zm 

Esse poço foi projetado na mesma direção de maior permeabilidade na borda 

esquerda da malha, com projeto e geometria semelhantes ao POTHP1y-zm. Na FIG. 4-44, 

verifica-se o resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oitos profundidades, com 

produção acumulada versus tempo. 

4.5.7.2 Simulações das trajetórias POTHP7y em 8 profundidades no STARS 

  

FIGURA 4-44 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo, trajetórias da Base 7 
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4.5.8 Poços na Base 8 

POTHP81-180m, POTHP82-182m, POTHP83-183m, POTHP84-183m, POTHP85-186m, POTHP86-187m, POTHP87-190m, POTHP88-192m 

1

2
3

4

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00, -151,00) (512,49, -151,00)

(141,00 -151,00)

BASE 1 (143,64;-356,77)

(0,00)

7

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

8
Área POTHP8y-zm = 69.718,6794 m²

910

6

5

BASE 4 (291,00;-442,00) BASE 10 (401,75;-442,00) BASE 9 (512,49;-442,00)

(291,00; -151,00)

BASE 3 (143,64;-356,77)

Área Grid 176.439,2500 m²

8

BASE 5 (99,71; -250,70)

INJETOR I

(471,19; -250,70)

(291,00, -260,00)

(249,70, -250,70)

(401,75; -260,00) (512,49; -260,00)

(360,45; -250,70)

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51) (401,75; -38,51) (512,49; -38,51)

(360,45; -51,30) (471,19, -51,30)

(401,75; -151,00)

BASE 6 (99,71; -51,30)

N

E

9.407.072,40

743.067,80

Área POTHP8y-zm = 69.718,6794  m²
 

FIGURA 4-45 – Base 7 – Poços Horizontais Trajetórias 8
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4.5.8.1 Projeto do poço modelo POTHP8y-zm 

Esse poço está projetado na mesma direção de maior permeabilidade na borda 

esquerda da malha, com projeto e geometria semelhantes ao POTHP1y-zm. Na FIG. 4-46, 

verifica-se o resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oito profundidades, com 

produção acumulada versus tempo. 

 

4.5.8.2 Simulações das trajetórias POTHP8y em 8 profundidades no STARS 

 

FIGURA 4-46 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo, trajetórias da Base 8
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4.5.9 Poços na Base 9  

POTHP91-180m, POTHP92-182m, POTHP93-183m, POTHP94-183m, POTHP95-186m, POTHP96-187m, POTHP97-190m, POTHP98-192m 

(249,70; -51,30)

(291,00; -38,51)

(150,00; -151,00)

(406,32, -94,08)

(430,00; -151,00) (512,49; -151,00)

(471,19; -250,70)

(291,00, -260,00)

(249,70, -250,70)

(141,00 -151,00)

BASE 1 (143,64;-356,77)

BASE 4 (291,00;-410,00)

(0,00)

BASE 7 (254,39;-356,77) BASE 8 (365,58;-356,77)

Área POTHP9y-zm = 80.282,8012m²

(401,75; -151,00)

BASE 10 (401,75;-442,00)

(401,75; -260,00)
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FIGURA 4-47 – Base 9 – Poços Horizontais Trajetórias 9
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4.5.9.1 Projeto do poço modelo POTHP9y-zm 

Esse poço está projetado na mesma direção perpendicular ao canal de maior 

permeabilidade com projeto e geometria semelhantes ao POTHP4y-zm. Na FIG. 4-48, é 

apresentado o resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oitos profundidades, com 

produção acumulada versus tempo. 

 

4.5.9.2 Simulações das trajetórias POTHP9y em 8 profundidades no STARS 

  

 

FIGURA 4-48 – Simulações acumulado de óleo vs. Tempo trajetórias da Base 9 
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4.5.10 Poços na Base 10 

POTHP101-180m,POTHP102-182m,POTHP103-183m,POTHP104-183m,POTHP105-186m,POTHP106-187m, POTHP107-190m, POTHP108-192m 
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FIGURA 4-49 – Base 10 – Poços Horizontais Trajetórias 10 
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4.5.10.1 Projeto do poço modelo POTHP10y-zm 

Esse poço está projetado na mesma direção perpendicular ao canal de maior 

permeabilidade, apresentando projeto e geometria semelhantes ao POTHP4y-zm. A FIG. 4-50 

mostra o resultado da simulação de fluxo no STARS, nas oitos profundidades, com produção 

acumulada versus tempo. 

 

4.5.10.2 Simulações das trajetórias POTHP10y em 8 profundidades no STARS 

  

 

FIGURA 4-50 – Simulações acumulado de óleo vs. tempo trajetórias da Base 10 

 

Para executar as 80 simulações, foram consumidas mais de 150 horas de CPU 

(Athlon 64 Processor – 2,21 GHz, 960 MB de RAM). Somente uma das trajetórias, a 

POTHP65-186m, apresentou problemas, pois durante seu processamento o percentual de erro 

de balanço de materiais (no STARS) subiu bastante, ficando a simulação desse poço não 

confiável, portanto foi retirado. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN Capítulo 4: Modelagem do Processo  

______________________________________________________________________________________                         

________________________________________________________________________ 
Eduardo Eudes Farias de Brito 

110

As outras 79 simulações foram concluídas com um erro percentual menor que 1% 

no equilíbrio de materiais. 

A proposta é encontrar, conservando todas as características ajustadas para o 

modelo original e os resultados obtidos na sísmica, a melhor trajetória de um poço horizontal 

em relação a um poço vertical injetor de vapor contínuo. 

O critério será a maior produção acumulada durante um determinado período de 

produção (1983 a 2024, 41 anos) das trajetórias testadas em oito profundidades diferentes 

dentro da mesma zona do reservatório, pois elas têm variações na forma e na posição em 

relação ao injetor. 

Foi simulada uma trajetória de cada vez nas oito profundidades. Foi feito também 

uma comparação com a produção acumulada no mesmo período do projeto original, um five 

spot (malha de cinco pontos invertida), com um injetor e quatro produtores. 
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5 Resultados e discussões  

Neste capítulo, são apresentadas como resultado deste estudo as comparações 

entre as simulações efetuadas das trajetórias nas diversas Bases, com o objetivo de encontrar a 

trajetória de melhor produção acumulada no período de 41 anos; a análise dos resultados dos 

melhores poços de cada base, observando suas temperaturas e sua produção acumulada; a 

comparação dos dez melhores poços, com a atualização do óleo produzido para a data inicial 

do período simulado e a atualização do óleo para o ano de 2008; a comparação da produção 

acumulada com a produção acumulada no mesmo período do projeto piloto da malha de cinco 

pontos, como também será apresentada a melhor trajetória no aspecto econômico, ambiental e 

no que se refere à facilidade de execução, utilizando-se do modelo de forma a desenvolver as 

diversas trajetórias de poços horizontais como produtores para um poço injetor de vapor com 

injeção contínua. 

 

 5.1 Resultados das melhores trajetórias de cada base 
 

A primeira base foi escolhida de modo que a trajetória do poço, projetado com ¼ 

de círculo, ficasse no quadrante de melhor permeabilidade, na direção Nordeste, conforme o 

modelo. Esse poço ficou como referência para os demais poços na medida em que todos 

apresentaram a mesma medida em extensão e o mesmo comprimento de tubos rasgados 

expostos ao reservatório. 

As FIG. de 5-1 à 5-40 apresentam os resultados das melhores trajetórias 

encontradas nas simulações quanto à produção acumulada, com uma vista em 3D do topo da 

camada onde se encontra o poço, o que permite uma melhor visualização do poço em relação 

ao injetor. As outras duas figuras mostram o valor da produção acumulada durante o período 

de 41 anos e as condições de temperatura no final da simulação. 

Será usado o critério de melhor produção acumulada para a ordem de 

apresentação. Dessa forma, é apresentada a base de maior produção acumulada de óleo 

durante o período de injeção contínua até a de menor produção.  
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 5.1.1 Melhor trajetória da Base 7 (POTHP77-190m) 
 

Essas trajetórias foram projetadas a fim de ficarem em qualquer ponto do trecho 

horizontal a uma mesma distância do poço injetor. Caso o reservatório fosse homogêneo, com 

mesma porosidade, permeabilidade e a mesma perda de carga entre o injetor e produtor, com 

a injeção através de poços verticais, a distribuição de pressões seria igual em todos os pontos 

do trecho horizontal. 

Embora essas trajetórias sejam as que apresentam um maior grau de 

complexidade, sua execução não é inviabilizada devido à existência de uma navegação 

horizontal com pouca extensão.  

 Foram simuladas a perfuração e a descida dos revestimentos e não foram 

encontrados problemas quanto à execução (Apêndices, FIGURA 8-2). Simuladas no STARS 

as trajetórias nas oito profundidades para escolher a de maior produção acumulada. 

A FIG. 4-44 mostra as curvas simuladas de produção acumulada de óleo versus 

tempo (1983 a 2024). O caráter heterogêneo do modelo pode ser observado nas curvas, tendo 

a curva de maior produção a da trajetória POTHP77-190m que está a 250 metros de distância 

do poço injetor, em qualquer ponto do revestimento rasgado, e a curva de menor produção 

acumulada a POTHP78-192m, que é a mais profunda. 

Da FIG. 5-1 até a 5-4, pode-se observar que as camadas não são totalmente 

horizontais, podendo a trajetória do poço passar por intervalos com intercalações argilosas nos 

sentidos horizontal e vertical. 

Se considerar o efeito da temperatura no óleo, que diminui a sua viscosidade, 

migrando (por gravidade) para partes mais baixas, observa-se que as duas melhores 

profundidades foram a primeira, a 190 metros, e a segunda, a 183 metros FIG. 4-44, ficando a 

de menor produção na parte mais baixa e as outras agrupadas com diferenças pequenas em 

relação à produção acumulada de óleo. 

Nas FIG. 5-3 e 5-4, observa-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor, na 

qualidade de 65%, foi de 520ºF a uma vazão de 180m³/dia, Conforme a FIG. 5-1, observa-se 

uma descontinuidade da curva do POTHP77-190m, pois as camadas não são totalmente 

horizontais, havendo um pequeno mergulho. 
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Percebe-se nas FIG. 5-3 e 5-4 que a temperatura ao longo do revestimento 

rasgado, área aberta ao fluxo, tem uma variação entre 245-284ºF e entre 284-322ºF em 

trechos diferentes ao longo da trajetória. Esse resultado mostra que é possível, caso seja feito 

um estudo de sensibilidade quanto à temperatura do vapor e quanto à vazão de injeção, atingir 

valores maiores na recuperação de óleo. 

Na simulação, observa-se um comportamento semelhante ao registrado na 

imagem da sísmica 3D, ficando de acordo com o modelo geológico ajustado. Essa trajetória 

mostra uma recuperação de óleo de 159.800m³, que é a maior produção acumulada entre todas 

as bases na profundidade de 190 metros, conforme o modelo estudado, FIG. 5-41.  

 

FIGURA 5-1 – Vista na profundidade 190 metros –POTHP77-190m 
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FIGURA 5-2 – Vista 3D na profundidade 190 metros –POTHP77-190m 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 5-3 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final do período de injeção) –POTHP77-190m 
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FIGURA 5-4 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final do período de injeção)  –POTHP77-190m 
 
 

5.1.2 Melhor trajetória da Base 2 (POTHP27-190m) 
 

A FIG. 4-17 mostra as curvas simuladas de produção acumulada de óleo versus 

tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está na mesma direção do melhor caminho de 

permeabilidade, mostrado na sísmica 3D e no modelo geológico. Nas FIG. de 5-5 a 5-8, são 

apresentadas a posição, vista em 3D, do poço na camada, a produção acumulada e a 

temperatura. 

A trajetória POTHP27-190m foi a de melhor produção acumulada, 156.951m³ de 

óleo, no final do período. A segunda colocada foi a POTHP28-192m, que é a mais profunda, 

FIG. 4-17. 

A trajetória POTHP27-190m inicia o trecho horizontal a 141 metros do injetor. 

Conforme as FIG. 5-7 e 5-8, pode ser observado que a temperatura alcança valores entre 287-

325ºF somente na primeira célula (23,3m) e fica entre 249-287ºF. Ao longo do restante do 

poço, somente no final, há um trecho com temperaturas entre 212-249ºF. Esse poço tem uma 

produção inicial alta se comparado ao POTHP77, como mostra a FIG. 5-41, o que resulta em 
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um grande benefício econômico: a recuperação mais rápida do investimento (FIG. 5-44 e 5-

45). 

De acordo com as FIG. 5-7 e 5-8, a temperatura estabiliza em um valor na entrada 

do poço, apresentando uma propagação da temperatura pelas laterais e ajudando a migração 

do óleo para a área aberta do revestimento. Novamente, observa-se que pode ser estudada 

uma variação da temperatura do vapor e da vazão de injeção para conseguir melhores 

recuperações de óleo. 

Na FIG. 5-7 e 5-8, verifica-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, com uma produção acumulada de 156.951m³, ficando em 

segundo lugar, FIG. 5-41. 

Nesse poço, seria interessante um estudo do comprimento do trecho horizontal 

para saber o tamanho ideal, bem como do início do trecho aberto ao fluxo, que se inicia a 

141m. Porém, caso esteja em uma distância maior, como se comportará a produção 

acumulada? 

Na simulação observa-se que o comportamento registrado na imagem da sísmica 

3D está de acordo com o modelo geológico ajustado. Essa trajetória mostra uma recuperação 

de óleo de 156.951m³. O comportamento das pressões e a produção de líquidos, gás, água e 

óleo são mostrados nas FIG. 5-51 e 5-52. 

Nas FIG. de 5-50, são apresentadas as produções acumuladas com comportamento 

nos poços da malha de cinco pontos do projeto original semelhante às imagens obtidas através 

da sísmica 3D, mostrando o caminhamento do vapor.  

A comparação da malha de cinco pontos do projeto original em relação à taxa 

diária de óleo, como pode-se ver na FIG. 5-53, apresenta uma diferença bastante significativa 

em relação à trajetória POTHP27-190 m.  

   



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                             Capítulo 5: Resultados e discussões       

_______________________________________________________________________________________                                               

________________________________________________________________________ 
Eduardo Eudes Farias de Brito 

118

 

FIGURA 5-5 – Vista na profundidade 190 metros  –POTHP27-190m 
 

 

FIGURA 5-6 – Vista 3D  na profundidade 190 metros  –POTHP27-190m 
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FIGURA 5-7 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final do período de injeção)   –POTHP27-190m 
 
 

 
 

FIGURA 5-8 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final do período de injeção)   –POTHP27-190m 
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5.1.3 Melhor trajetória da Base 10 (POTHP107-190m) 
 

Na FIG. 4-50, são apresentadas as curvas simuladas de produção acumulada de 

óleo versus tempo (1983 a 2024). Conforme a FIG. 4-49, essa trajetória está na direção 

perpendicular ao melhor canal de permeabilidade, mostrado na sísmica 3D e no modelo 

geológico. Nas FIG. de 5-9 a 5-12, são apresentadas a posição, vista em 3D, do poço na 

camada, a produção acumulada e a temperatura. 

A trajetória POTHP107-190m, na Base 10 FIG. 4-50, foi a de melhor produção 

acumulada, 156.385m³ de óleo, no final do período. Essa trajetória, no trecho horizontal 

central, fica a 250 metros do injetor. E conforme mostram as FIG. 5-11 e 5-12, a temperatura 

alcança 250-288ºF na maior parte da trajetória e fica entre 288-326ºF no final. 

Nas FIG. 5-11 e 5-12, tem-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180 m³/dia, com uma produção acumulada de 156.385m³, ficando em 

terceiro lugar, FIG. 5-41. 

As trajetórias das Base 4 FIG. 4-25, Base 9 FIG. 4-47 e Base 10 FIG. 4-49 são 

semelhantes às trajetórias das Base 1 FIG 4-4, Base 7 FIG. 4-43 e Base 8 FIG. 4-45, se 

considerada a relação entre a distância ao injetor e a produção acumulada. As Bases 4 e 9 têm 

produção acumulada menor que a da Base10, assim como, a produção acumulada das Bases 1 

e 8 é menor do que a produção da Base 7. Então, entre estas Bases, 4 e 9 e 1 e 8, tem-se um 

ponto de máximo que pode ser ou não os poços POTHP77-190m e POTHP107-190m. 

Para determinar esse ponto de máximo, pode ser feito um estudo de sensibilidade 

em relação à distância para o injetor. 
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FIGURA 5-9 – Vista na profundidade 190 metros   –POTHP107-190m 
 
 
 

 

FIGURA 5-10 – Vista 3D na profundidade 190 metros  –POTHP107-190m 
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FIGURA 5-11 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final  período de injeção) –POTHP107-190m 
 
 

 
 

FIGURA 5-12 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP107-190m 
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5.1.4 Melhor trajetória da Base 8 (POTHP86-187m) 
 

 Na FIG. 4-46, são apresentadas as curvas simuladas de produção acumulada de 

óleo versus tempo (1983 a 2024). Essa trajetória, semelhante à do poço POTHP77-190m, está 

em todos os pontos do revestimento rasgado, área exposta ao fluxo, a uma distância de 362,49 

metros. E nas FIG. de 5-13 a 5-16, são mostradas a posição, vista em 3D, do poço na camada, 

a produção acumulada e a temperatura. 

A trajetória POTHP86-187m foi a de melhor produção acumulada, 155.430m³ de 

óleo, no final do período. Essa trajetória, ao longo do trecho horizontal, fica a 362 metros do 

injetor. Conforme as FIG. de 5-15 à 5-16, a temperatura alcança 250-288ºF na metade da 

trajetória, cuja outra metade não aparece na camada K7. 

Nas FIG. 5-15 e 5-16, pode-se observar o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 155.430m³, 

ficando em quarto lugar, FIG. 5-41.  
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FIGURA 5-13 – Vista na profundidade 190 metros  –POTHP86-187m 
 
 
 

 
Figura 5-14 – Vista 3D na profundidade 190 metros  –POTHP86-187m 
 



Dissertação de Mestrado PPGCEP-UFRN                                             Capítulo 5: Resultados e discussões       

_______________________________________________________________________________________                                               

________________________________________________________________________ 
Eduardo Eudes Farias de Brito 

125

 

FIGURA 5-15– Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período de injeção) –POTHP86-187m 
 

 
 

FIGURA 5-16 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período de injeção) – POTHP86-187m 
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5.1.5 Melhor trajetória da Base 9 (POTHP96-187m) 
 

A FIG. 4-48 mostra as curvas simuladas de produção acumulada de óleo versus 

tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está na direção perpendicular ao canal de 

permeabilidade, mostrado na sísmica 3D e no modelo geológico, e é semelhante às trajetórias 

do poço POTHP10y-zm. E as FIG. de 5-17 a 5-20 mostram a posição, vista em 3D, do poço 

na camada, a produção acumulada e a temperatura. 

A trajetória POTHP96-187m foi à de melhor produção acumulada, 154.492m³ de 

óleo, no final do período. Essa trajetória, no trecho horizontal central, fica a 362 metros do 

injetor. Conforme as FIG. 5-19 e 5-20, a temperatura alcança 218-260ºF na maior parte da 

trajetória, cujo início não aparece na camada K6. 

Nas FIG. 5-19 e 5-20, verifica-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 154.492m³, 

ficando em quinto lugar, FIG. 5-41. 
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FIGURA 5-17 – Vista na profundidade 187 metros Produção Acumulada vs. Temperatura –POTHP96-187m 

 

 

FIGURA 5-18 – Vista na profundidade 187 metros Produção Acumulada vs. Temperatura –POTHP96-187m 
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FIGURA 5-19– Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP96-187m 
 

 

FIGURA 5-20– Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP96-187m 
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5.1.6 Melhor trajetória da Base 5 (POTHP56-187m) 
 

 Na FIG. 4-38, são mostradas as curvas simuladas de produção acumulada de 

óleo versus tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está na mesma direção, na borda direita, do 

canal de melhor permeabilidade, mostrado na sísmica 3D e no modelo geológico, e é 

semelhante às trajetórias do poço POTHP6y-zm na borda esquerda. Nas FIG. de 5-21 a 5-24, 

são apresentadas a posição, vista em 3D, do poço na camada, a produção acumulada e a 

temperatura. 

A trajetória POTHP56-187m foi à de melhor produção acumulada, 124.156m³ de 

óleo, no final do período. Essa trajetória, no trecho horizontal inicial, fica a 141 metros do 

injetor. Conforme as FIG. 5-23 e 5-24, a temperatura alcança 245º-282ºF na maior parte da 

trajetória e fica entre 134º-171ºF no final. 

Nas FIG. 5-23 e 5-24, verifica-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 124.156m³, 

ficando em sexto lugar, FIG. 5-41. 

Nessa base, tem-se na profundidade de 192 metros uma produção acumulada 

muito baixa em relação às demais curvas, e pode-se ver na FIG. 4-38 a trajetória caminhando 

na camada onde a temperatura está entre 97º-134ºF, estando compatível essa diferença tão 

grande em relação às outras curvas. 

Mesmo na curva de maior produção acumulada, a temperatura no início do trecho 

horizontal só chega a valores entre 245º-282ºF, encontrando um ponto de menor pressão a 

tendência do vapor é seguir esse caminho. 

Nesse caso, vê-se claramente na FIG. 5-23 e 5-24  que um estudo de sensibilidade 

da vazão de injeção poderia influir bastante para o aumento da produção acumulada, 

juntamente com a seleção do ponto de injeção na parte superior, permitindo o óleo, com a 

queda da viscosidade, fluir por gravidade para as trajetórias mais profundas. 
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FIGURA 5-21 – Vista na profundidade 187 metros  –POTHP56-187m 

 

 
Figura 5-22 – Vista 3D na profundidade 187 metros  –POTHP56-187m 
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FIGURA 5-23 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP56-187m 

 

FIGURA 5-24 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP56-187m 
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5.1.7 Melhor trajetória da Base 3 (POTHP37-190m) 
 

A FIG. 4-24 mostra as curvas simuladas de produção acumulada de óleo versus 

tempo (1983 a 2024), cuja trajetória está na direção de 45º em relação ao canal de melhor 

permeabilidade, mostrado na sísmica e no modelo geológico. E as FIG. de 5-25 a 5-28, 

mostram a posição, vista em 3D, do poço na camada da trajetória, a produção acumulada e a 

temperatura. 

A trajetória POTHP37-190m foi a de melhor produção acumulada, com 

116.361m³ de óleo no final do período. Essa trajetória fica, no trecho horizontal inicial, a 141 

metros do injetor. Conforme as FIG. 5-27 e 5-28, a temperatura alcança 244º-281ºF na metade 

da trajetória, e 207º-244ºF na outra metade. 

Nas FIG. 5-27 e 5-28, tem-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 116.361m³, 

ficando em sétimo lugar, FIG. 5-41. 

Nas FIG. 5-27 e FIG. 5-28 pode-se identificar com bastante clareza a necessidade 

de um estudo do comprimento do trecho horizontal, que está chegando a 1/3 de seu 

comprimento e cuja temperatura, no restante de sua trajetória, se encontra entre 95º-132ºF. 
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FIGURA 5-25 – Vista na profundidade 190 metros –POTHP37-190m 

 

 
FIGURA 5-26 – Vista 3D na profundidade 190 metros –POTHP37-190m 
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FIGURA 5-27 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP37-190m 
 

 

FIGURA 5-28 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP37-190m 
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5.1.8 Melhor trajetória da Base 6 (POTHP66-187m) 
 

A FIG. 4-42 mostra as curvas simuladas de produção acumulada de óleo versus 

tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está na mesma direção, na borda esquerda, do canal de 

melhor permeabilidade mostrado na sísmica e no modelo geológico, e é semelhante às 

trajetórias do poço POTHP5y-zm, na borda direita. As FIG. de 5-29 a 5-32 mostram a 

posição, vista em 3D, do poço na camada da trajetória, a produção acumulada e a temperatura. 

A trajetória POTHP66-187m foi a de melhor produção acumulada, com 

108.430m³ de óleo no final do período. Essa trajetória fica, no trecho horizontal inicial, a 141 

metros do injetor. Conforme as FIG. 5-31 e 5-32, a temperatura alcança 245º-282ºF na maior 

parte da trajetória, chegando, no final, a uma temperatura de 134º-171ºF. 

Nas FIG. 5-31 e 5-32, tem-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 108.430m³, 

ficando em oitavo lugar, FIG. 5-41. 

Nessa base tem-se uma produção acumulada muito espaçada, desde a 

profundidade de 180m até a de 192m, como mostra a FIG. 4-42. As trajetórias caminham em 

camadas, cuja temperatura se encontra entre 277º-317ºF, apesar de as temperaturas maiores ao 

longo do trecho horizontal terem uma produção bem menor que a da trajetória da borda 

direita. 

Nesse caso, pode-se admitir a existências de barreiras e de intercalações com 

baixa permeabilidade, pois, em relação à temperatura, tem-se um comportamento bem melhor 

que o da trajetória da borda direita. 

Nessa base, tem-se o poço POTHP65-186m, que apresentou problemas no 

simulador STARS. O erro percentual no balanço de materiais ficou muito grande, pois, 

segundo o manual do STARS, erros de balanço de materiais acima de 5% tornam a simulação 

não confiável, por isso tal trajetória foi retirada. 
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FIGURA 5-29 – Vista na profundidade de 187 m –POTHP66-187m 
 
 
 

 
FIGURA 5-30 – Vista 3D na profundidade de 187 m –POTHP66-187m 
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FIGURA 5-31 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) – POTHP66-187m 
 

 

FIGURA 5-32 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP66-187m 
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5.1.9 Melhor trajetória da Base 4 (POTHP45-186m) 
 

A FIG. 4-31 apresenta as curvas simuladas de a produção acumulada de óleo 

versus tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está na direção perpendicular ao canal de 

permeabilidade mostrado na sísmica e no modelo geológico, e é semelhante às trajetórias do 

poço POTHP10y-zm. As FIG. de 5-33 a 5-36 mostram a posição, vista em 3D, do poço na 

camada da trajetória, a produção acumulada e a temperatura. 

A trajetória POTHP45-186m foi a de melhor produção acumulada, com 

105.589m³ de óleo no final do período. Essa trajetória fica, no trecho horizontal central, a 141 

metros do injetor. Conforme as FIG. 5-35 e 5-36, a temperatura alcança 241º-278ºF na maior 

parte da trajetória. E do injetor até próximo do produtor a temperatura fica 278º-315ºF. 

Nas FIG. 5-35 e 5-36, tem-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o final do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia, resultando em uma produção acumulada de 105.589m³, 

ficando em nono lugar, FIG. 5-41. 

Tem-se a trajetória bem próxima do injetor e a uma profundidade de 186 metros, 

localizada bem acima, portanto quase sem produção de óleo, pois o vapor atinge rapidamente 

o poço produtor.  

Nessa trajetória a produção acumulada de óleo pode ser melhorada com o estudo 

da sensibilidade, da temperatura e da vazão do vapor. 
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FIGURA 5-33 – Vista na profunidade de 186 m –POTHP45-186m 
 
 

 
FIGURA 5-34 – Vista 3D na profundidade de 186 m –POTHP45-186m 
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FIGURA 5-35 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP14-184m 

 

FIGURA 5-36 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) – POTHP14-184m 
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5.1.10 Melhor trajetória da Base 1 (POTHP14-184m) 

Pode-se observar na FIG. 4-10 as curvas simuladas de produção acumulada de 

óleo versus tempo (1983 a 2024). Essa trajetória está a 141 metros de distância do poço 

injetor, em qualquer ponto do revestimento rasgado, na profundidade de 184 metros. É o poço 

de menor produção acumulada das 10 bases. As FIG. de 5-37 a 5-40 mostram a posição, vista 

em 3D, do poço na camada da trajetória, a produção acumulada e a temperatura. 

Nas FIG. 5-39 e FIG. 5-405, vê-se toda a trajetória do poço, com uma produção 

acumulada de 101.083m³ de óleo, na profundidade de 184m. 

Toda a trajetória está na temperatura entre 242º-278ºF. Nesse caso, como em 

outros poços, pode ser feito um estudo de sensibilidade da temperatura do vapor e da vazão de 

injeção. Essa trajetória, apesar de ser a mais complicada, poderá ser usada em outros casos, 

pois apresenta uma característica interessante, que é a de todos os seus pontos ficarem a uma 

mesma distância do injetor.  

Nas FIG. 5-39 e 5-40, tem-se o resultado da etapa final do comportamento da 

temperatura até o fim do período de injeção. A temperatura inicial de injeção do vapor foi de 

520ºF e a uma vazão de 180m³/dia. 

Na simulação observa-se o comportamento registrado na imagem da sísmica, que 

ficou de acordo com o modelo geológico ajustado. A trajetória mostra uma recuperação de 

óleo de 101.083m³, que é a menor produção acumulada entre todas as bases na profundidade 

de 184 metros, de acordo com o modelo estudado, FIG. 5-41.  

Observada também nesse caso a proximidade do injetor, verifica-se o poço de 

maior produção acumulada em uma profundidade de 184 metros, com pouca ação da 

gravidade sobre o óleo. O vapor atinge muito rápido o produtor e, nessa trajetória, tem-se a 

menor área a ser varrida por ele. A produção anual no início é a maior FIG. 5-44, caindo 

rapidamente e ficando em último lugar na produção acumulada no período total.  
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FIGURA 5-37 – Vista na profundidade de 184 m –POTHP14-184m 
 
 

 
FIGURA 5-38 – Vista 3D na profundidade de 184 m –POTHP14-184m 
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FIGURA 5-39 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP14-184m 
 

 

FIGURA 5-40 – Produção Acumulada de óleo vs. Temperatura (Final período injeção) –POTHP14-184m 
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5.1.11 Área de varrido das Bases 

Essa consideração não é muito rigorosa, pois a produção de óleo pode vir de todas 

as partes, porém, no caso em questão, faz-se uma comparação igual para todas as Bases. 

FIGURA n. Base  Área   Class.  Prod. A.   Class. 

FIGURA 4-4 Base 01  25.554 2m   10º  101.083 3m   10º 

FIGURA 4-11 Base 02 109.768 2m   02º  156.951 3m   02º 

FIGURA 4-18  Base 03  27.880 2m   07º  116.361 3m   07º 

FIGURA 4-25 Base 04  28.114 2m   09º  105.589 3m   09º 

FIGURA 4-32  Base 05  48.760 2m   06º  124.156 3m   06º 

FIGURA 4-39  Base 06  48.500 2m   08º  108.430 3m   08º 

FIGURA 4-43 Base 07  47.635 2m   01º  159.800 3m   01º 

FIGURA 4-45 Base 08  69.718 2m   04º  155.430 3m   04º 

FIGURA 4-47  Base 09  80.348 2m   05º  154.429 3m   05º 

FIGURA 4-49 Base 10  55.756 2m   03º  156.385 3m   03º 

FIGURA 5-47-Pontos   39.760 2m   -º  108.445 3m   -º 

A malha de cinco pontos invertida, com um poço injetor e quatro poços 

produtores, teve uma produção acumulada, nos quatro poços verticais de 108.445m³ de óleo, 

com uma área de varrido de 39.760m², FIG. 5-47. 

Considerando o POTHP77 tecnicamente o melhor poço, com uma área de varrido 

(47.635m²) bem menor que a do segundo colocado, o POTHP27 (109.768m²), 

financeiramente é o melhor poço. Os demais poços estão compatíveis e seguem a ordem, 

maior área, maior produção. 
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 A comparação da área de varrido está feita grosseiramente, pois é sabido que o 

óleo pode migrar para o poço por todas as direções. 

 

5.2 Comparações dos resultados das simulações nas 10 bases 

 A TAB. 5-1 compara os valores de produção anual acumulada dos melhores poços de 

cada uma das dez bases, com volumes totais e atualização do volume de óleo acumulado, para 

os anos de 1983 e de 2008, com as respectivas classificações. 

  

 

FIGURA 5-41 – Produção acumulada vs. tempo, das 10 melhores trajetórias 

   

 Na FIG. 5-41, tem-se as curvas das dez melhores trajetórias, considerando a 

produção acumulada de óleo em metros cúbicos durante o período de 1983 até 2024, e um 

poço injetor de vapor continuamente, durante todo o período. Essas curvas apresentam dois 

grupos distintos com diferença bastante significativa na produção acumulada. 
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No primeiro grupo ficaram, em ordem decrescente, as trajetórias com produções 

acumuladas maiores: POTHP77-190m (159.800,00m³), POTHP27-190m (156.951,00m³), 

POTHP107-190m (156.385,00m³), POTHP86-187m (155.430,00m³) e POTHP96-187m 

(154.429,00m³). 

No segundo grupo ficaram, em ordem decrescente, as trajetórias: POTHP56-187m 

(124.156,00m³), POTHP37-190m (116.361,00m³), POTHP66-187m (108.430,00m³), 

POTHP45-186m (105.589,00m³), POTHP14-184m, (101.083,00m³). 
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TABELA 5.1  

 Valores de produção anual acumulada e total dos 10 melhores poços e atualização do volume 

acumulado de óleo para 1983 e para 2008      
 (Continua)  

Taxa 
Anual 

VOLUME DE ÓLEO ATUALIZADO PARA 1983 

 5º - P77 1º - P27 4º - P107 3º - P86 2º - P96 6º - P56 7º - P37 10º - P66 8º - P45 9º - P14 

0.077 76,795 84,421 77,734 77,882 78,144 73,800 69,662 63,623 68,701 67,090 

Total 
geral 159,800 156,951 156,385 155,430 154,429 124,156 116,361 108,430 105,589 101,083 

 Dados sem Atualização 

Ano 1º - P77 2º - P27 3º - P107 4º - P86 5º - P96 6º - P56 7º - P37 8º - P66 9º - P45 10º -P14 

1983 7,878 16,774 9,188 9,683 9,988 23,585 21,695 8,974 25,491 26,863 

1984 8,698 19,552 9,844 9,639 9,971 16,417 14,848 17,850 15,468 13,424 

1985 11,346 15,210 11,975 9,409 9,713 11,784 11,345 13,819 10,055 10,104 

1986 11,076 10,279 11,336 10,979 11,274 8,884 8,362 9,405 7,333 7,682 

1987 10,436 7,677 10,516 11,290 11,464 6,204 6,199 7,049 5,107 5,377 

1988 9,416 6,034 9,669 10,836 10,818 4,873 5,020 5,333 4,183 4,220 

1989 8,003 4,919 8,853 10,012 9,759 3,976 3,892 4,135 3,800 3,194 

1990 7,491 4,184 7,132 7,972 7,524 3,191 3,087 3,376 2,972 2,643 

1991 6,871 3,850 5,863 6,243 6,004 2,575 2,543 2,624 2,541 2,100 

1992 6,127 3,711 5,075 5,287 5,016 2,271 2,151 2,077 2,233 1,712 

1993 5,224 3,689 4,419 4,564 4,427 2,071 1,921 1,746 1,981 1,492 

1994 4,404 3,571 3,795 4,024 3,913 1,911 1,832 1,570 1,655 1,359 

1995 3,913 3,309 3,510 3,446 3,483 1,757 1,749 1,490 1,362 1,230 

1996 3,575 3,033 3,306 3,077 3,089 1,623 1,683 1,454 1,183 1,103 

1997 3,289 2,946 3,074 2,846 2,735 1,529 1,580 1,401 1,075 1,029 

1998 3,064 2,926 2,852 2,638 2,568 1,387 1,486 1,363 1,000 1,000 

1999 2,903 2,885 2,714 2,477 2,478 1,301 1,342 1,309 942 965 

2000 2,765 2,767 2,569 2,331 2,377 1,252 1,265 1,253 883 899 

2001 2,628 2,500 2,432 2,194 2,216 1,205 1,215 1,232 845 843 

2002 2,511 2,327 2,287 2,114 2,091 1,161 1,183 1,192 838 805 
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2003 2,352 2,192 2,188 2,012 1,987 1,129 1,173 1,166 813 771 

2004 2,282 2,072 2,112 1,939 1,906 1,097 1,149 1,108 818 743 

2005 2,154 1,985 2,034 1,874 1,821 1,070 1,125 1,071 801 717 

2006 2,083 1,901 1,966 1,817 1,764 1,055 1,113 1,042 780 685 

2007 2,049 1,838 1,900 1,760 1,711 1,047 1,095 1,012 755 660 

2008 1,958 1,785 1,837 1,716 1,664 1,045 1,082 982 734 638 

2009 1,891 1,736 1,773 1,663 1,617 1,035 1,063 967 718 626 

2010 1,836 1,683 1,707 1,619 1,569 1,040 1,037 940 705 612 

2011 1,785 1,646 1,662 1,583 1,541 1,063 1,004 920 699 599 

2012 1,734 1,591 1,619 1,556 1,512 1,099 981 904 694 589 

2013 1,704 1,546 1,583 1,533 1,498 1,144 976 897 689 582 

2014 1,653 1,494 1,543 1,497 1,466 1,171 962 865 667 568 

2015 1,612 1,460 1,516 1,476 1,442 1,196 955 841 648 559 

2016 1,574 1,430 1,497 1,460 1,423 1,220 960 824 629 553 

2017 1,524 1,389 1,452 1,429 1,390 1,239 943 805 606 542 

2018 1,506 1,376 1,444 1,414 1,378 1,276 935 791 592 539 

2019 1,471 1,335 1,404 1,375 1,341 1,245 917 782 573 525 

2020 1,455 1,320 1,396 1,368 1,334 1,232 913 780 567 523 

2021 1,428 1,293 1,373 1,350 1,316 1,231 904 773 554 514 

2022 1,385 1,252 1,330 1,311 1,280 1,190 886 766 535 501 

2023 1,384 1,251 1,332 1,316 1,285 1,193 897 772 537 502 

2024 1,363 1,233 1,309 1,301 1,277 1,182 896 774 530 493 

Total 
geral 159,800 156,951 156,385 155,430 154,429 124,156 116,361 108,430 105,589 101,083 

Taxa 
Anual 

VOLUME DE ÓLEO ATUALIZADO PARA 2008 

 1º - P77 3º - P27 2º - P107 4º - P86 5º - P96 6º - P56 7º - P37 8º - P66 9º - P45 10º -P14 

0 15,534 14,164 14,630 14,082 13,714 10,621 9,118 8,113 6,069 5,328 

Total 
geral 27,263 24,820 25,777 24,967 24,333 19,801 16,311 14,382 10,676 9,465 

Dados sem atualização 

Ano 1º - P77 4º - P27 2º - P107 3º - P86 5º - P96 6º - P56 7º - P37 8º - P66 9º - P45 10º -P14 

2008 1,958 1,785 1,837 1,716 1,664 1,045 1,082 982 734 638 
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2009 1,891 1,736 1,773 1,663 1,617 1,035 1,063 967 718 626 

2010 1,836 1,683 1,707 1,619 1,569 1,040 1,037 940 705 612 

2011 1,785 1,646 1,662 1,583 1,541 1,063 1,004 920 699 599 

2012 1,734 1,591 1,619 1,556 1,512 1,099 981 904 694 589 

2013 1,704 1,546 1,583 1,533 1,498 1,144 976 897 689 582 

2014 1,653 1,494 1,543 1,497 1,466 1,171 962 865 667 568 

2015 1,612 1,460 1,516 1,476 1,442 1,196 955 841 648 559 

2016 1,574 1,430 1,497 1,460 1,423 1,220 960 824 629 553 

2017 1,524 1,389 1,452 1,429 1,390 1,239 943 805 606 542 

2018 1,506 1,376 1,444 1,414 1,378 1,276 935 791 592 539 

2019 1,471 1,335 1,404 1,375 1,341 1,245 917 782 573 525 

2020 1,455 1,320 1,396 1,368 1,334 1,232 913 780 567 523 

2021 1,428 1,293 1,373 1,350 1,316 1,231 904 773 554 514 

2022 1,385 1,252 1,330 1,311 1,280 1,190 886 766 535 501 

2023 1,384 1,251 1,332 1,316 1,285 1,193 897 772 537 502 

2024 1,363 1,233 1,309 1,301 1,277 1,182 896 774 530 493 

Total 
geral 27,263 24,820 25,777 24,967 24,333 19,801 16,311 14,382 10,676 9,465 

 

O poço de melhor produção acumulada no período de 1983 a 2024 foi o 

POTHP77- 190m FIG. 5-41, com uma produção acumulada de 159.800 m³ (cento e cinqüenta 

e nove e oitocentos mil metros cúbicos) de óleo e com temperatura de injeção 520 ºF. Na 

segunda colocação, o POTHP27-190m FIG. 5-41, com 156.951m³ (cento e cinqüenta e seis e 

novecentos e cinqüenta e um metros cúbicos) de óleo, e na última colocação, o POTHP14-

184m FIG. 5-41, com 101.083m³ (cento e um mil e oitenta e três mil metros cúbicos) de óleo. 

 Considerando que nesse estudo a injeção contínua de vapor foi iniciada em 

1983 e as simulações foram feitas até o ano de 2024, correspondendo a 41 anos de produção, 

foi atualizado o volume de óleo com uma taxa anual de 7,7%, levando os valores para 1983. 

Neste caso, o poço de maior retorno econômico foi o POTHP27-190m, TAB. 5-1. 

 Observando a curva de produção acumulada do poço POTHP27-190m, na FIG. 

5-41, é o poço com maiores produções acumuladas, no início do projeto de injeção contínua 

de vapor e, conseqüentemente, poço que retorna o capital investido mais rápido. 
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Analisando as bases e as trajetórias dos poços POTHP77 e POTHP27, o poço da 

base POTHP27 é mais simples com menor dificuldade para execução e custo menor. Dessa 

base é possível um aproveitamento melhor de bases já existentes e de poços verticais do 

campo, facilitando a liberação de licenças ambientais para perfuração. 

Além de poder ser perfurados dois poços horizontais FIG. 5-42, na direção do 

canal de melhor permeabilidade, com um custo de movimentação da sonda de perfuração bem 

menor (o segundo poço fica sujeito a novas simulações para comprovação, porém por 

inferência, como está na mesma direção do canal de melhor permeabilidade, pode-se sugerir 

este novo poços). 

 

FIGURA 5-42 – Poço injetor de vapor e dois poços horizontais, perfurados na direção do canal de melhor 
permeabilidade (Base 2 – poço POTHP-27-190m) 

O aproveitamento das facilidades de produção, como linhas de escoamento do 

óleo, sua manutenção, intervenção e instalação de equipamentos, durante a vida de produção 

dos poços, são mais simples e no mesmo local.  

O planejamento e a elaboração dos projetos, para aplicação no campo todo ou em 

Geração do Vapor 
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uma área maior, representa um custo bem menor. A elaboração de um projeto piloto, com as 

duas trajetórias (POTHP27 e POTHP77), seria um trabalho interessante. 

A trajetória POTHP77 tem suas vantagens. Com poço de maior produção 

acumulada, em todos os pontos aberto ao reservatório, tem as mesmas distâncias do poço 

injetor. A grande desvantagem é a trajetória direcional, a mais complicada, por apresentar 

dificuldades na sua execução e na geração de uma nova base, o que também dificulta o 

licenciamento. 

Financeiramente, o POTHP27-190m é o melhor poço, conforme mostrado na TAB. 5.1, além 

de trazer uma série de benefícios FIG. 5-46, comparando com o POTHP77-190m, 

recuperação mais rápida do capital investido, nos anos iniciais de produção. 

  

FIGURA 5-43 – Temperatura no período de injeção POTHP-77-190m 
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FIGURA 5-44 – Produção anual das 10 melhores trajetórias 
 

 

Figura 5-45– Produção anual das 5 melhores trajetórias 
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Figura 5-46 – Produção anual do POTHP77 e POTHP27 

 

5.3 Poços na malha de cinco pontos, modelo original com um injetor e 
quatro produtores 

A produção acumulada no five spot (malha de cinco pontos invertida), com um 

injetor no centro dos poços e quatro produtores, apresenta uma maior produção no canal 

identificado pela sísmica 3D. O poço na parte superior FIG. 5-47, apresenta uma produção 

acumulada superior a do poço da sua esquerda, devido ao fato interpretado pela sísmica 3D, o 

canal de baixa pressão, que provoca a migração do vapor para ele. 

Na comparação dos poços de malha de cinco pontos, com a trajetória POTHP27- 190m, 

observa-se uma diferença bastante significativa na taxa de produção de óleo diária, sendo 

preferível, em relação a custos, facilidades de perfuração e produção, impacto ambiental, 

executar o projeto de dois horizontais FIG. 5-42, mantendo o poço injetor e perfurando os 

horizontais, um na direção do poço vertical de produção acumulada de 34.351m³ FIG. 5-47 e 

o outro na direção do poço vertical de produção acumulada de 28.069³ FIG. 5-47. 
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FIGURA 5-47 – Produção acumulada poço injetor no centro e produtores nos vértices da malha 

 

FIGURA 5-48 – Produção da malha de cinco pontos até 31-12-2004, considerando injeção contínua no mesmo 
período do modelo estudado (1983 a 2024) – na direção do canal. 
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FIGURA 5-49 – Produção da malha de cinco pontos até 2024, considerando injeção contínua no mesmo período 

do modelo estudado (1983 a 2024), total 48.215 3m . 
 
 

 

FIGURA 5-50 – Simulações Acumulado de óleo vs. Tempo ( malha de cinco ponto com um poço injetor e 4 
poços produtores) – 41 anos de injeção contínua 
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FIGURA 5-51 – Produção diária e pressão vs. Tempo, trajetória POTHP27-190m 

 

FIGURA 5-52 – Acumulado de líquido, óleo, gás e água vs. Tempo da POTHP27-190m 
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FIGURA 5-53 – Comparação da taxa de produção diária de óleo, entre o POTPH27 e poços da malha de cinco 

pontos – Óleo vs. Tempo
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6 Conclusões e recomendações 
 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões encontradas neste estudo 

e recomendações para futuros trabalhos. 

6.1  Conclusões 
 

As principais conclusões utilizando o modelo, para análise de trajetórias de poços 

horizontais em reservatório de óleo pesado e com a utilização da injeção contínua de vapor, 

são mencionadas a seguir: 

• A melhor trajetória considerando o modelo original utilizado, tecnicamente foi a 

trajetória POTHP77-190m, devido à maior recuperação de óleo pesado. 

• A melhor trajetória considerando o modelo original utilizado, economicamente foi 

a trajetória POTHP-27-190m, devido a custos menores, retorno mais rápido do 

capital investido e a uma boa recuperação de óleo pesado. 

• A definição do melhor canal de permeabilidade de um reservatório é de capital 

importância para definição da melhor trajetória de um poço horizontal produtor e 

de um poço vertical injetor de vapor, para obter a maior produção acumulada 

durante um determinado intervalo de tempo. 

• Têm grande influência na produção acumulada de óleo pesado a profundidade do 

poço dentro do intervalo produtor e o conhecimento das heterogeneidades do 

reservatório. 

• A direção de um poço horizontal em relação a um poço vertical injetor de vapor é 

de fundamental importância para obter as maiores produções de óleo em 

reservatórios de óleo pesado. 

• A perfuração de poços horizontais tipo POTHP27-190m, em relação ao modelo 

estudado, é mais econômica, com uma produção acumulada bem maior do que a 

perfuração de five spot (malha de cinco pontos invertida), de acordo o modelo 

estudado. 
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• Para o estreitamento de malha e para uma maior drenagem, em campos maduros, 

com óleo pesado, com injeção cíclica de vapor, com muitos poços perfurados, com 

uma imagem sísmica 3D e muitos dados do reservatório disponíveis, a melhor 

opção será a perfuração de poços horizontais, na direção do canal de melhor 

permeabilidade, e a utilização da injeção contínua de vapor para uma maior 

recuperação de óleo, de acordo com o modelo estudado. 

• A configuração, encontrada neste estudo, possibilita a perfuração a partir de 

locações com um poço vertical já perfurado, utilizando-se do injetor de vapor, com 

pequenas modificações. 

• Essa solução, de perfuração da trajetória POTHP27-190m, proporciona uma maior 

preservação do meio ambiente e maiores facilidades para a obtenção de licenças 

para perfuração. 

• A quantidade de poços a serem perfurados na redução de malha em campos 

maduros será muito menor, utilizando o modelo do POTHP27-190m, do que a 

perfuração de poços verticais para compor uma malha de five spot (malha de cinco 

pontos invertida). 

• Para cada dois poços horizontais perfurados da base do injetor vertical, seguindo o 

canal em direções opostas, produz-se mais de duas malhas de five spot (malha de 

cinco pontos invertida), onde devem ser perfurados sete poços verticais, caso seja 

aproveitado um vertical já existente. Vale lembrar que o custo de um poço 

horizontal equivale aproximadamente ao custo de dois verticais. 
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6.2 Recomendações 
 

• Executar um projeto piloto com o modelo (POTHP27) indicado neste estudo e 

verificar os resultados. Se forem satisfatórios, ampliar o projeto para mais poços 

no campo. 

• Fazer estudo de sensibilidade, com a melhor trajetória encontrada (POTHP27), da 

extensão do trecho horizontal, da temperatura do vapor a ser injetado e da 

qualidade do vapor e vazão de injeção para uma otimização da produção. 

• Simular a perfuração de dois poços horizontais, do tipo POTHP27-190m, em 

direções opostas, seguindo o melhor caminho de permeabilidade do reservatório, 

aproveitando a base do vertical injetor. 

• Aplicação em outros campos, com injeção cíclica de vapor, fazendo primeiramente 

uma sísmica 3D para obter os canais de melhor permeabilidade e aplicar os 

resultados da melhor trajetória obtidos neste estudo. 

• A trajetória circular, em torno do injetor, após novos estudos e simulações, pode 

ser aplicada para qualquer tipo de fluido de injeção, após comprovação, 

principalmente se não existir caminho preferencial no reservatório e se este for 

homogêneo.  

• Caso não seja feita uma sísmica 3D para obter uma imagem, seguir o modelo 

geológico com novas interpretações e utilizar a trajetória POTHP-77. 

• Em campos mais novos que disponham de imagens 4D da sísmica, fazer 

simulações para essas áreas, ou seja, fazer perfurações de poços horizontais, no 

sentido do canal de melhor permeabilidade. 
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APÊNDICES 
 

Simulação para perfuração e descida dos revestimentos da trajetória 
POTHP18 – 192 m 

Foi feita a simulação para perfuração do poço e descida dos revestimentos do 

poço da Base 1 FIG. 4-4 o de geometria mais complicada. Foi escolhida a maior 

profundidade, a 192m, com maior comprimento de poço. 

Temos abaixo a coluna para perfuração da Fase de 8 ½” : 

 

 

FIGURA 8-1 – Coluna para perfuração do poço a 192m da Base 1 
 

A FIG. 8-1 mostra o revestimento de 13 3/8 pol., descido a 30 metros, para em 

seguida apresentar a coluna de perfuração com broca de 8 ½ pol., contemplando a 
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contingência. Caso ocorra algum problema, alargar para 12 ¼” e descer um revestimento de 9 

5/8”.  

A coluna foi montada para permitir os cálculos de Torque e (Drag) Araste, para 

avaliação da perfuração do poço. É composta de ferramentas para fornecer dados de direção e 

inclinação durante a perfuração, permitindo a correção da trajetória durante toda a fase. 

Também prevê a utilização da ferramenta, que permita que o poço seja perfilado enquanto se 

perfura, simplificando sua perfuração e segurança, devido à formação ser muito mole, com 

taxas altas de penetração e sem a necessidade de paradas da coluna para correção de 

inclinação e direção. Foi utilizado o programa Wellplan (Landmark) para a simulação. 

Utilizando os parâmetros para perfuração da fase de 8 ½ pol., tem-se o gráfico de 

tensões (FIG. 8-2) na coluna de perfuração, que mostra a possibilidade da perfuração 

orientada (slide drilling), que é a mais crítica e importante, como mostra o gráfico, e que não 

tem problemas de flambagem na coluna de perfuração, quando esta for orientada. 

 

 

FIGURA 8-2 – Gráfico de tensões na perfuração da fase de 8 1/8 pol. 
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Como resultado da simulação, verificam-se as cargas no gancho (relacionado à 

capacidade de perfuração da sonda), indicando os valores das cargas nas diversas situações, 

quais sejam, perfuração normal com rotação, perfuração orientada, cargas para descer e 

retirada da coluna até a profundidade final da fase, com segurança e sem problemas de 

flambagem. 

 

 

 
Figura 8-3 – Cargas no gancho com coluna de 8 ½ pol. 
  

A seguir vê-se um resumo das cargas utilizadas para perfuração da fase de 8 ½ 

pol. (FIG. 8-3 e 8-4), que mostra uma margem de carga de 430, 5klbs, suficiente para a 

retirada em segurança da resistência dos tubos de perfuração, utilizando-se 90% da margem. 
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FIGURA 8-4 – Resumo de cargas, Torque e Araste na fase de 8 1/2pol. 
  

 A FIG. 8-5 mostra a composição da simulação da descida do revestimento de 7 

pol., considerando os fatores de fricção de 0,20 para o poço revestido e de 0,30 para o poço 

aberto. A parte de poço revestido é praticamente insignificante, 30 metros de revestimento de 

13 3/8 pol. 

 

FIGURA 8-5- Esquema do poço e do revestimento de 7 pol. 
  

A FIG. 8-6 apresenta a simulação da descida do revestimento até a profundidade 

de 277,61 metros, sem nenhum problema de flambagem durante o processo. 
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FIGURA 8-6 – Descida do revestimento de 7 pol. 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 8-7 – Esquema do poço e coluna da fase de 6 1/8 pol. 
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FIGURA 8-8 – Coluna de perfuração da fase de 6 1/8pol. 
  

 

FIGURA 8-9 – Esquema do poço e coluna de perfuração da fase 6 1/8” 
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FIGURA 8-10 – Poço e revestimento de 5 pol. para fase de 6 1/8 pol. 
 

 

FIGURA 8-11 – Descida do revestimento de 5 pol. no poço de 6 1/8 pol. 
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FIGURA 8-12 – Descida do revestimento de 5 pol. no poço de 6 1/8 de pol. 
  

 Com a simulação dessa trajetória, conforme a FIG. 4-4, foi rodado no 

simulador o caso mais crítico, com um ganho de ângulo de até 90º e depois um giro de um 

quarto de círculo em torno do poço injetor, apresentando o POTHP18-192m na maior 

profundidade. 

Essa trajetória tem a particularidade, a de manter uma distância constante em 

torno do poço injetor de vapor. Caso o reservatório seja homogêneo, a mesma pressão e a 

mesma temperatura chegariam, teoricamente, a qualquer ponto do revestimento rasgado (slot 

liner), mostrando-se muito eficiente em termos de recuperação de óleo. 

Com a viabilidade de execução dessa trajetória, pode-se dispensar as outras 

simulações das demais trajetórias, por ela ser a que mais esforços exige da coluna de 

perfuração e da descida do revestimento. 
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Refinamento na malha no trecho horizontal POTHP27-190m, nas células no 
plano horizontal I e J e permanência do modelo original K 

Foi feito um refinamento no trecho horizontal do poço POTHP27-190m para 

verificação: 

• Células originais I = 23,3 m e J = 23,3 m (FIG. de 5-7 a 5-10), tempo de CPU: 

2h, 17 min, 40 seg – Athlon 64 Processor – 2.21 GHz, 960 MB de RAM. 

Produção acumulada de óleo de 156.951m³.  

• Refinamento 2, as células: I = 11,65 m e J = 11,65 m (FIGURAs de 8-13 a 8-

15), tempo de CPU: 3h, 58 min, 13 seg – Athlon 64 Processor – 2.21 GHz, 

960 MB de RAM. Produção acumulada de óleo de 157.235m³.  

• Refinamento 3, células I = 7,77 m e J = 7,77 m (FIGURAs de 8-16 a 8-19), 

tempo de CPU: 9 h, 25 min, 35 seg – Athlon 64 Processor – 2.21 GHz, 960 

MB de RAM. Produção acumulada de óleo de 163.340m³.  

• Refinamento 5, células I = 4,66 m e J = 4,66 m, (FIGURAs de 8-20 a 8-23), 

tempo de CPU: 29 h, 14 min, 24 seg – Athlon 64 Processor – 2.21 GHz, 960 

MB de RAM. Produção acumulada de óleo de 162.680m³.  

O modelo original, com uma produção acumulada de óleo menor, é mais 

conservador do que o modelo discretizado. O resultado mostra a grande diferença de tempo de 

processamento entre uma célula de 23,3 m por 23,3 m e uma de 4,66 m por 4,66 m. 
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FIGURA 8-13 – Discretização 2 no trecho horizontal do POTHP27   
 
 

 
 

FIGURA 8-14 - – Discretização 2 no trecho horizontal do POTHP27  vista 3D 
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FIGURA  8-15 – Discretização 2 no trecho horizontal do POTHP27  produção acumulada  
 

 
 
FIGURA 8-16 – Discretização 3 no trecho horizontal do POTHP27 
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Figura 8-17 – Discretização 3 no trecho horizontal do POTHP27 – Vista 3D 
 

 
 

FIGURA 8-18 – Discretização 3 no thecho horizontal do POTHP27, produção acumulada de óleo 
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Figura 8-19 – Discretização 3 no trecho horizontal do POTHP27 
 

 
 

Figura 8-20 Discretização 5 do trecho horizontal do poço POTHP27 
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FIGURA 8-21 Discretização 5 do trecho horizontal do poço POTHP27 
 

 
 

FIGURA 8-22 Discretização 5 do trecho horizontal do poço POTHP27 
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FIGURA 8-23 Discretização 5 do trecho horizontal do poço POTHP27 
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