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RESUMO 

As empresas da área de petróleo em geral estão à procura de novas tecnologias que 

possam elevar o fator de recuperação do óleo contido em seus reservatórios. Esses 

investimentos têm como principal objetivo reduzir os custos dos projetos de produção de 

petróleo, que são elevados. A injeção de vapor representa um desses métodos especiais de 

recuperação, em que vapor é injetado no reservatório com o objetivo de reduzir a viscosidade 

do óleo e torná-lo mais móvel. O processo de drenagem gravitacional assistida por vapor 

(SAGD) utiliza a injeção de vapor em seu mecanismo, assim como dois poços horizontais 

paralelos. Neste processo o vapor é injetado através do poço injetor horizontal, em seguida 

uma câmara de vapor é formada no reservatório aquecendo o óleo e, pela ação das forças 

gravitacionais, este óleo é drenado para baixo onde se encontra o poço produtor. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar a influência da perda de carga e calor ao longo do poço 

injetor no processo SAGD. Foram realizadas simulações numéricas através do simulador 

térmico STARS da CMG (Computer Modelling Group). Os parâmetros estudados foram à 

condutividade térmica da formação, a vazão de injeção de vapor, o diâmetro interno da 

coluna, o título do vapor e a temperatura. Um planejamento fatorial foi utilizado para verificar 

a influência dos parâmetros estudados no fator de recuperação. Foram também analisadas 

diferentes vazões de injeção para o modelo com perda de carga e sem perda de carga, assim 

como diferentes vazões máximas de produção de óleo. Finalmente, foi realizada uma análise 

econômica dos dois modelos com a finalidade de analisar a rentabilidade dos projetos 

estudados. Os resultados mostraram que as perdas de carga no poço injetor têm uma 

influência significativa no processo SAGD. 

 

Palavras chave: perda de carga, modelagem, simulação, segregação gravitacional, SAGD. 
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ABSTRACT 

 The oil companies in the area in general are looking for new technologies that can 

increase the recovery factor of oil contained in reservoirs. These investments are mainly 

aimed at reducing the costs of projects which are high. Steam injection is one of these special 

methods of recovery in which steam is injected into the reservoir in order to reduce the 

viscosity of the oil and make it more mobile. The process assisted gravity drainage steam 

(SAGD) using steam injection in its mechanism, as well as two parallel horizontal wells. In 

this process steam is injected through the horizontal injection well, then a vapor chamber is 

formed by heating the oil in the reservoir and, by the action of gravitational forces, this oil is 

drained down to where the production well. This study aims to analyze the influence of 

pressure drop and heat along the injection well in the SAGD process. Numerical simulations 

were performed using the thermal simulator STARS of CMG (Computer Modeling Group). 

The parameters studied were the thermal conductivity of the formation, the flow of steam 

injection, the inner diameter of the column, the steam quality and temperature. A factorial 

design was used to verify the influence of the parameters studied in the recovery factor. We 

also analyzed different injection flow rates for the model with pressure drop and no pressure 

drop, as well as different maximum flow rates of oil production. Finally, we performed an 

economic analysis of the two models in order to check the profitability of the projects studied. 

The results showed that the pressure drop in injection well have a significant influence on the 

SAGD process. 

Keywords: pressure drop, modeling, simulation, gravity segregation, SAGD. 
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1 Introdução 

 

O petróleo, na maioria das vezes, não consegue ser produzido quando se utiliza apenas 

a energia natural do reservatório, permanecendo retido na formação pela falta de energia para 

elevá-lo até a superfície. A situação se agrava quando o petróleo possui uma alta viscosidade, 

ou seja, o óleo passa a ser tão viscoso que não consegue se movimentar através do meio 

poroso.  

Para tornar o processo viável economicamente e conseguir retirar esse óleo retido 

surgiram os métodos de recuperação de petróleo. Os métodos de recuperação se classificam 

em métodos convencionais de recuperação e métodos especiais de recuperação. Os métodos 

convencionais atuam de forma mecânica retirando o óleo da rocha sem que haja nenhuma 

interação entre o fluido injetado e o fluido deslocado por ele. Por outro lado, os métodos 

especiais de recuperação possuem diferentes interações de natureza química, térmica, 

miscível, dentre outras. 

Os métodos térmicos possuem um papel importante na redução da viscosidade do 

óleo. Quando o óleo é aquecido, este se torna menos viscoso, mais móvel e, 

consequentemente, mais fácil de ser produzido. São métodos térmicos de recuperação: a 

injeção contínua de vapor; a injeção cíclica de vapor; a combustão in situ; a drenagem 

gravitacional assistida por vapor; além de outros métodos que estão em constante descoberta 

utilizando vapor combinado com diferentes mecanismos para se chegar a um nível ótimo de 

recuperação.  

O conceito do processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD) foi 

introduzido por Roger Butler em 1978. O governo e a indústria apoiaram o processo como 

uma promissora inovação para ser utilizado na extração das grandes reservas de areias 

betuminosas encontradas no Canadá. O Canadá precisava de novas tecnologias para extrair 

este óleo tendo em vista que suas reservas estavam declinando e as areais betuminosas 

representavam 20 % do total de reservas.  

O processo SAGD utiliza um par de poços horizontais, sendo um injetor perfurado 

acima e um produtor abaixo. O vapor é injetado de forma contínua no reservatório através do 

poço injetor, em seguida, na parte horizontal do poço, forma-se uma câmara de vapor que 

possui a temperatura do vapor injetado. Ao ser aquecido o óleo tem sua viscosidade reduzida  
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e pelo efeito das forças gravitacionais este óleo é drenado para baixo em direção ao poço 

produtor onde é produzido. A câmara de vapor faz com que o reservatório permaneça 

aquecido favorecendo o sucesso do método. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as perdas de carga e calor no poço 

injetor no processo SAGD. O modelo com perdas de carga apresenta uma queda de pressão ao 

longo do poço injetor, fazendo com que os efeitos de fricção e as perdas de calor influenciem 

negativamente na recuperação final. No modelo sem perdas de carga esses efeitos são 

desconsiderados. 

 Através das simulações numéricas foram analisados os efeitos que a perda de carga e 

calor provocam na produção acumulada de óleo, assim como a variação de parâmetros 

operacionais como: quantidade de vapor injetado; condutividade térmica da formação; 

diâmetro interno da coluna; temperatura de injeção e título do vapor. Foram utilizados 

gráficos de produção acumulada de óleo para analisar a capacidade máxima de produção do 

poço. Foram analisadas também diferentes vazões de injeção de vapor e foi realizado um 

estudo técnico econômico para verificar a influência dos modelos com e sem perdas de carga 

na rentabilidade do projeto. 

O trabalho está dividido em seis capítulos. O capítulo II aborda os aspectos teóricos 

que deram suporte teórico sobre o assunto estudado. O capítulo III contém o estado da arte 

onde são mostrados o início, o presente e o futuro dos estudos e testes realizados do processo 

SAGD. O Capítulo IV apresenta a metodologia do trabalho, onde estão inseridos o modelo do 

simulador, as condições de operação, o modelo físico e a metodologia de trabalho utilizada. 

No Capítulo V são listados os resultados e discussões obtidos com a realização do trabalho e 

para compor o capítulo VI foram incluídas as conclusões e recomendações futuras. 
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2 Aspectos teóricos 

 

Nesse capítulo são descritos os aspectos teóricos relacionados com os métodos 

especiais de recuperação de petróleo e a influência da perda de carga e calor no processo de 

drenagem gravitacional assistida por vapor. 

 
2.1 Petróleo 

 
Petróleo é o nome dado às misturas naturais de compostos químicos orgânicos, 

chamados de hidrocarbonetos. Essas misturas podem ser encontradas no estado sólido, líquido 

ou gasoso, de acordo com as condições de pressão e temperatura a que estejam submetidas. 

 Quando a mistura contém um maior percentual de moléculas pequenas seu estado 

físico é gasoso e quando a mistura contém moléculas maiores seu estado físico é líquido, nas 

condições normais de temperatura e pressão (Thomas, 2001). 

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

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

Mais de 15 séries de hidrocarbonetos já foram identificadas, sendo que umas são encontradas 

com maior frequência que outras. As mais comumente encontradas são as parafinas, as 

olefinas e os hidrocarbonetos aromáticos. Dentro de uma mesma série podem ser encontrados 

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

das parafinas, a compostos bem mais pesados e quimicamente complexos (Rosa, 2006). 

 
2.1.1 °API 

 
A expressão ºAPI (American Petroleum Institute) é utilizada para referenciar a 

densidade do óleo em relação à água com a finalidade de identificar se o óleo é leve, pesado 

ou extra pesado. Quanto maior o ºAPI mais leve será o petróleo. A Equação 2-1 relaciona o 

ºAPI com a densidade do óleo. 

                                                    
50,131

5,141 −=°
γ

API
                                                   (2-1)

 

γ= Gravidade ou densidade específica do óleo (densidade do óleo / densidade da água) nas 

condições padrão (14,7 psia e 60º F).  
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2.1.2 Óleos pesados 

 
Os óleos pesados apresentam proporções maiores de materiais residuais não 

destiláveis que os óleos convencionais e esta composição dificulta a sua recuperação. Os 

resíduos contêm grandes proporções de asfaltenos, que os tornam particularmente viscosos. O 

alto conteúdo de resíduos asfálticos torna o óleo pesado apropriado para manufatura de 

asfalto, reduzindo grandemente a sua aplicabilidade para a maioria dos outros propósitos. 

Uma característica da Bacia Potiguar é a existência de reservatórios de óleo pesado. 

O órgão UNITAR (United Nations Institute For Training and Research) classifica o 

óleo pesado de acordo com o ºAPI, conforme mostrado na Tabela 2-1: 

Tabela 2-1: Tabela de óleos pesados. 
 

 

 

 

2.2 Métodos de recuperação de petróleo 

 
Os campos de petróleo apresentam um ciclo de vida, ou seja, apresentam diferentes 

fases ao longo do tempo. No início existe uma curva ascendente, conforme mostra a Figura 2-

1. Esta curva atinge o pico de produção, em seguida entra em uma fase de estabilidade e 

finalmente decai. Essas fases se iniciam no momento da descoberta do campo e vão até o 

momento de abandono. 

                     Óleo pesado          10 < ºAPI < 20 

Óleo Extra Pesado e Areias Betuminosas (“TarSands”)             ºAPI < 10 

Óleo Medianamente Pesado          20 < ºAPI < 30 
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Figura 2-1: Fases da vida de um campo de petróleo. 

(Fonte: Naveira, 2007) 

O pico de produção é geralmente atingido nos primeiros cinco anos a partir do início 

da produção. Nesses primeiros anos são realizadas operações de instalação de equipamento de 

produção, perfuração de poços e início da operação de projetos (Naveira, 2007).  

A fase, denominada de plantô de produção, representa a capacidade máxima de 

produção, podendo ser maximizada através da implantação de um número mínimo de poços e, 

por exemplo, pela capacidade dos oleodutos e gasodutos. 

Após esta fase, inicia-se o período de declínio em direção ao limite econômico. Essa 

curva de declínio pode ser interceptada pelos métodos de recuperação, sem que isso 

interrompa o ciclo de vida.  

A recuperação primária promove a recuperação através da dissipação da energia 

natural acumulada dentro do reservatório. Essa energia é dissipada juntamente com os fluidos 

em direção ao poço produtor, ocorre então, um decréscimo na pressão reduzindo a produção. 

Os métodos de recuperação se destinam a suplementar artificialmente esta energia perdida 

(Moreira, 2006). 

Os métodos de recuperação foram desenvolvidos para se obter uma produção maior do 

que aquela que se obteria, caso apenas a energia natural do reservatório fosse utilizada. Os 

métodos de recuperação são divididos em: Métodos convencionais de recuperação e Métodos 

especiais de recuperação. 
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Essa nomenclatura classifica os métodos convencionais em processos cujas 

tecnologias são bem conhecidas e que possuem um grau de confiança elevado, como é o caso 

da injeção de água e da injeção de gás. Por outro lado, os métodos especiais de recuperação 

são compostos por processos mais complexos cujas tecnologias ainda encontram-se em 

desenvolvimento. 

 
2.2.1 Métodos convencionais de recuperação 

 
Os métodos convencionais de recuperação têm como objetivo injetar fluidos em 

reservatórios com a finalidade de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha, de forma 

mecânica, sem que ocorram interações de natureza química ou termodinâmica entre os fluidos 

e entre o fluido e a rocha. 

Como métodos de recuperação convencionais são normalmente utilizados a injeção de 

água e o processo imiscível de injeção de gás. O processo de injeção de gás é chamado de 

imiscível por não ocorrer mistura de fluidos entre si e nem existir interferências na rocha 

reservatório. O óleo e o gás representam duas fases distintas nesse processo. 

O fluido injetado empurra o óleo para fora dos poros da rocha. O fluido injetado então 

ocupa os espaços vazios deixados pela expulsão do óleo do meio poroso. Na porção do 

reservatório invadido pelo fluido deslocante, nem todo o óleo lá contido é deslocado, esse 

óleo contido nos poros da rocha invadida pelo fluido deslocante chama-se óleo residual.  

 

2.2.1.1 Eficiência de recuperação 

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

numericamente pelos parâmetros: Eficiência de Varrido Horizontal, Eficiência de Varrido 

Vertical e Eficiência de Deslocamento. 

A eficiência de varrido horizontal é a área, em termos percentuais, da planta do 

reservatório que foi invadida pelo fluido deslocante, como mostra a Equação 2-2, enquanto a 

Eficiência de Varrido Vertical representa o percentual da área da seção vertical do 

reservatório que foi invadido pelo fluido injetado, como descreve a Equação 2-3.  

                                                Ea = Área Horizontal Invadida                                           (2-2) 
                                                              Área Horizontal Total 
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                                                   Ew = Área Vertical Invadida                                            (2-3) 
                                                                 Área Vertical Total 

 

O produto desses dois parâmetros define a Eficiência Volumétrica, definida como a 

relação entre o volume do reservatório invadido pelo volume total do reservatório, como 

mostram as Equações 2-4 e 2-5, respectivamente. 

                                                               WAV EEE ×=                                                         (2-4) 
 

                                   Ev = Volume Invadido pelo fluido injetado                                       (2-5) 
                                                                       Volume Total

 

 

A eficiência de deslocamento é a fração da saturação de óleo original que foi 

deslocada dos poros pelo fluido deslocante; é função dos volumes injetados; da viscosidade 

dos fluidos e da permeabilidade relativa. 

 

2.2.2 Métodos especiais de recuperação 

 
Os métodos especiais de recuperação passam a ser utilizados quando a recuperação 

convencional não atinge, ou poderá não atingir, as recuperações necessárias para se ter uma 

viabilidade econômica. 

As principais causas das baixas recuperações resultantes dos métodos convencionais 

de recuperação são: a alta viscosidade do óleo, a geologia da formação e as elevadas tensões 

interfaciais entre o fluido injetado e o óleo. 

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

deslocado, o primeiro se move muito mais facilmente através do meio poroso, encontrando 

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

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

grandes volumes de rocha nos quais o deslocamento não se processou, porque o fluido 

deslocante simplesmente não chegou a essas regiões (Rosa, 2006). 

 Quando as tensões interfaciais são altas, a capacidade do fluido injetado de deslocar o 

óleo para fora dos poros da rocha é reduzida, deixando saturações residuais elevadas de óleo 
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nas regiões já em contato com o fluido injetado. Os métodos especiais de recuperação 

surgiram para aumentar a recuperação de óleo através de mecanismos adicionais empregados 

no reservatório. Os métodos especiais de recuperação podem ser divididos em: 

• Métodos térmicos; 

• Métodos químicos; 

• Métodos miscíveis. 

 

2.3 Métodos Térmicos 

 
Nos reservatórios em que o óleo apresenta uma alta viscosidade, os métodos 

convencionais se tornam ineficientes para movimentar o óleo pesado. O fluido injetado, água 

ou gás, apresenta uma mobilidade maior que a do fluido a ser deslocado resultando em baixas 

recuperações. A introdução de calor no reservatório faz com que a viscosidade e a saturação 

residual do óleo sejam diminuídas, como é observado na Figura 2-2, desta forma a mobilidade 

do óleo aumenta tornando mais fácil a sua recuperação. 

O efeito mais provável no aquecimento de um reservatório é a redução da viscosidade 

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

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

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

se que as maiores reduções de viscosidade são experimentadas em óleos de °API mais baixo 

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

A mudança da viscosidade do óleo com a temperatura é normalmente reversível, ou 

seja, quando a temperatura decresce novamente, a viscosidade do óleo reverte 

aproximadamente para o seu valor original. 

Quando aquecido, o óleo torna-se menos viscoso e flui facilmente. Por esse motivo 

novas técnicas têm sido desenvolvidas para melhorar o fator de recuperação de óleos mais 

viscosos. A Figura 2-2 mostra a sensibilidade da viscosidade com a temperatura para óleos de 

diversos °API. 
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Figura 2-2: Viscosidade do óleo em função da temperatura. 

(Fonte: Barillas, 2005) 

Os métodos térmicos se classificam em duas categorias: injeção de fluidos quentes 

(água quente ou vapor d’água) e aquecimento direto ou in-situ. 

Na injeção de fluidos quentes, o calor é gerado na superfície e em seguida é 

transportado para o interior da formação. O fluido que transporta o calor geralmente é a água 

que pode ser injetada na forma de vapor, ou a uma temperatura elevada ainda no estado 

líquido.  A injeção de fluidos quentes é dividida então em: Injeção de vapor e Injeção de água 

quente. 

No processo de aquecimento direto, o processo mais utilizado é o de Combustão in-

situ onde o calor é gerado no interior do próprio reservatório a partir da combustão de parte do 

óleo ali existente. A contínua injeção de ar aquecido e a energia liberada sob a forma de calor 

in situ mantêm o processo. A oxidação do óleo vai gerando calor de forma crescente até se 

chegar a uma temperatura chamada de ponto de ignição, a partir do qual se estabelece a 

combustão. À medida que o óleo vai sendo queimado, sua viscosidade vai sendo reduzida e as 

frações mais leves do óleo vaporizam formando um banco de gás e água na forma de vapor. A 

junção desses fatores faz com que o óleo se desloque em direção aos poços produtores.  
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O processo continua com a injeção de ar frio. O calor gerado no processo influencia 

diversos mecanismos na interação com os fluidos do reservatório aumentando o fator de 

recuperação. 

2.3.1 Injeção contínua de vapor 

 
Na injeção contínua, o vapor é continuamente injetado através de um poço injetor, 

enquanto o óleo é produzido através de um poço produtor. As zonas em torno do poço injetor 

tornam-se aquecidas na temperatura de saturação do vapor, expandindo-se em direção ao poço 

produtor. Adiante do vapor se forma uma zona de água condensada, através da qual a 

temperatura diminui a partir da do vapor até a do reservatório. O processo é facilitado pela 

redução da viscosidade do óleo e por outros efeitos provocados pela temperatura. 

A injeção contínua de vapor pode produzir recuperações da ordem de 50% do óleo 

original no reservatório (“in place”) com razão oléo/vapor da ordem de 0,2 (m³ de óleo/ m³  

de vapor) (Correia, 2009). 

A razão óleo-vapor depende da natureza do reservatório. Reservatórios muito 

profundos são antieconômicos para injeção contínua pelo fato de requerer elevadas 

temperaturas, devido às perdas de calor no poço. A quantidade de calor necessária para elevar 

a temperatura do reservatório até a temperatura do vapor torna-se excessiva. Além disso, 

ocorre também a perda de calor do poço para as camadas sub e sobrejacentes. 

Outro critério importante é que o reservatório seja espesso. As perdas de calor para as 

camadas sub e sobrejacentes representam uma excessiva proporção do total de calor requerido 

para reservatórios pouco espessos. 

A alta permeabilidade é outro fator importante, visto que permite ao óleo viscoso fluir 

mais livremente, influenciando as vazões de injeção, as pressões e as temperaturas do vapor. 

Outro critério favorável ao processo é a saturação de óleo ser próxima a 0,15 m³ de 

óleo por m³ de rocha, como também o óleo possuir uma alta viscosidade. A Figura 2-3 ilustra 

o processo de injeção contínua de vapor: 

ÁGUA AQUECIDA 

ÁGUA CONATA 
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Figura 2-3: Injeção contínua de vapor. 

À medida que o vapor se movimenta através do reservatório entre o poço injetor e o 

poço produtor, são criadas diversas regiões de diferentes temperaturas e saturações de fluidos. 

O óleo do reservatório deve ser capaz de fluir em condições originais, pois quando o 

óleo apresenta alta viscosidade, o vapor injetado mobiliza o óleo ao redor do poço injetor, mas 

não tem condições de deslocar o óleo frio no reservatório. Só haverá produção quando o 

vapor ou a água atingir o poço produtor, reduzindo a viscosidade do óleo ao seu redor. 

Segundo Rosa, (2006) a injeção de vapor apresenta algumas vantagens e desvantagens 

na sua aplicabilidade. Algumas vantagens são: 

• Danifica menos os poços que a combustão in situ; 

• Fornece maiores vazões de injeção de calor do que outros métodos térmicos; 

• A eficiência de deslocamento é aumentada pelo calor à proporção que mais 

calor flui; 

• Saturações de óleo atrás das zonas de vapor são tão baixas quanto 5%. 

Observa-se algumas desvantagens na aplicação da injeção de vapor em relação a 

outros métodos de recuperação: 
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• Perdas de calor, gerado na superfície a alto custo, são significativas nas linhas 

de injeção, nos poços e na formação; 

• Falhas na cimentação é freqüente em operações térmicas; 

• Produção de areia; 

• Formação de emulsão para alguns óleos na injeção de vapor; 

• Elevado consumo de energia; 

• Riscos de segurança adicionais, devido as altas temperaturas. 

É normalmente desejável produzir óleo primeiro por injeção cíclica de vapor devido à 

melhor economicidade e à redução de pressão do reservatório que propicia melhores 

resultados para a injeção contínua de vapor. 

 
2.3.2 Injeção cíclica de vapor 

 
A injeção cíclica de vapor é um eficiente método de estimulação de poços aplicado 

geralmente em óleos muito viscosos. A redução da viscosidade e os efeitos de limpeza ao 

redor do poço ajudam a energia natural do reservatório a expulsar o óleo. Na maioria dos 

projetos antecede a injeção contínua. 

O calor injetado encontra-se próximo do poço onde as linhas de fluxo convergem e os 

gradientes de pressão são mais altos. A estimulação por vapor tende a colocar o calor onde irá 

fazer o melhor benefício. 

A injeção é chamada de cíclica porque pode ser repetida diversas vezes. Cada ciclo 

apresenta três etapas descritas a seguir: 

• Fase de injeção: uma quantidade de vapor é injetada o mais rápido possível; 

geralmente de 5 a 15 dias; 

• Fase de “Soaking”: o poço permanece fechado para permitir a condensação do 

vapor e a transferência do calor latente para a rocha e para o óleo;  

normalmente dura de 2 a 10 dias; 

• Fase de produção: o poço é colocado em produção. 

A Figura 2-4 mostra o mecanismo da injeção cíclica de vapor: 
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Figura 2-4: Injeção cíclica de vapor. 

(Fonte: Sefton Resources Inc., 2010) 

Diferente da injeção contínua de vapor, onde o óleo passa por regiões mais frias do 

reservatório, na injeção cíclica o óleo deslocado torna-se e permanece aquecido à medida que 

flui para o poço produtor. 

A injeção cíclica se torna menos eficiente à medida que o número de ciclos aumenta. 

A Figura 2-5 mostra o comportamento da vazão de óleo ao longo dos ciclos: 

 

     Figura 2-5: Comportamento da vazão de óleo na injeção cíclica de vapor. 

(Fonte: Queiroz, 2006) 
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São fatores que reduzem a produtividade dos ciclos: a depleção do reservatório, o 

aumento da saturação de água ao redor dos poços, a excessiva produção inicial de água e a 

perda de calor em função da maior área aquecida. 

A estimulação tem como objetivo antecipar a produção, já que nenhuma energia está 

sendo empregada de modo permanente. A principal vantagem desse método é a antecipação 

rápida da produção. 

 
2.3.3 Processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD) 

 
O processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (“Steam Assisted Gravity 

Drainage”) utiliza o mecanismo de produção natural devido à ação das forças gravitacionais. 

Neste processo são utilizados dois poços horizontais perfurados em paralelo e verticalmente 

um acima do outro, como mostra a Figura 2-6. O poço que injeta vapor é chamado de injetor e 

o poço que produz o óleo do reservatório é chamado de produtor. Esses poços possuem 

geralmente uma distância entre eles de 5 m.  

 A utilização dos poços horizontais no SAGD está relacionada à maior área de contato 

obtida em relação aos poços verticais, proporcionando uma rápida cobertura de todo o volume 

do reservatório, assim como uma maior recuperação. 

O processo tem início com a injeção contínua de vapor. Em seguida, o poço injetor 

começa a injetar vapor no reservatório, uma câmara de vapor é formada em torno dos poços 

horizontais que cresce para cima e lateralmente à medida que mais vapor vai sendo injetado. 

Ao entrar em contato com o óleo frio, o vapor faz com que este aqueça e tenha a sua 

viscosidade reduzida. Esse contato faz com que o óleo condense e se dirija pela interface da 

câmara de vapor e, pela ação das forças gravitacionais, desça em direção ao poço produtor. Os 

espaços deixados pelo óleo removido vão sendo ocupados pelo vapor.  
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Figura 2-6: O processo SAGD. 

 (Fonte: Butler, 1991) 

No processo SAGD, a câmara de vapor se expande gradualmente e eventualmente 

permitindo a drenagem de uma larga área. O crescimento da câmara de vapor sofre primeiro 

uma limitação vertical ao atingir o topo do reservatório, em seguida ela continua seu 

crescimento lateralmente até os limites laterais do reservatório. O espaço antes ocupado pelo 

óleo é substituído pelo vapor. 

De acordo com Mohammadzadeh e Cratzis (2009), o processo SAGD deve ser 

progressivo em sucessivos estágios como mostra a Figura 2-7.  
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Figura 2-7: Diferentes estágios da expansão da câmara de vapor. 

(Fonte: Mohammadzadeh, 2009) 

Os estágios mostrados na Figura 2-7 são classificados baseados no relativo 

crescimento da zona saturada de vapor: 

1. Estabelecimento inicialmente da comunicação entre os pares de poços (2.b); 

2. Invasão vertical da câmara de vapor (2.c e 2.d); 

3. Espalhamento lateral da câmara de vapor (2.d e 2.e); 

4. Fase final da câmara de vapor que conduz ao esgotamento do reservatório (2.f). 

A gravidade já está presente em todo o reservatório, e sendo usada como a principal 

força para o efeito do movimento do óleo. É possível evitar os caminhos preferenciais que 

ocorrem quando o óleo viscoso é movido e empurrado por um fluido menos viscoso. Outra 

vantagem é que o óleo permanece aquecido quando flui em direção ao poço produtor, ao 

contrário da injeção de vapor convencional. A Figura 2-8 mostra o processo SAGD em três 

dimensões. 
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Figura 2-8: Conceito do processo SAGD em três dimensões. 

Fonte: (Akinboyewa et al., 2010) 

 Usando este método de recuperação, óleo pesado e betume podem ser utilizados de 

uma maneira sistemática através da obtenção de uma recuperação final maior que o processo 

de injeção de vapor convencional, em que o óleo é movido e empurrado pelos fluidos 

injetados. 

 O SAGD é mais efetivo para óleos pesados com alta viscosidade, ou para betume, 

sendo sua tecnologia muito utilizada devido ao alto fator de recuperação. Ele é aplicado 

atualmente no Canadá, Estados Unidos e na Venezuela, sendo um método adequado para 

reservatórios de pequena profundidade (Moreira, 2006). 

A partir do processo SAGD, estão surgindo várias outras tecnologias com o objetivo 

de aumentar o fator de recuperação, como por exemplo: VAPEX (Vapour Extraction), ES-

SAGD (Expanding Solvent– SAGD) e THAI (Thoe-to-Hell Air Injection). 

 

2.3.3.1 O processo SAGD em poço único 

 
O processo de drenagem gravitacional assistida por vapor em poço único (SW-SAGD) 

consiste no mesmo mecanismo do processo SAGD, mas apresenta apenas um poço horizontal. 

Nesse processo, a injeção de vapor e a produção de óleo acontecem no mesmo poço. Esta 

configuração reduz o custo da perfuração e completação por utilizar apenas um poço 

horizontal, assim como viabiliza tecnicamente o processo em reservatórios com espessuras 
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muito finas, nos quais não há extensão vertical suficiente para a perfuração de um segundo 

poço. 

 
2.3.3.2 Utilização de poços horizontais 

 
Nos últimos anos a tecnologia de poços horizontais vem sendo cada vez mais utilizada 

nas suas mais diferentes combinações. No processo de injeção de vapor, são utilizados poços 

verticais, horizontais ou suas combinações. 

Os poços horizontais oferecem algumas vantagens em relação aos poços verticais 

como uma maior produtividade, pois se caracterizam por uma maior extensão em contato com 

a formação produtora. Outra vantagem é a redução do número de poços necessários para um 

determinado reservatório, devido ao espaçamento entre os poços poder ser maior, com a 

conseqüente redução do número de poços necessários para um determinado reservatório. Os 

poços horizontais também apresentam uma menor queda de pressão por unidade de 

comprimento na seção de produção (Camargo, 1993). 

Os poços horizontais são adequados para utilização em reservatórios com coluna de 

óleo delgada, em reservatórios com risco de formação de cones de água e/ou gás, em alguns 

reservatórios naturalmente fraturados e em reservatórios com baixas permeabilidades.  

 

2.3.3.3 Perda de carga nos poços do SAGD 

 
A produtividade e a área drenada do poço horizontal sofrem uma limitação quando se 

considera a perda de carga dentro do poço. Ao longo dos anos a tecnologia de poços 

horizontais adquiriu uma importância significativa, fazendo com que vários poços fossem 

perfurados por todo o mundo. Para que as previsões sejam cada vez mais realistas há uma 

necessidade de mais informações sobre a influência da perda de carga dentro do poço. 

Poços horizontais são usualmente modelados sem considerar as variações de pressão e 

temperatura no poço. Essa aproximação assume que todas as células do poço se comportam 

similarmente, pressão, temperatura e vazão de fluxo de fluido são constantes dentro do poço, 

assim como trocas de calor e fluidos entre o poço e o reservatório. Essa aproximação 

constante de pressão e temperatura no poço tem bastante sucesso na maioria dos casos 

comuns apesar de ser hidrodinamicamente simplificado e correr o risco de superestimar a 

recuperação de óleo.  
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A Figura 2-9 mostra um reservatório com o processo SAGD, “q” representa as vazões 

ao longo do reservatório. No modelo sem perdas de carga a vazão é a mesma para cada bloco, 

sendo a vazão final a soma das vazões ao longo do reservatório. Por outro lado, no modelo 

com perdas de carga cada vazão é diferente e calculada em cada bloco ao longo do 

reservatório, devido aos efeitos exercidos pelas perdas de carga influenciarem o valor total. 

 

Figura 2-9: Cálculo da vazão no processo SAGD. 

Na maioria dos casos complexos, com injeção de vapor, a aproximação anterior pode 

não ser adequada, uma vez que as variações de pressão e temperatura ao longo do poço 

alteram as trocas de fluidos e de calor entre o poço e o reservatório. Desta forma, quando as 

variações de pressão e temperatura são integradas ao modelo do reservatório a descrição do 

comportamento do poço se torna mais realista. 

A perda de carga pode provocar uma distribuição não-uniforme do vapor nos poços, a 

formação de uma câmara de vapor não uniforme, uma efetiva redução no comprimento do 

poço, tendo como conseqüência uma redução na sua produtividade. Outro fator considerado é 

que quando a perda de carga existe a distribuição de vapor é alterada, resultando em um maior 

consumo de vapor, elevando os custos da geração de mais vapor (Thorne e Zhao, 2008). 

 

O simulador STARS utilizado nesse estudo apresenta dois modelos para representar os 

poços horizontais do processo SAGD. O primeiro modelo representa o poço na forma de fonte 

/ sumidouro e o segundo de forma discretizada. A discretização do poço representa um 
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modelo mais sofisticado, sendo seu objetivo superar algumas deficiências do primeiro 

modelo; este modelo considera o escoamento do fluido e o calor no poço. 

 

No modelo fonte sumidouro, o escoamento do fluido no reservatório é representado 

por um único termo na equação discretizada de fluxo, sendo apenas uma equação resolvida 

por camada, sendo a variável principal a pressão no fundo do poço. As variáveis como 

composição, temperatura e condução de calor são desconsideradas neste modelo. Dificuldades 

numéricas podem ocorrer quando camadas no poço estão produzindo e outras estão injetando. 

Segundo Moreira (2006), a Equação 2-6 representa o escoamento do fluido no reservatório: 

 

                                                   
)( ijwMj ppWIq −= λ
                                                         (2-6) 

 
Onde: 

:jq vazão do fluido na fase j (água, óleo ou gás); 

WI: o índice do poço, que descreve a geometria de um poço especificado; 

::Mλ mobilidade do fluido; 

:wp pressão no poço; 

:ijp pressão inicial do bloco da fase j. 

 

O modelo discretizado pode ser utilizado em poços horizontais, verticais, ondulados, 

ou desviados. Quando este modelo é utilizado, o poço é discretizado do mesmo modo que o 

reservatório, sendo cada seção do poço tratada como um bloco do grid, com conexão 

interblocos com o reservatório. A equação de escoamento do fluido para cada componente e a 

equação de energia são resolvidas em cada bloco. 

 
2.3.3.4 Perda de calor nos poços do SAGD 

 
A transferência de calor é o movimento da energia térmica de um local para outro. Há 

três maneiras nas quais a energia térmica é transportada: condução, convecção e radiação. 

 A condução térmica é responsável pelas perdas de calor para as camadas sub e 

sobrejacentes. A transferência de calor por convecção é o transporte de energia térmica 

através do movimento do fluido dentro de uma região de diferentes temperaturas. A 

transferência de calor por radiação é a transmissão de energia eletromagnética da superfície de 

um material no estado de vibração molecular; todas as substância irradiam esta energia 
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eletromagnética. Durante o processo de injeção de vapor a radiação não é significativa dentro 

do reservatório. 

Os poços horizontais são normalmente modelados sem considerar as variações de 

pressão e temperatura no poço, com todas as células do poço se comportando de maneira 

similar. A pressão, temperatura e vazão de fluxo de fluido são consideradas constantes dentro 

do poço. Nos casos complexos, como na injeção de vapor, as variações de pressão e 

temperatura alteram as trocas de fluidos e calor entre o poço e o reservatório, tornando a 

aproximação anterior inadequada.  Desta forma, para que a modelagem do projeto seja mais 

realista, as variações de pressão e temperatura devem ser consideradas nos modelos de injeção 

de vapor. 

No poço, as variações de energia são devido às perdas de energia friccional na 

interface do fluido com a parede, das trocas térmicas através da convecção, da condução e das 

trocas de energia entre o poço e o reservatório. 

Na maioria dos casos, o fluxo nos poços horizontais é turbulento, devido às altas 

vazões de fluxo e aos efeitos térmicos. O comportamento do poço é então modificado durante 

a injeção de água quente e vapor. Desta forma, cálculos precisos de queda de pressão e 

temperatura no poço são fundamentais nas simulações de processos de recuperação térmica 

quando se utilizam poços horizontais (Gallo e Latil, 1993).  

2.4 Modelo matemático 

 
Antes de realizar a simulação de um reservatório de petróleo pelo computador, se faz 

necessário a construção de um modelo matemático do sistema. Para modelar o escoamento 

dos fluídos do reservatório utilizam-se equações difíceis de serem resolvidas analiticamente. 

Diante dessas dificuldades é feita uma aproximação através de técnicas numéricas como, por 

exemplo, diferenças finitas, que utiliza um volume de controle para fazer os balanços de 

matéria e energia. 

 
2.4.1 Equação da continuidade  

 
Um volume de controle corresponde a um contorno conhecido no espaço. Fluxo de 

massa, de quantidade de movimento e de energia podem atravessar a superfície de controle. A 

quantidade e a identidade da matéria no volume de controle podem variar com o tempo, mas a 

sua forma é fixa (Netto, 2003). A Figura 2-10 descreve um volume de controle. 
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Figura 2-10: Volume de controle. 

(Aziz e Settari, 1979) 

A equação da continuidade de matéria é representada basicamente pela equação de 

balanço de materiais. Uma equação de continuidade expressa sempre uma lei de conservação 

de alguma grandeza. No caso de reservatórios de petróleo, a grandeza que se conserva é a 

massa do fluido e o calor no interior das rochas (Santana, 2005).  

 Quando se utiliza o conceito de volume de controle, deve-se considerar o balanço de 

massa que entra e sai do volume de controle. Considere um volume de controle, conforme 

ilustrado na Figura 2-11: 

 

Figura 2-11: Recipiente de volume constante, com entrada e saída de fluido. 

A resultante final do fluxo de massa através da superfície de controle deve ser igual à 

variação de massa no interior do volume de controle, conforme ilustra a Equação 2-7 (Netto, 

2003). 

ssseee
c uAuA

dt

vd ρρρ
−=

)(

                                               (2-7)
 

Como o volume de controle cv é fixo, tem-se: 

c

ssseee

v

uAuA

dt

d ρρρ −
=

                                                 (2-8) 
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No caso de um escoamento em tubulação, e considerando um volume de controle de 

comprimento infinitesimal, pode-se escrever: 
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ou ainda: 
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Para um escoamento tri-dimensional, pode-se mostrar que a equação de conservação da massa 

se escreve: 
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A expressão acima é também conhecida como equação da continuidade. 

Diferenças finitas  

 Dentre os possíveis modelos numéricos existentes na literatura, o de diferenças finitas 

é o mais utilizado na indústria do petróleo (Schiozer, 2007). Neste tipo de modelo, as leis de 

conservação de massa de componentes, são escritas conforme a Equação 2-12: 
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                                (2-12)

 

O primeiro termo é o fluxo do componente através do volume de controle, o segundo o 

fluxo do componente através de poço e o último é a variação do componente no volume de 

controle, y é a fração molar do componente “c” na fase “p” (normalmente água, óleo ou gás), 

v é a velocidade, ρ é a densidade, S é a saturação e p
wq é a vazão através do poço, todos da 

fase “p”, e ϕ  é a porosidade da rocha. 

Para o termo velocidade, é utilizada a lei de Darcy, que rege o fluxo em meios 

porosos, conforme Equação 2-13: 
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Onde: 

 k: é a permeabilidade absoluta; 

 rpK : é a permeabilidade relativa a cada fase; 

 µ: é a viscosidade e D é a profundidade. 

O reservatório é então dividido em blocos, como mostra a Figura 2-12. Para a direção 

x, a equação de conservação de massa é discretizada e aplicada a cada componente e cada 

bloco, resultando num sistema de equações que são resolvidas simultaneamente a cada 

intervalo de tempo até o tempo final necessário (Schiozer, 2007). 

 

Figura 2-12: Divisão do reservatório 

                Fonte: (Aziz e Settari, 1979). 

Existem várias opções de tipo de solução, número de componentes, número de fases, 

tratamento de poços, malha, etc. Os modelos “Black-Oil” , que contém apenas os 

componentes água, óleo e gás, são os mais utilizados. Soluções totalmente ou parcialmente 

implícitas são normalmente utilizadas. Outras características deste tipo de modelo são: 

equilíbrio instantâneo entre as fases e ausência de reações químicas.  

Com algumas manipulações matemáticas e algumas substituições de algumas 

variáveis das equações anteriores por variáveis que são obtidas em laboratórios, o modelo 

“Black-Oil”  pode ser simplificado conforme mostrado na Equação 2-14. As manipulações são 

feitas pela facilidade de obtenção das novas variáveis na prática; elas são então tabeladas e 

usadas como dados de entrada para o simulador. 
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Onde: 
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R: é a solubilidade do componente “c” na fase “p”; 

λ: é a mobilidade da fase; 

B: é o fator volume de formação; 

φ : é o potencial da fase “p”.  

A discretização dos três termos da Equação 2-14 pode ser representada pelas Equações 

2-15, 2-16 e 2-17.  

• Termo de acumulação 
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Onde Vp é o volume poroso do bloco que será introduzido em todos os termos. 

• Termo de fluxo 

Este termo representa o fluxo entre blocos que pode ser representado por: 

                        
( ) ( ) ( ) ( )bpnplcpbpnpcpcplcp TRq ,,,, φφφφλ −≅−≅

                              (2-16)
 

Onde o termo “ cpT ” representa a transmissibilidade entre o bloco e seus vizinhos. Nas 

conexões, que são normalmente estabelecidas entre os blocos, este termo representa a 

facilidade de transferência de massa em cada conexão, como mostra a Figura 2-13. Este termo 

é normalmente dependente de variáveis primárias como a pressão de uma das fases (pff ), 

saturações (sf ) e geometria da malha (Gf ), conforme mostrado na Equação 2-17: 
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Figura 2-13: Representação do bloco e seus vizinhos. 

Fonte: (Schiozer, 2007). 

• Termo de fonte 

                                        cppp
cp

p

cp qqq
B

R
∑∑ ==













 ~~

                                      (2-18)

 

Onde “-” significa condições de reservatório e “~” condições de superfície (ambos por 

unidade de volume). 

As simulações numéricas deste trabalho foram realizadas de acordo com as equações 

utilizadas pelo simulador STARS, que serão descritas a seguir.  

 

2.4.2 Equação da energia 

 

A Equação 2-19 descreve o termo de acumulação da energia: 

( ) ( )[ ]rvgggooowww UUSUSUSf
t

V ⋅−+++⋅
∂
∂ ϕρρρϕ 1

                   (2-19)
 

wU , o, g e s são as energias internas como função da temperatura e da composição da fase;  

rU : é a energia por volume de rocha. 

• Termo de fluxo 

O termo de fluxo de energia entre duas regiões é: 

TKHvHVHV tgggooowww ∆+++ ρρρ
                                 (2-20) 
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Onde: 

gowH ,, : é a entalpia da água, óleo e gás, respectivamente; 

∆T: variação de temperatura entre os nós; 

tK : é a transmissibilidade térmica. 

A razão de fluxo volumétrica é: 
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=          j = w,o,g                                         (2-21) 

Onde: 

rT  representa a transmissibilidade entre duas regiões. É considerada a área da seção 

transversal, o espaçamento entre os nós, outras considerações geométricas, assim como a 

permeabilidade na interface. As unidades de transmissibilidade são descritas pela Equação 2-

22. 
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                                                    (2-22)
 

A permeabilidade efetiva effk é uma média harmônica ponderada da permeabilidade 

absoluta em duas regiões, correta para grids de espessura retangular, radial e variável. 

tK representa a transmissibilidade térmica na interface entre duas regiões, como 

descrita na Equação 2-23. 
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                                                    (2-23)
 

A condutividade térmica efetiva na interface é a média harmônica das duas regiões, 

sendo a resistência a condução de calor em série.  

A energia potencial Φ j é definida como: 

Φj = jghjp λ−                                                      (2-24)
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O diferencial potencial ∆ Φ j é o valor do nó da região adjacente menos o valor do nó 

da região corrente de interesse. O valor positivo de ∆ Φ j  representa um fluxo de entrada e 

negativo fluxo de saída. As diferentes concentrações wi∆ , xi∆ , yi∆ são as diferenças nas 

concentrações das fases entre os nós,  ∆ Φj possui a mesma convenção. Se a fase não está 

presente em um dos blocos adjacentes, a diferença de concentração é modificada para zero. 

T∆ é a queda de temperatura entre os nós, que também segue a mesma convenção do
 
∆ Φj. 

• Termo fonte / sumidouro do poço 

Os termos fonte / sumidouro são os meios pelos quais todos os processos térmicos de 

recuperação são baseados.  

O termo fonte  sumidouro do fluxo do componente i é: 

igkgiokoiwkw yqxqwq ρρρ ++
                                         (2-25)

 

O termo fonte  sumidouro para energia é: 

ggkgookowwkw HqHqHq ρρρ ++
                                         (2-26)

 

A razão de fluxo volumétrica q é análoga a V, mas calculada diferentemente. 

( )pkpwfkIjkqjk −×=            j = w,o,g                                 (2-27) 

Onde: 

k: refere-se ao fato de que a região de interesse se encontra em uma camada k do poço;  

jkI : é o índice da fase j para a camada k do poço; 

kp : é a pressão no nó da região de interesse que contém a camada k do poço; 

wfkp : é a pressão de fluxo do poço na camada k do poço. 

• A condição para injeção é wfkp  > kp  nesse caso qjk é positivo e as propriedades do 

fluido são obtidas a partir das condições do poço.  

• A condição para produção é wfkp  < kp  nesse caso qjk é negativo e as propriedades do 

fluido são obtidas a partir da região de produção. 
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O modelo de perdas de calor do poço pode ser usado para estimar Hw e Hg para a 

injeção de água como função do tempo. 

• Termo fonte / sumidouro para perdas de calor 

O termo fonte / sumidouro da energia para perdas de calor é: 

cv

n

k
k HLHLHL

r

++∑
=1                                                       (2-28)

 

kHL : é a razão de transferência de calor da região de interesse através do número do bloco k, 

da formação adjacente. A razão de transferência de calor e o calor acumulado na camada de 

sobrecarga são calculados usando uma solução analítica para a sobrecarga infinita. Fluxo de 

calor voltando ao bloco do reservatório pode ocorrer.  

vHL : é a razão de transferência de calor calculada pelo modelo convectivo. 

cHL : representa o modelo constante de transferência de calor. 

2.4.3 Equações de conservação discretizadas 

 

Abaixo são descritas as equações de conservação que resumem os balanços de massa e 

energia (espacialmente discretizados) utilizadas pelo simulador STARS (STARS, 2007). 

• Balanço de Massa 
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iggiiooiiwwi qaqyDxDwD

11

ρδρφρφρφ  

igkgiokoiwkw yqxqwq ρρρ +++
                                          (2-29)

 

 

nf: é o numero de regiões da vizinhança ou faces do bloco do grid. 
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• Balanço de energia 
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                           (2-30)

 

• Transmissibilidade TJ das fases 














=

jj

rj
j r

k
TT

µ
        j = w, o, g                                     (2-31) 

2.5 Análise técnico-econômica 

2.5.1 Valor presente líquido 

 
A análise econômica foi realizada neste trabalho para verificar a influência da perda de 

carga na rentabilidade do projeto. Foram comparados os valores de VPL para os modelos com 

e sem perda de carga, sendo função da produção de óleo, do preço do óleo por barril e da 

relação entre o custo da geração de vapor e o preço de venda do petróleo. Os custos adicionais 

e os custos relacionados ao capital inicial não foram considerados. As equações listadas na 

análise econômica são baseadas no estudo de Barillas (2008). 

A Equação 2-32 mostra o cálculo do VPL: 

Cinicial
k

RCFt
VPL

n

t
t

d

−
+

=∑
=1 )1(

                                               (2-32) 

Onde: 

VPL: valor presente líquido (US$); 

RCFt: fluxo de caixa anual (US$); 

t: tempo (anos); 
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Cinicial: custo do investimento inicial (US$); 

dk : taxa de desconto anual. 

O cálculo do fluxo de caixa é mostrado na Equação 2-33: 

RCFt = ganho na produção de óleo ($) – gastos em produção ($) – gastos com geração do 

vapor($)                                                                                                                              (2-33) 

O ganho na produção de óleo é mostrado na Equação 2-34: 

  ganho na produção do óleo = XóleoNpanual ×∆ ,                                        (2-34) 

Onde: 

anualNp∆ : produção acumulada anual de óleo (m³);                                        

Xóleo: preço do petróleo (US$/m³). 

                 gastos em produção ($) = XóleoNpF anual ×∆*1                                                 (2-35)                

Onde:     

 =1F relação entre o custo de produção e o preço do óleo 

                    gastos com geração de vapor ($) = Vinj x Yvapor                                         (2-36)                

Onde:                                                      

 Vinj: quantidade de vapor injetado anualmente (m³); 

 Yvapor: custo do vapor por tonelada (US$/m³). 

Pode-se relacionar o custo com a geração do vapor com o preço do petróleo, como 

mostra a Equação 2-37. 

                                         XóleoCYvapor ×= 1                                                       (2-37)                                                   

Substituindo as Equações (2-34), (2-35) e (2-36), na Equação 2-33: 

YvaporVinjXóleoNpFXóleoNpRCFt anualanual ⋅−⋅∆⋅−∆= 1*                   (2-38) 

Na Equação 2-38, o custo da geração do vapor é substituído pela Equação 2-37: 
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 XóleoCVinjXóleoNpFXóleoNpRCFt anualanual ⋅⋅−⋅∆⋅−∆= 11*  

XóleoCVinjNpFNpRCFt anualanual ⋅⋅−∆⋅−∆= )( 11  

[ ] XóleoCVinjNpFRCFt anual ⋅⋅−∆⋅−= ))1(( 11                                                    (2-39)                                       

Pode-se obter o volume de vapor injetado através da Equação 2-40: 

              anual
ac Np

Vinj
RVO

∆
=

        
anualNpRVOacVinj ∆⋅=                                      (2-40)  

Substituindo a Equação 2-40 na Equação 2-39: 

[ ] XóleoCNpRVONPFRCFt anualacanual ⋅⋅∆⋅−∆⋅−= ))1(( 11  

                [ ] XóleoNpCRVOFRCFt anualac ⋅∆⋅⋅−−= ))1(( 11                                (2-41)   

      

Assim, pode-se chamar )1( 1F− de fator de produção líquido do óleo (Fp). 

XóleoNpCRVOFpRCFt anualac ⋅∆⋅⋅−= )( 1                              (2-42) 

A Equação 2-43 insere um fator de conversão para as unidades do anualNp∆  para (m³) e 

o preço do petróleo para (US$/bbl). 1bbl corresponde a 0,159 m³. 

Xóleo
Np

CRVOFpRCFt anual
ac ⋅

∆
⋅⋅−=

159,0
)( 1                                (2-43) 

Onde: 

RCFt: fluxo de caixa anual (US$); 

Fp: fator de produção líquido; 

RVOac: razão anual entre o vapor injetado (m³) e o óleo produzido (m³); 

anualNpΑ : produção acumulada de óleo (m³); 

Xóleo: preço do barril de óleo (US$/bbl). 
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 O valor presente líquido pode ser calculado substituindo a Equação 2-43 na Equação 

2-32, desconsiderando o custo inicial que não será abordado neste estudo: 
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3 Estado da arte 

 

Ao longo dos anos a exploração de petróleo foi se desenvolvendo e percebendo a 

necessidade de se estudar novas tecnologias, a fim de recuperar o óleo deixado no reservatório 

após a recuperação por métodos convencionais. Surgiram vários métodos com essa finalidade, 

porém muitos ainda apresentavam um fator de recuperação baixo com custo elevado. 

Governo, pesquisadores e a indústria se comprometeram em muitas etapas desde o ano de 

1960 para atender à demanda por novos processos de extração de areias petrolíferas, 

principalmente no Canadá. 

Em 1974, o governo de Alberta, no Canadá, criou a corporação chamada de AOSTRA 

(Alberta Oil Sands Technology and Research Authority) com o objetivo de, juntamente com 

os pesquisadores e a indústria, desenvolver novas tecnologias de explotação de areias 

petrolíferas. Uma das principais metas da AOSTRA era de recuperar parte do campo de óleo 

de Athabasca que não foi recuperado quando técnicas de mineração de superfície foram 

utilizadas.  

Em 1978, Roger Butler introduziu o conceito do processo de drenagem gravitacional 

assistida por vapor (SAGD). O SAGD utiliza a injeção de vapor para aquecer o óleo pesado, 

que possibilita a redução da viscosidade do óleo tornando-o móvel. As pesquisas buscavam 

um processo que aumentasse o fator de recuperação, e ao mesmo tempo reduzisse os custos. 

A empresa AOSTRA, depois conhecida com AERI (Alberta Energy Research 

Institute), e o governo apoiaram o processo como uma promissora inovação, dessa forma, 

realizando em 1984 o Underground Test facility (UTF). O UTF era um mecanismo SAGD de 

recuperação in-situ de betume realizado em Alberta no Canadá. A primeira fase do processo 

procurou validar processos físicos do SAGD e o teste teve sucesso. Na segunda fase o 

objetivo era analisar o SAGD em escala comercial, os poços desta fase foram operados com 

sucesso por aproximadamente 10 anos superando a previsão. As outras fases subseqüentes 

tinham o mesmo objetivo de testar e analisar o processo SAGD de diferentes maneiras. 

Kamath et al. (1993) aplicaram no reservatório de Ugnu (localizado na unidade 

Kuparuk River no norte do Alaska)  um modelo numérico bi-dimensional do processo SAGD 

com um par de poços horizontais, desenvolvido para reservatórios heterogêneos com camadas 

de areais betuminosas, para estudar o efeito da heterogeneidade no crescimento da câmara de  
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vapor e no desempenho do processo. O objetivo foi determinar o efeito dos vários parâmetros 

de reservatórios como porosidade, permeabilidade e saturação de água inicial. Foram também 

analisados parâmetros como injetividade do vapor, título do vapor, temperatura do vapor, 

comprimento dos poços horizontais e espaço lateral e vertical do poço. Eles concluíram que a 

localização do poço produtor horizontal nas zonas de alta permeabilidade aumenta 

significantemente o fator de recuperação em pouco tempo. Também concluíram que a 

simulação do caso tomado como base, representado pela média das propriedades do 

reservatório, do processo SAGD resultou em uma recuperação de 70 % em 5000 dias, 

indicando que o processo SAGD foi um método efetivo para o reservatório de Ugnu. Outra 

conclusão mostrou que o desempenho do SAGD aumentou significantemente com alta 

injetividade de vapor, baixa saturação de água perto do produtor, ausência de barreiras 

contínuas, alta razão de permeabilidade vertical/horizontal e ótimo espaço vertical injetor-

produtor.  

Em 1999, Mendonza et al. relataram o primeiro teste piloto em um sistema de 

produção SAGD na América Latina durante julho de 1997.  O teste piloto foi realizado no 

campo de Tia Juana, no ocidente da Venezuela, onde os fluidos do reservatório são altamente 

viscosos (10.000 a 45.000 cP a 110° F). Foram perfurados dois poços paralelos 

perpendiculares ao reservatório, um poço injetor e um poço produtor com 5 m de distância 

entre eles, a profundidade do reservatório foi de 1000 ft, a porosidade de 38 % e a 

permeabilidade de 1 a 2 Darcy.  O campo de Tia Juana mostrou recuperações baixas, da 

ordem de 10 %, utilizando a Injeção cíclica de vapor. Essas baixas recuperações na parte norte 

do campo eram em decorrência da alta viscosidade do óleo. O avançado simulador térmico 

STARS foi utilizado nas simulações com o objetivo de se obter um melhor entendimento do 

fluxo de fluidos e melhorar a recuperação de óleo. No estudo deste piloto foi encontrado que a 

vazão de produção inicial foi melhor que o esperado (700 versus 300 BOPD), a recuperação 

final foi da ordem de 52 a 60 %, significando um aumento na recuperação final de mais de 40 

% em relação à recuperação convencional de vapor neste campo. 

Saavedra e Reyes (2001) propuseram uma expressão para o cálculo da área drenada 

para altas taxas de fluxo no reservatório, considerando os perfis de queda de pressão friccional 

ao longo da seção de produção do poço. Foram considerados os efeitos de fricção na parede, 

aceleração do fluxo, rugosidade na coluna e a mistura de fluidos. Eles concluíram que poços 

horizontais longos com altas taxas de fluxo de óleo leve, ou aqueles que produzem óleo muito 

viscoso, apresentam uma alta queda de pressão devido ao atrito ao longo da seção de 
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produção. Concluíram também que a estimativa da queda de pressão fornece um cálculo mais 

real da área drenada do poço horizontal. 

Thorne e Zhao (2008) apresentaram os resultados de um estudo numérico sobre a 

perda de carga no processo SAGD. O simulador STARS foi utilizado para modelar o fluxo 

trifásico e multicomponente de fluidos para óleos pesados. O comprimento horizontal do poço 

utilizado foi de 700 m, tamanhos de blocos de 25 m ao longo dos poços e dimensões 

ortogonais do bloco de 1 m x 1 m. O tempo de simulação para os modelos foi de 4 anos. Dois 

métodos de simulação foram utilizados neste estudo. O primeiro utiliza o modelo fonte / 

sumidouro e foi primariamente usado para analisar o efeito da queda de pressão entre os 

poços na produção acumulada de óleo e ROV. O segundo utiliza o modelo de poços 

discretizado e foi implementado para determinar o impacto da queda de pressão na 

distribuição do vapor ao longo do poço injetor. Foi concluído que a queda de pressão deve ser 

incluída na simulação do SAGD por causar um impacto no seu desempenho. Foi observado 

também que o impacto na produção de óleo é limitado pelo vapor se mover relativamente 

fácil dentro da câmara de vapor. No estudo apresentado, a produção de óleo foi reduzida em 5 

% quando o gradiente de pressão foi considerado. 

 Barillas (2008) realizou um estudo sobre o processo de drenagem gravitacional com 

injeção contínua de vapor. Neste estudo foi realizada uma otimização de vapor em 

reservatórios com diferentes características físicas em diferentes cenários, através de uma 

análise técnico-econômica. Foi estudado também a injeção de vapor semi-contínua ou com 

paradas. Como resultado foi mostrado que a equação simplificada do valor presente líquido 

pode ser utilizada para otimizar a demanda de vapor, fazendo com que se obtenha um maior 

valor presente líquido do processo. Foi concluído também que a rentabilidade do método 

SAGD depende das características do reservatório e que a necessidade de vapor pode ser 

diminuída quando se utilizam esquemas de injeção de vapor com paradas em intervalos de 

tempo otimizados permitindo a redução das perdas de calor e melhorando a recuperação. 

Tabatabaei et al. (2009) estudaram um modelo semi-analítico desenvolvido para 

estimar a produtividade de poços horizontais. Eles concluíram que quando a queda de pressão 

no poço é desconsiderada, pode ocorrer uma alta superestimativa da produção. 
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4 Materiais e métodos 

 

Neste capítulo são descritos o modelo utilizado nas simulações, as ferramentas 

computacionais, os modelos do simulador STARS para a perda de carga, o modelo físico do 

reservatório, as propriedades da rocha reservatório, as curvas de permeabilidade relativa, as 

condições de operação do modelo base e a metodologia do trabalho. As principais 

características do reservatório são encontradas em regiões da Bacia Potiguar. 

O simulador STARS foi utilizadO como ferramenta computacional para simular os 

casos estudados. As simulações buscam analisar a influência dos parâmetros dos processos 

nas curvas de recuperação, assim como compreender os tempos e dinâmicas dos processos 

envolvidos. Os simuladores modelam o escoamento em meios porosos, auxilia na 

caracterização de reservatórios e identificação de barreiras e de propriedades próximas aos 

poços. Assim, pode-se obter um ajuste de histórico e uma previsão de produção para o campo. 

 
4.1 Modelo proposto 

 
Ao se construir um modelo de simulação deve ser considerado os seguintes fatores: 

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

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

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

e número de componentes) e quantidade e qualidade das informações disponíveis ( Mezzomo, 

2001). 

Um modelo de simulação é constituído de três modelos diferentes, sendo que cada 

modelo tem uma função específica. Abaixo são descritos os modelos: 

• Modelo Físico: representa as características das rochas e fluidos do reservatório e o 

processo de recuperação; 

• Modelo Numérico: é responsável pela discretização das equações matemáticas; 

• Modelo Matemático: tem a função de determinar as equações que governam o 

processo físico. 
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4.2 Ferramenta computacional 

 
Nas simulações numéricas deste estudo, foi utilizado o simulador STARS (Advanced 

Process and Thermal Reservoir Simulator) da empresa “Computer Modelling Group” – CMG. 

O STARS é um simulador trifásico, de múltiplos componentes que tem como objetivo simular 

recuperações térmicas. 

Neste módulo são utilizadas duas abordagens para a perda de carga. A primeira é a 

abordagem do padrão fonte sumidouro e, a segunda, o modelo de discretização do poço que é 

mais sofisticado e tenta superar algumas deficiências do primeiro modelo. 

 
4.3 Modelo do STARS para perda de carga 

4.3.1 Modelo fonte / sumidouro 

 
O modelo fonte/sumidouro é utilizado para analisar o efeito da queda de pressão entre 

os poços na produção acumulada de óleo e ROV. Nesse modelo o fluxo que parte e chega ao 

reservatório é representado por um único termo nas equações de fluxo do reservatório. É 

considerado no poço o fluxo em estado permanente. 

 
4.3.2 Modelo discretizado 

 
O modelo de discretização do poço é utilizado para analisar o impacto da queda de 

pressão dentro do poço injetor na distribuição de vapor e na produção de óleo, onde cada 

seção do poço é tratada como um bloco do grid conectado ao reservatório.  

Cada seção é tratada como um bloco da malha e a completação do reservatório é 

manipulada por conexões entre os blocos. As equações de fluxo de fluidos para cada 

componente, assim como a equação da energia, são resolvidas em cada bloco da malha da 

mesma maneira que algumas equações de fluxo são descritas no reservatório. 
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4.3.3 Aplicabilidade dos modelos 

 
Segundo Oballa et al. (1994), o modelo fonte / sumidouro é adequado para se utilizar: 

• Em reservatório com razoável injetividade onde o efeito da condução de calor entre o 

poço e o reservatório é desconsiderado; 

• Para processos com baixa vazão de fluxo ou em grandes diâmetros de tubos onde a 

queda de pressão friccional é quase inexistente; 

• Para poços horizontais curtos com possibilidade de fluido homogêneo ao longo do 

poço; 

• Para reservatórios homogêneos onde a comunicação entre o poço e o reservatório é 

homogênea; 

• Para poços verticais onde a segregação do fluido é mínima; 

• Para reservatórios cuja elevação da pressão é maior do que o esperado na queda de 

pressão friccional. 

Para qualquer outro caso o modelo de discretização deve ser utilizado. 

4.4 Modelo físico do reservatório 

 
O reservatório contém dois poços horizontais: um produtor e um injetor. A Figura 4-1 

mostra as dimensões do reservatório: 

 

Figura 4-1: Dimensões do reservatório. 

    26 m 

100 m 

600 m 
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O modelo utilizado conta com dois poços horizontais, um injetor localizado na parte 

superior e outro produtor, localizado na parte inferior como se observa na Figura 4-2.  

 

Figura 4-2: Configuração dos poços do processo SAGD. 

Dimensões do reservatório: 

� Comprimento: 600 m; 

� Largura: 100 m; 

� Espessura: 26 m. 

 

A Tabela 4-1 mostra o refinamento do reservatório nas direções i, j e k. 

Tabela 4-1: Refinamento dos blocos do reservatório. 

Direção Nº blocos Tamanho dos blocos 

i 21 7 m, 7 m, 6 m, 6 m, 5 m, 5 m, 4 m, 4 m, 3 m, 2 m, 2 m, 2 m... 
(simétricos) 

j 75 8 m 

k 26 1 m 

 

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

seguintes considerações: 

� Só existem as fases água, óleo e gás; 

� Existem três componentes: óleo (hidrocarbonetos pesados), água e gás 

(hidrocarbonetos leves); 

� A fase óleo é composta pelos componentes gás e óleo; 

� A fase água é composta só por água; 

� A fase gás pode conter água e gás; 

� Não existem reações químicas; 

� Não existem sólidos nos fluidos a serem considerados. 
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4.5 Propriedades da rocha reservatório 

 
O modelo de fluidos utilizado foi o “black-oil”, onde somente três componentes estão 

presentes (água, óleo e gás). Este modelo tem como características o equilíbrio instantâneo 

entre as fases e a não existência de reações químicas. 

Na Tabela 4-2 são descritas as propriedades da rocha reservatório utilizadas. 

Tabela 4-2: Propriedades da rocha reservatório. 

Permeabilidade horizontal, Kh(mD) 1000 

Permeabilidade vertical, Kv (mD) 100 

Porosidade (%) 30 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 37,8 

Média da Saturação inicial de óleo, So (%) 53,0 

Média da Saturação inicial de água, Sw (%) 36,0 

Contato água-óleo (m) 220 

Profundidade do reservatório (m) 200 

Condutividade térmica da rocha (BTU/m-day-F) 78.74 

Condutividade térmica da água (BTU/m-day-F) 28.54 

Condutividade térmica do óleo (BTU/m-day-F) 5.91 

Condutividade térmica do gás (BTU/m-day-F) 1.97 
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4.5.1 Curvas de permeabilidade relativa 

 
As Figuras 4-3 e 4-4 mostram as curvas de permeabilidade relativa em relação à 

saturação de água e saturação de líquido, respectivamente. As curvas são baseadas no estudo 

de Barillas, (2006). 

 

Figura 4-3: Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de água. 

Figura 4-4: Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de líquido. 
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4.6 Condições de operação do modelo base 

 
A Tabela 4-3 lista as condições de operação do modelo base: 

Tabela 4-3: Condições de operação do modelo base. 

Temperatura do vapor (º C) 287,7 

Título do vapor (%) 50 

Pressão máxima no poço injetor (kPa) (psi)          7198,1 (1043,9) 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) (psi)           196,5 (28,5)      

Vazão máxima de vapor (ton/d) 100 

Vazão máxima de produção de óleo (m³std/dia) 120 

Distância entre o injetor e o produtor (m) 5 

Comprimento dos poços (m) 510 
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4.7 Metodologia do trabalho 

A Figura 4-5 descreve a metodologia do trabalho realizado. 

 

Figura 4-5: Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho. 
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A metodologia do trabalho se baseou na comparação entre os modelos com perda de 

carga e sem perda de carga.  

Para realizar a metodologia mostrada no fluxograma da Figura 4-5 foi necessário: 

a) Analisar o refinamento da malha na direção “j”, levando em consideração a produção 

acumulada de óleo de cada modelo e o tempo de simulação. A análise foi feita através do 

gráfico da produção acumulada de óleo. 

b) Realizar uma comparação entre o modelo com recuperação primária e com injeção de 

vapor, através da análise dos gráficos de produção acumulada de óleo, vazão de óleo e valores 

do fator de recuperação. 

c) Comparar os modelos com e sem perda de carga com a recuperação primária, através dos 

gráficos de produção acumulada de óleo, vazão de óleo, pressão e valores do fator de 

recuperação. A distribuição da temperatura entre esses dois modelos também foi analisada 

através de gráficos em três dimensões ao longo dos anos. 

d) Analisar o planejamento fatorial para verificar a influência dos atributos do reservatório no 

fator de recuperação. Foram analisados os gráficos de Pareto para cinco e quinze anos, assim 

como as interações entre os parâmetros através das superfícies de respostas. 

e) Otimizar o modelo através da análise de diferentes vazões máximas de produção para o 

modelo com perda de carga, sem perda de carga e sem injeção, com o objetivo de se obter 

uma vazão ótima de produção. 

f) Estudar diferentes vazões de injeção de vapor para os modelos com e sem perda de carga 

para diferentes temperaturas, a fim de verificar a influência no fator de recuperação. 

g) Realizar uma análise técnico-econômica para diferentes vazões de injeção de vapor para o 

modelo com e sem perda de carga, com a finalidade de verificar a influência da perda de 

carga no valor presente líquido. 
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5 Resultados e Discussões 
 

Neste capítulo são mostrados os resultados referentes às simulações realizadas do 

processo de drenagem gravitacional assistida por vapor, destacando a perda de carga e de 

calor, a análise das sensibilidades dos parâmetros do reservatório, a otimização do processo e 

a análise econômica dos modelos com e sem perda de carga. 

 

5.1 Análise do refinamento 

 

Foi necessário realizar um maior refinamento no modelo de blocos do reservatório, 

para verificar se a malha do modelo inicial apresentou influência na produção acumulada de 

óleo. Para isto, foram realizadas diferentes simulações modificando o tamanho dos blocos na 

direção J, isto porque em “i” e em “k” o modelo já estava suficientemente refinado.  A Tabela 

5-1 mostra os valores da produção acumulada de óleo e do tempo de simulação para os 

diferentes refinamentos na direção “j” analisados. 

 

Tabela 5-1: Tempos de simulação para os diferentes tamanhos do bloco na direção “j”. 

Parâmetro Tempo de Simulação    Np (M m³) 

Modelo com j = 15 m 4 hr, 15 min, 42 sec       133,41 

Modelo com j = 10 m 6 hr,  0 min, 46 sec       133,65 

Modelo com j = 8 m 10 hr, 46 min, 48 sec       136,02 

Modelo com j = 5 m 24 hr, 22 min, 37 sec       140,78 

Modelo com j = 3 m 32 hr, 15 min, 43 sec       142,86 

Modelo com j = 2 m 87 hr, 47 min, 56 sec       148,86 

 

Após a análise e simulação dos refinamentos, observa-se que quando se varia o valor 

do refinamento na direção “j”, este não tem um pequeno impacto na produção acumulada de 

óleo, mas por outro lado tem uma forte influência no tempo total de simulação dos modelos 

analisados. 

O refinamento do reservatório na direção “j” de 8 m foi escolhido por apresentar um 

tamanho intermediário em relação aos demais valores analisados, assim como ter um tempo 

de simulação menor que os casos com maior refinamento na direção J, como mostra a Tabela 
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5-1. A diferença no valor da produção acumulada de óleo (Np) em relação ao modelo com 

refinamento de 15 m foi de apenas 2,61 M m³.   

Na Figura 5-1, observa-se graficamente que a produção acumulada de óleo para os 

diversos refinamentos analisados sofreu uma leve variação. Desta forma o maior refinamento 

dos blocos na direção “j” apresentou uma pequena diferença na produção acumulada de óleo. 

 

Figura 5-1: Produção acumulada de óleo para diferentes refinamentos. 

5.2 Comparação entre a recuperação primária e a injeção de vapor 
 

Foi realizada uma comparação entre o processo SAGD e a recuperação primária, com 

o objetivo de verificar o impacto de se usar vapor neste processo; a vazão de injeção foi 

mantida em 100 t/dia sem considerar as perdas de carga e calor no sistema. 

Na Figura 5-2 se observa a vazão de óleo e a produção acumulada de óleo para os 

modelos com e sem injeção de vapor (recuperação primária). Pode ser observado que há um 

aumento da produção de óleo quando se injeta vapor, e isto acontece porque ao se injetar 

vapor, a viscosidade do óleo é reduzida e o mesmo ocupa os espaços do poro a medida que o 

óleo vai sendo produzido, evitando que a queda de pressão seja tão rápida como acontece no 

modelo sem injeção de vapor. No primeiro ano, a vazão de óleo é estimulada pela injeção de 
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vapor, ao contrário da recuperação primária onde apenas a energia natural do reservatório é 

utilizada. O fator de recuperação final para o modelo com injeção de vapor foi de 42 %, 

enquanto para o modelo sem injeção de vapor foi de 8,4 %. 

Figura 5-2: Produção acumulada de óleo e vazão de óleo versus tempo – Comparação entre a 

recuperação primária e a recuperação com injeção de vapor. 

5.3 Comparação entre o modelo com perda de carga e sem perda de carga 

  

Foi realizada uma comparação entre os modelos com e sem perda de carga, para 

verificar a influência que a perda de carga representa na produção acumulada e na vazão de 

óleo. 

Na Figura 5-3 podem ser observados a produção acumulada de óleo e a vazão de óleo 

no tempo, para os modelos com e sem perda de carga, sem restrições na vazão máxima de 

produção. Observa-se que quando a perda de carga é considerada a produção acumulada de 

óleo se torna menor, devido aos efeitos da perda de carga e calor no poço injetor. Neste 

modelo ocorre uma não-uniforme distribuição do vapor, assim como perdas por fricção na 

injeção. Desta forma o calor é perdido e pouco vapor chega até o final do poço, ao contrário 
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do modelo que não considera a perda de carga. A vazão de óleo também é menor quando a 

perda de carga é considerada. 

 

Figura 5-3: Produção acumulada de óleo e vazão de óleo – Comparação entre o modelo com e 

sem perda de carga. 

Como foi observado, considerar a perda de carga no poço injetor resulta em uma 

diminuição do óleo produzido, mas ainda é necessário verificar que fatores podem afetar a 

distribuição do vapor no reservatório. 

A Figura 5-4 mostra a pressão no fundo do poço injetor para os modelos com e sem 

perda de carga e sem injeção de vapor para uma vazão máxima de produção limitada a 120 m³ 

STD / dia. Observa-se que a pressão no fundo do poço, no modelo sem perda de carga, 

aumenta até aproximadamente 1010 psi; após este período seu valor diminui e se torna 

constante até o final da produção. Já no modelo com perda de carga, a pressão é menor em 

relação modelo sem perda de carga no início da produção e á partir do terceiro ano, a pressão 

permanece constante e similar ao modelo sem perda de carga. A menor pressão no poço 

injetor para o modelo com perda de carga é resultado da queda de pressão e calor no poço 

injetor, que influencia na pressão do reservatório. Pode-se observar que quando a perda de 
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carga não é considerada, a pressão no poço injetor se torna maior nos três primeiros anos de 

produção. 

 

Figura 5-4: Pressão no fundo do poço injetor – Comparação entre o modelo com e sem perda 

de carga. 

 Foi realizada uma comparação da pressão entre os modelos com e sem perdas de 

carga, com o objetivo de verificar a influência da perda de carga na distribuição da pressão no 

reservatório. 

A Figura 5-5 mostra a comparação da pressão do sistema para o modelo com perda de 

carga (coluna esquerda) e sem perda de carga (coluna direita). 
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Figura 5-5: Comparação da pressão para os modelos com e sem perda de carga. 

Observa-se que as perdas de carga do primeiro modelo (coluna esquerda), fazem com 

que a pressão seja menor em relação ao modelo sem perdas de carga (coluna direita), onde a 

pressão permanece maior por mais tempo. Esta diminuição da pressão no modelo com perdas 

de carga é o resultado das perdas de pressão e calor ao longo do poço injetor durante o 

processo SAGD.  
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A Figura 5-6 mostra os valores de pressão no poço injetor para os modelos com perda 

de carga (coluna esquerda) e sem perda de carga (coluna direita), para o primeiro, quinto e 

décimo quinto ano de produção.  

Observa-se que para o primeiro ano de produção, os valores de pressão são maiores 

para o modelo sem perda de carga (coluna direita), exceto para o primeiro bloco onde a 

pressão é maior para o modelo com perda de carga, devido a não uniforme distribuição do 

calor pelo reservatório. Para o restante do reservatório a pressão para o modelo sem perda de 

carga apresentou maiores valores em decorrência da ausência das perdas de carga.  

 

               

 

 

    

 

 

Figura 5-6: Comparação dos valores de pressão no poço injetor para o primeiro, quinto e 

décimo quinto ano de produção para os modelos com e sem perda de carga. 
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Para cinco anos de produção, o modelo com perda de carga (coluna esquerda) 

apresentou valores da pressão menores que o modelo sem perda de carga (coluna direita). 

Observa-se que o reservatório apresentou uma maior diminuição da pressão para o modelo 

com perda de carga devido à existência de perdas de carga ao longo do poço injetor. Quando 

o décimo quinto ano de produção é alcançado, o modelo com perda de carga também 

apresenta uma maior redução nos valores de pressão. No primeiro bloco considerado a 

pressão é de 270,8 psi, para o modelo com perda de carga, contra 271,7 psi do modelo sem 

perda de carga; os demais blocos apresentam comportamento similar. 

A Figura 5-7 mostra a vazão de água e a produção acumulada de água (Wp) para os 

modelos com e sem perdas de carga e sem injeção de vapor. O modelo sem injeção de vapor 

apresenta uma menor vazão de água devido à ausência da injeção de vapor. No modelo com 

perda de carga, o calor não é distribuído de forma uniforme, fazendo com que mais água seja 

produzida em relação ao modelo sem perda de carga, onde mais óleo é produzido devido à 

melhor distribuição de vapor ao longo do reservatório. 

 

Figura 5-7: Comparação da vazão de água e da produção acumulada de água para os modelos 

sem injeção de vapor e com e sem perda de carga. 
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Foi realizada uma análise da distribuição da temperatura no reservatório para os dois 

modelos. E isto pode ser observado na Figura 5-8, que  mostra o modelo em três dimensões 

da distribuição da temperatura para os modelos com perda de carga (coluna esquerda) e sem 

perda de carga (coluna direita), sem restrições na vazão máxima de produção. Observa-se que 

no modelo em que a perda de carga é considerada, a distribuição da temperatura não é 

uniforme e o aquecimento do reservatório se torna mais lento. No segundo modelo, sem perda 

de carga, a distribuição da temperatura é uniforme por todo o reservatório, aquecendo-o ao 

mesmo tempo em que o vapor é injetado, sem sofrer limitações ao longo dos anos, como 

ocorre no modelo com perda de carga. 

Figura 5-8: Comparação da temperatura entre o modelo com e sem perda de carga. 
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 Pode-se observar também que o modelo com perda de carga possui uma não-uniforme 

distribuição do vapor ao longo do reservatório. O aquecimento ocorre primeiro no início do 

reservatório, onde o vapor é injetado, em seguida se expande de forma mais lenta e desigual 

que o modelo sem perda de carga. O modelo que desconsidera a perda de carga apresenta, ao 

contrário do primeiro, uma distribuição uniforme do vapor. Neste processo a câmara de vapor 

é formada e aquecida ao mesmo tempo por toda a extensão do reservatório, fazendo com que 

o mesmo fique aquecido mais rapidamente.  

 

5.4 Análise das sensibilidades dos atributos de reservatório 

 
Para verificar quais fatores podem influenciar no processo SAGD, considerando 

perdas de carga, foi necessário realizar uma análise de alguns atributos que são importantes no 

processo, para assim detectar se tem ou não influência na recuperação de petróleo. Os 

parâmetros utilizados na análise da sensibilidade podem ser observados na Tabela 5-2. 

Tabela 5-2: Nomenclatura dos atributos de reservatório. 

                Parâmetro Nomenclatura 

Condutividade térmica da formação (BTU/m-day-F) Kf  

Vazão de injeção de vapor (t/dia) Qv 

T (ºF), Pressão de injeção (psi) T 

Título do vapor Xv 

Diâmetro interno da coluna (m) D 

 

Para analisar a influência dos parâmetros no processo SAGD, foram utilizados três 

fatores com três níveis e dois fatores com dois níveis. Os intervalos de estudo das variáveis 

são mostrados na Tabela 5-3. 

Tabela 5-3: Intervalo de análise dos parâmetros. 

                              Parâmetro   Mínimo (-1)    Central (0)     Máximo (+1) 

Condutividade térmica da formação (BTU/m-day-F) 39,38 78,77 157,54 

Vazão de injeção de vapor (t/dia) 100 200 300 

T (ºF)(°C),  
 
@Pressão MÁXIMA de injeção (psi)(kpa) 

480 (37,7) – 
P 566 (3902) 

550 (287,7) – 
P 1044 (7198) 

600 (315,5) – 
P 2248 (15499) 

Título do vapor 0,5 - 0,9 

Diâmetro interno da coluna (m) 0,031 - 0,037 
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Para realizar a análise foi utilizado um planejamento fatorial combinado 3³ x 2² 

totalizando 108 experimentos possíveis do processo SAGD. Na Tabela 5-4 são apresentados 

os resultados para a produção acumulada de óleo e para o fator de recuperação de 5, 10 e 15 

anos de produção, ordenada em forma decrescente no FR em 15 anos de produção. 

Tabela 5-4: Produção acumulada de óleo e fator de recuperação do óleo após 5,10 e 15 anos 

de produção. 

Np (m³) FR (%) 

Exp Xv d (m) 
Kf 

BTU/(m*day*F) 

Qv 

(t/dia) 

T 

(ºF) 5 anos 10 anos 15 anos 
5 

anos 

10 

anos 

15 

anos 

63 0,9 0,0310007 39,3871 300 600 86072 117706 131335 38,71 52,94 59,07 

7 0,5 0,0310007 39,3871 300 480 51892 95604 115013 23,34 43,00 51,73 

61 0,9 0,0310007 39,3871 300 480 50558 87421 114913 22,74 39,32 51,69 

25 0,5 0,0310007 157,5482 300 480 49276 93077 114682 22,16 41,86 51,58 

16 0,5 0,0310007 78,7741 300 480 49280 93030 114329 22,17 41,84 51,42 

108 0,9 0,0378 157,5482 300 600 50313 88162 113572 22,63 39,65 51,08 

34 0,5 0,0378 39,3871 300 480 35637 85119 111544 16,03 38,28 50,17 

99 0,9 0,0378 78,7741 300 600 51553 92621 111472 23,19 41,66 50,14 

52 0,5 0,0378 157,5482 300 480 32848 83773 111018 14,77 37,68 49,93 

53 0,5 0,0378 157,5482 300 550 51552 94018 110939 23,19 42,29 49,90 

26 0,5 0,0310007 157,5482 300 550 49889 93026 110831 22,44 41,84 49,85 

17 0,5 0,0310007 78,7741 300 550 52675 94386 110807 23,69 42,45 49,84 

35 0,5 0,0378 39,3871 300 550 55032 95698 110743 24,75 43,04 49,81 

44 0,5 0,0378 78,7741 300 550 53937 95065 110650 24,26 42,76 49,77 

8 0,5 0,0310007 39,3871 300 550 54930 95337 110611 24,71 42,88 49,75 

90 0,9 0,0378 39,3871 300 600 53311 94359 109392 23,98 42,44 49,20 

27 0,5 0,0310007 157,5482 300 600 55003 95041 109284 24,74 42,75 49,15 

105 0,9 0,0378 157,5482 200 600 48358 81003 109264 21,75 36,43 49,15 

103 0,9 0,0378 157,5482 200 480 48111 80297 109107 21,64 36,12 49,07 

33 0,5 0,0378 39,3871 200 600 48010 80254 109098 21,59 36,10 49,07 

5 0,5 0,0310007 39,3871 200 550 48223 80185 109068 21,69 36,07 49,06 

51 0,5 0,0378 157,5482 200 600 48129 80266 109066 21,65 36,10 49,06 

67 0,9 0,0310007 78,7741 200 480 48277 80304 109063 21,71 36,12 49,05 

104 0,9 0,0378 157,5482 200 550 48326 80687 109032 21,74 36,29 49,04 

94 0,9 0,0378 78,7741 200 480 48077 80148 108983 21,62 36,05 49,02 

6 0,5 0,0310007 39,3871 200 600 48003 80276 108972 21,59 36,11 49,01 

54 0,5 0,0378 157,5482 300 600 54888 94646 108970 24,69 42,57 49,01 

32 0,5 0,0378 39,3871 200 550 48363 80221 108966 21,75 36,08 49,01 

42 0,5 0,0378 78,7741 200 600 48086 80277 108961 21,63 36,11 49,01 

15 0,5 0,0310007 78,7741 200 600 47988 80145 108954 21,58 36,05 49,01 

95 0,9 0,0378 78,7741 200 550 47992 80119 108935 21,59 36,04 49,00 

24 0,5 0,0310007 157,5482 200 600 48315 80146 108905 21,73 36,05 48,98 

76 0,9 0,0310007 157,5482 200 480 48074 80274 108900 21,62 36,11 48,98 

85 0,9 0,0378 39,3871 200 480 48058 80142 108838 21,62 36,05 48,95 

45 0,5 0,0378 78,7741 300 600 55030 94752 108837 24,75 42,62 48,95 

106 0,9 0,0378 157,5482 300 480 54890 94753 108718 24,69 42,62 48,90 

97 0,9 0,0378 78,7741 300 480 54913 94662 108572 24,70 42,58 48,83 

58 0,9 0,0310007 39,3871 200 480 47941 80214 108564 21,56 36,08 48,83 

18 0,5 0,0310007 78,7741 300 600 55109 94534 108559 24,79 42,52 48,83 
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89 0,9 0,0378 39,3871 300 550 55044 94588 108540 24,76 42,54 48,82 

88 0,9 0,0378 39,3871 300 480 55003 94502 108379 24,74 42,51 48,75 

80 0,9 0,0310007 157,5482 300 550 54967 94468 108351 24,72 42,49 48,73 

9 0,5 0,0310007 39,3871 300 600 55179 94421 108337 24,82 42,47 48,73 

107 0,9 0,0378 157,5482 300 550 55229 94448 108207 24,84 42,48 48,67 

36 0,5 0,0378 39,3871 300 600 55049 94375 108173 24,76 42,45 48,65 

41 0,5 0,0378 78,7741 200 550 45839 78874 108086 20,62 35,48 48,62 

98 0,9 0,0378 78,7741 300 550 55082 94063 107838 24,77 42,31 48,50 

59 0,9 0,0310007 39,3871 200 550 47848 80335 107570 21,52 36,13 48,38 

14 0,5 0,0310007 78,7741 200 550 45410 78378 107479 20,42 35,25 48,34 

77 0,9 0,0310007 157,5482 200 550 47730 80072 107240 21,47 36,01 48,23 

71 0,9 0,0310007 78,7741 300 550 54849 93406 106823 24,67 42,01 48,05 

50 0,5 0,0378 157,5482 200 550 45920 78528 106720 20,65 35,32 48,00 

23 0,5 0,0310007 157,5482 200 550 45158 78265 106573 20,31 35,20 47,93 

43 0,5 0,0378 78,7741 300 480 27159 75792 106297 12,22 34,09 47,81 

72 0,9 0,0310007 78,7741 300 600 52941 92005 105748 23,81 41,38 47,56 

68 0,9 0,0310007 78,7741 200 550 47615 79700 105215 21,42 35,85 47,32 

81 0,9 0,0310007 157,5482 300 600 54164 91215 104485 24,36 41,03 47,00 

62 0,9 0,0310007 39,3871 300 550 53863 90883 104162 24,23 40,88 46,85 

78 0,9 0,0310007 157,5482 200 600 47520 79475 104027 21,37 35,75 46,79 

60 0,9 0,0310007 39,3871 200 600 47412 79209 103226 21,33 35,63 46,43 

69 0,9 0,0310007 78,7741 200 600 47263 78948 102332 21,26 35,51 46,03 

87 0,9 0,0378 39,3871 200 600 47076 78725 102154 21,17 35,41 45,95 

96 0,9 0,0378 78,7741 200 600 47057 78622 102113 21,17 35,36 45,93 

86 0,9 0,0378 39,3871 200 550 46536 77916 98791 20,93 35,05 44,43 

13 0,5 0,0310007 78,7741 200 480 25201 67642 98444 11,33 30,42 44,28 

100 0,9 0,0378 157,5482 100 480 40326 71440 92172 18,14 32,13 41,46 

73 0,9 0,0310007 157,5482 100 480 40480 71561 92169 18,21 32,19 41,46 

12 0,5 0,0310007 78,7741 100 666 40572 71827 92116 18,25 32,31 41,43 

91 0,9 0,0378 78,7741 100 480 40936 72634 92008 18,41 32,67 41,38 

64 0,9 0,0310007 78,7741 100 480 40961 72583 91919 18,42 32,65 41,34 

66 0,9 0,0310007 78,7741 100 600 41780 74045 91872 18,79 33,30 41,32 

74 0,9 0,0310007 157,5482 100 550 40983 72712 91871 18,43 32,70 41,32 

30 0,5 0,0378 39,3871 100 600 40983 72678 91840 18,43 32,69 41,31 

101 0,9 0,0378 157,5482 100 550 40959 72633 91813 18,42 32,67 41,30 

82 0,9 0,0378 39,3871 100 480 41159 72902 91796 18,51 32,79 41,29 

55 0,9 0,0310007 39,3871 100 480 41245 73081 91755 18,55 32,87 41,27 

3 0,5 0,0310007 39,3871 100 600 40906 72599 91662 18,40 32,65 41,23 

21 0,5 0,0310007 157,5482 100 600 38347 68568 91644 17,25 30,84 41,22 

92 0,9 0,0378 78,7741 100 550 41009 72771 91613 18,45 32,73 41,21 

102 0,9 0,0378 157,5482 100 600 41325 73278 91531 18,59 32,96 41,17 

75 0,9 0,0310007 157,5482 100 600 41379 73363 91530 18,61 33,00 41,17 

83 0,9 0,0378 39,3871 100 550 41404 73415 91487 18,62 33,02 41,15 

84 0,9 0,0378 39,3871 100 600 41502 73576 91403 18,67 33,09 41,11 

48 0,5 0,0378 157,5482 100 600 37932 68052 91392 17,06 30,61 41,11 

65 0,9 0,0310007 78,7741 100 550 41567 73578 91383 18,70 33,09 41,10 

93 0,9 0,0378 78,7741 100 600 41593 73622 91163 18,71 33,11 41,00 

56 0,9 0,0310007 39,3871 100 550 41819 73866 90969 18,81 33,22 40,92 

57 0,9 0,0310007 39,3871 100 600 41850 73871 90810 18,82 33,23 40,84 

79 0,9 0,0310007 157,5482 300 480 29503 64370 90730 13,27 28,95 40,81 

38 0,5 0,0378 78,7741 100 550 32523 63555 88324 14,63 28,59 39,73 

39 0,5 0,0378 78,7741 100 600 32523 63555 88324 14,63 28,59 39,73 

11 0,5 0,0310007 78,7741 100 550 32119 63140 88050 14,45 28,40 39,60 
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20 0,5 0,0310007 157,5482 100 550 29408 58153 82715 13,23 26,16 37,20 

2 0,5 0,0310007 39,3871 100 550 31094 61275 82699 13,99 27,56 37,20 

29 0,5 0,0378 39,3871 100 550 31014 61127 82506 13,95 27,49 37,11 

70 0,9 0,0310007 78,7741 300 480 23105 58517 82288 10,39 26,32 37,01 

31 0,5 0,0378 39,3871 200 480 25358 54456 81622 11,41 24,49 36,71 

4 0,5 0,0310007 39,3871 200 480 22882 51825 79028 10,29 23,31 35,55 

49 0,5 0,0378 157,5482 200 480 21785 49539 76026 9,80 22,28 34,19 

40 0,5 0,0378 78,7741 200 480 21970 49617 74903 9,88 22,32 33,69 

22 0,5 0,0310007 157,5482 200 480 20527 47710 73312 9,23 21,46 32,97 

47 0,5 0,0378 157,5482 100 550 18245 32087 51725 8,21 14,43 23,26 

28 0,5 0,0378 39,3871 100 480 14796 29331 43027 6,65 13,19 19,35 

1 0,5 0,0310007 39,3871 100 480 14628 28974 42427 6,58 13,03 19,08 

10 0,5 0,0310007 78,7741 100 480 14016 27833 40909 6,30 12,52 18,40 

37 0,5 0,0378 78,7741 100 480 14042 27793 40838 6,32 12,50 18,37 

46 0,5 0,0378 157,5482 100 480 12910 25956 38424 5,81 11,67 17,28 

19 0,5 0,0310007 157,5482 100 480 12954 25374 37651 5,83 11,41 16,93 

 

O estudo de sensibilidade foi analisado usando o Diagrama de Pareto para o Fator de 

recuperação em 5 e 15 anos (Figuras 5-9 e 5-10) para os modelos com e sem perdas de carga. 

Foram determinadas as significâncias das variáveis em forma linear (L) e quadrática (Q) e das 

interações entre os fatores. 

O valor do lado direito do Pareto é a média das respostas nos níveis analisados, 

dividido pelo erro padrão, sendo positivo mostra um incremento da resposta, neste caso o FR, 

quando há uma mudança do nível mínimo ao máximo. A linha vermelha mostra quando o 

efeito é significativo, com 95 % de confiança. Valores abaixo desta linha mostram pouca ou 

nenhuma significância na resposta, ou seja, uma mudança de nível afeta pouco a resposta.  
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Figura 5-9: Diagrama de Pareto. Resposta: Fator de recuperação - 5 anos. 

De acordo com a Figura 5-9, observa-se que a vazão de injeção de vapor (Qv) e a 

temperatura (T) foram os parâmetros que mais contribuíram para o incremento do fator de 

recuperação. 
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   Figura 5-10: Diagrama de Pareto. Resposta: Fator de recuperação - 15 anos. 

De acordo com as Figuras 5-9 e 5-10 pode ser observado que nos primeiros cinco anos 

de produção o título do vapor tem uma significância ligeiramente maior que para quinze anos 

de produção. Nas duas datas, a condutividade térmica da formação e o diâmetro interno do 

poço não foram significativos para o fator de recuperação. 
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 As interações mais significativas podem ser melhor observadas usando a técnica de 

superfícies de respostas. A Figuras 5-11 mostra a interação entre a vazão de injeção de vapor 

e a temperatura no Fator de recuperação em 15 anos de produção. Pode ser observado que o 

fator de recuperação sofre um aumento com o incremento da vazão de injeção (Qv) e com o 

incremento da temperatura (T). Desta forma, pode-se concluir que quanto 

maior a vazão de injeção e a temperatura, maior será o fator de recuperação. 

 

Figura 5-11: Análise da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a temperatura (T) – 

15 anos. 

Através da Figura 5-12 pode-se observar a interação entre a vazão de injeção de vapor 

e o título do vapor no fator de recuperação em 15 anos. Pode ser observado que o fator de 

recuperação é aumentado quando há um aumento na vazão de injeção de vapor e uma 

diminuição no título do vapor.  
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Figura 5-12: Análise da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e o título do vapor 

(Xv) – 15 anos de produção. 

A Figura 5-13 mostra a superfície de resposta do fator de recuperação para 15 anos de 

produção. O gráfico mostra a interação entre a vazão de injeção de vapor e a condutividade 

térmica da formação. Observa-se que o fator de recuperação é aumentado quando a vazão de 

injeção sofre um incremento. A condutividade térmica da formação não teve uma influência 

significativa no fator de recuperação. 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                     Capítulo V: Resultados e discussões 
 

 

Glydianne Mara Diogenes Fernandes                                                                                                                   68 

 

 

Figura 5-13: Análise da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a condutividade 

térmica da formação (Kf) – 15 anos. 

Na análise das superfícies de respostas foi encontrado que a condutividade térmica da 

formação, o diâmetro interno do poço e o título do vapor tiveram pouca influência no fator de 

recuperação. A vazão de injeção de vapor e a temperatura tiveram uma influência maior no 

aumento do fator de recuperação, e por este motivo esses dois parâmetros foram estudados em 

separado e optou-se por utilizar o modelo base para um melhor estudo comparativo dos 

valores.  

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                     Capítulo V: Resultados e discussões 
 

 

Glydianne Mara Diogenes Fernandes                                                                                                                   69 

5.5 Análise da capacidade máxima de produção do poço 

 
Neste estudo foi observado que a distribuição de calor nos modelos com e sem perdas 

de carga estava sendo influenciada pela capacidade máxima de produção fixada no modelo. 

Por isso, foi necessária uma comparação entre diferentes capacidades máximas (120 m³ STD 

/dia, 150 m³ STD /dia, 300 m³ STD /dia, 400 m³ STD /dia e 500 m³ STD /dia), para análise da 

produção acumulada de óleo e da distribuição do vapor no reservatório. 

A Figura 5-14 mostra a produção acumulada de óleo para os modelos sem injeção de 

vapor, com perda de carga e sem perda de carga para a vazão de produção limitada a 120 m³ 

STD /dia. Pode-se observar que o modelo sem injeção de vapor, apresentou baixa produção 

acumulada de óleo. Por outro lado, o modelo sem perda de carga obteve a maior curva de 

produção acumulada de óleo em relação aos outros dois modelos, mas apesar da influência da 

perda de carga, as curvas dos modelos com e sem perda de carga foram muito semelhantes 

para este valor de vazão de produção. A diferença entre os valores da produção acumulada de 

óleo (Np) dos modelos com e sem perda de carga foi de 3,01 M m³, como mostra a Tabela 5-

5. 

 

Figura 5-14: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre os modelos sem injeção de 

vapor e com e sem perda de carga para uma vazão máxima de produção de 120 m³ STD /dia. 
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Tabela 5-5: Resumo dos resultados: capacidade máxima de produção do poço – STL 

120 m³ STD /dia. 

Parâmetro Data Np (M m³) 

Sem injeção de vapor       28/12/2015        18,74 

Sem perda de carga       28/12/2015        94,20 

Com perda de carga       28/12/2015        91,19 

 

 Para uma vazão máxima de produção de 150 m³ STD /dia, como mostra a Figura 5-15, 

a produção acumulada de óleo foi maior para o modelo sem perda de carga. Observa-se um 

aumento na produção acumulada de óleo de 94,20 M m³ para 125,80 M m³ quando a vazão 

máxima de produção é de 150 m³ STD /dia, como mostram as Tabela 5-5 e 5-6, 

respectivamente. Este aumento é resultado do aumento na vazão máxima de produção de 120 

m³ STD /dia para 150 m³ STD /dia, desta forma o aumento da vazão máxima faz com que 

mais óleo seja produzido. Por outro lado, para o modelo com perda de carga, a produção 

acumulada de óleo diminuiu, mesmo com o aumento da vazão máxima, tendo em vista que a 

perda de carga faz com que o vapor tenha uma distribuição de vapor não uniforme ao longo 

do reservatório, ocasionando uma menor produção de óleo. 

Figura 5-15: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre os modelos sem injeção de 

vapor, com e sem perda de carga para uma vazão máxima de produção de 150 m³ STD /dia. 
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Tabela 5-6: Resumo dos resultados: capacidade máxima de produção do poço – STL 

150 m³ STD/dia 

Parâmetro Data Np (M m³) 

Sem injeção de vapor         28/12/2015 18,74 

Sem perda de carga         28/12/2015 125,80 

Com perda de carga         28/12/2015 69,54 

 

 Na Figura 5-16, observa-se uma maior diferença entre as curvas do mesmo modelo 

sem injeção de vapor, com e sem perda de carga para uma vazão de produção de 300 m³ 

STD/dia. Pode-se observar que quanto maior o valor da vazão de produção, maior é a 

diferença entre as curvas dos modelos com e sem perda de carga. O modelo sem injeção de 

vapor apresentou uma menor produção acumulada de óleo devido à ausência da injeção de 

vapor. O modelo sem perda de carga apresentou a maior produção acumulada visto que a 

produção é estimulada pela injeção de vapor. O modelo com perda de carga teve uma 

recuperação menor e uma maior variação em relação ao modelo sem perda de carga. Nos 

modelos com e sem perda de carga a produção acumulada de óleo (Np) para uma vazão de 

produção de 300 m³ STD /dia não apresentou uma diferença significativa em relação à vazão 

máxima de 150 m³ STD /dia, como se observa nas Tabelas 5-6 e 5-7,  tendo em vista que a 

capacidade máxima de produção foi atingida.  

 

Figura 5-16: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre o modelo sem injeção de 

vapor, com e sem perda de carga para uma vazão máxima de produção de 300 m³ STD /dia. 
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Tabela 5-7: Resumo dos resultados: capacidade máxima de produção do poço – STL 

300 m³ STD /dia 

Parâmetro Data Np (M m³) 

Sem injeção de vapor          28/12/2015 18,74 

Sem perda de carga          28/12/2015 115,80 

Com perda de carga          28/12/2015 64,74 

  

Para uma vazão de produção de 400 m³ STD/dia, as curvas seguem a mesma tendência 

do modelo com vazão de produção de 300 m³ STD/dia, como mostrado na Figura 5-15. As 

Figuras 5-17 e 5-18 mostram os valores da produção acumulada de óleo para uma vazão de 

produção de 400 m³ STD/dia e 500 m³ STD/dia, respectivamente. Pode-se observar que os 

gráficos apresentaram uma leve diferença nas curvas de produção acumulada de óleo. A 

variação da produção acumulada de óleo (Np) para o modelo sem perda de carga não 

apresentou diferenças significativas. Para o modelo com perda de carga não houve diferença 

devido à capacidade máxima de produção ter sido atingida a partir da vazão de 300 m³ STD 

/dia. Os valores da produção acumulada de óleo para uma vazão de produção de 400 m³ 

STD/dia e 500 m³ STD/dia são listados nas Tabelas 5-8 e 5-9. 

 

Figura 5-17: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre o modelo sem injeção de 

vapor, com e sem perda de carga para uma vazão máxima de produção de 400 m³ STD /dia. 
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Tabela 5-8: Resumo dos resultados: capacidade máxima de produção do poço – STL 

400 m³ STD /dia 

 Parâmetro Data Np (M m³) 

Sem injeção de vapor      28/12/2015 18,74 

Sem perda de carga      28/12/2015 111,65 

Com perda de carga      28/12/2015 64,74 

 

 

Figura 5-18: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre o modelo sem injeção de 

vapor, com e sem perda de carga para uma vazão de injeção de 500 m³ STD/dia. 
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Tabela 5-9: Resumo dos resultados: capacidade máxima de produção do poço – STL 

500 m³ STD/dia 

Parâmetro Data Np (M m³) 

Sem injeção de vapor         28/12/2015 18,74 

Sem perda de carga         28/12/2015 110,95 

Com perda de carga         28/12/2015 64,74 

 

Quando as simulações são realizadas, pode-se observar que quando o poço produtor 

está operando na capacidade máxima, menos óleo que o esperado é obtido devido às perdas 

que antes não eram consideradas no sistema. Isto pode acontecer devido à distribuição de 

calor no reservatório onde no modelo com restrição na produção, como no caso da vazão de 

produção de 120 m³ STD/dia, há uma melhor distribuição de calor no modelo com perdas de 

carga e por este motivo há uma menor diferença na produção de óleo quando comparado ao 

modelo sem perda de carga. Quando não há restrição como, por exemplo, no caso da vazão de 

produção de 500 m³ STD/dia, a produção de óleo é maior, pois existe uma maior velocidade 

de fluxo no reservatório, fazendo com que não ocorra uma boa distribuição de calor, desta 

forma a quantidade de vapor inicial se torna insuficiente para manter o calor no reservatório. 

A Figura 5-19 mostra o modelo em três dimensões do comportamento da temperatura 

dos modelos com vazão de produção de 120 m³ STD/dia (coluna esquerda) e de 500 m³ 

STD/dia (coluna direita) considerando a perda de carga. 
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Vazão de produção de 120 m³ STD/dia                Vazão de produção de 500 m³ STD/dia 

Figura 5-19: Comparação da temperatura dos modelos com vazão de produção de 120 m³ 

STD /dia e 500 m³ STD /dia. 

Pode-se verificar que quando a vazão de produção é limitada a 120 m³ STD /dia, a 

distribuição da temperatura é melhor do que quando não há restrição. Neste caso, o calor 

consegue permanecer mais tempo no reservatório, fazendo com que o mesmo fique aquecido 

por mais tempo. Por outro lado, no modelo com vazão de produção de 500 m³ STD /dia, o 

vapor é produzido mais rapidamente, a medida que o vapor vai sendo injetado, desta forma a 

perda de carga neste modelo influencia na distribuição do vapor no reservatório. 
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Foi observado neste item a necessidade da análise da vazão de injeção de vapor para 

melhorar a distribuição de calor no reservatório, para os modelos com e sem perdas de carga. 

5.6 Análise da temperatura e da vazão de injeção de vapor 

 
Foi realizada uma análise dos parâmetros relacionados ao vapor para verificar a 

influência da perda de carga quando são aumentados a temperatura e a vazão de vapor 

injetado.  

 A Figura 5-20 mostra a comparação entre as temperaturas de 480 °F e 550 °F para os 

modelo com e sem perda de carga a uma vazão de injeção de vapor de 100 t/dia. Observa-se 

que os modelos com perda de carga, para ambas as temperaturas, apresentaram menor 

produção acumulada de óleo que os modelos sem perda de carga. A mudança de temperatura 

de 480 °F para 550 °F, no modelo sem perda de carga, não apresentou uma influência 

significativa na produção acumulada de óleo. Já para o modelo com perda de carga ela 

apresentou uma ligeira diferença, sendo maior para a temperatura de 550 °F para as duas 

vazões de injeção analisadas. A Tabela 5-10 mostra os valores da produção acumulada de 

óleo para os modelos com e sem perda de carga para as temperaturas de 480ºF e 550ºF para 

uma vazão de injeção de 100 t/dia. 

 

Figura 5-20: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre os modelos com e sem perda 

de carga para as temperaturas de 480 °F e 550 °F e vazão de injeção de 100 t/dia. 
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Tabela 5-10: Resumo: temperaturas de 480 °F e 550 °F e vazão de injeção de 100 t/dia 

 Parâmetro Data Np (M m³) 480 °F Np (M m³) 550 °F ∆Np (mM³) 

Sem perda de carga       28/12/2015 108,24 110,95 2,71 

Com perda de carga       28/12/2015 51,41 64,74 13,33 

 

Na Figura 5-21, observa-se que os valores da produção acumulada de óleo 

aumentaram em relação ao gráfico anterior, esta diferença foi devido ao aumento da vazão de 

injeção para 200 t/dia. Para esta vazão de injeção, os modelos sem perda de carga obtiveram 

praticamente os mesmo valores, devido à pequena diferença na temperatura ter uma pequena 

influência quando não se considera a perda de carga. Por outro lado, para os modelos com 

perda de carga as diferenças nas curvas foram maiores quando a temperatura passou de 480 

°F para 550 °F. Desta forma, pode-se observar que a temperatura e a vazão de injeção de 

vapor tiveram uma influência significativa na produção acumulada de óleo para o modelo 

com perda de carga. A Tabela 5-11 mostra os valores da produção acumulada de óleo para os 

modelos com e sem perda de carga para as temperaturas de 480ºF e 550ºF para uma vazão de 

injeção de 200 t/dia. 

 

Figura 5-21: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre os modelos com e sem perda 

de carga para as temperaturas de 480 °F e 550 °F com vazão de injeção de 200 t/dia. 
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Tabela 5-11: Resumo: temperaturas de 480 °F e 550 °F e vazão de injeção de 200 t/dia 

 Parâmetro Data Np (M m³) 480 °F Np (M m³) 550 °F ∆Np (mM³) 

Sem perda de carga    28/12/2015        126,49        126,12      -0,37 

Com perda de carga    28/12/2015         73,51 96,18      22,67 

 

Pode-se observar que o aumento da temperatura, no modelo com perda de carga, 

incrementou a produção acumulada de óleo em 13,34 M m³. O aumento da vazão de injeção 

de vapor, por sua vez, fez a produção acumulada de óleo aumentar 22,1 M m³ para a 

temperatura de 480 °F e 31,44 M m³/dia para a temperatura de 550 ºF. O modelo sem perda 

de carga não sofreu uma influência significativa da temperatura, mas a vazão de injeção 

provocou um incremento na produção acumulada de óleo. 

A Figura 5-22 mostra o mapa da viscosidade ao longo dos anos para o modelo com e 

sem perda de carga, com vazão de injeção de 100 t/dia e temperatura de 550 ºF.  
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            Modelo Com Perda de Carga            Modelo Sem Perda de Carga 

 

Figura 5-22: Viscosidade do óleo ao longo dos anos para os modelos com e sem perda de 

carga, com vazão de injeção de 100 t/dia e temperatura de 550 ºF. 

 Observa-se que no último ano do modelo com perda de carga parte do óleo não teve a 

sua viscosidade reduzida, fazendo com que o mesmo tivesse dificuldades em ser recuperado. 

Por outro lado, no modelo sem perda de carga o vapor varreu totalmente o reservatório, 

fazendo com que o óleo tivesse uma maior mobilidade, e como consequência uma maior 

produção acumulada.  
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5.7 Análise técnico-econômica 

 

Foi realizada uma análise técnico-econômica do processo SAGD considerando ou não 

as perdas de carga no modelo, tendo como finalidade analisar a influência do modelo de 

estudo na quantidade ótima de vapor requerida. A capacidade máxima de produção do poço 

não foi restrita, sendo de 500 m³ / std dia. 

Na realização da análise técnico-econômica, utiliza-se o valor presente líquido (VPL), 

calculado no Capítulo 2, através da Equação 2-44. O VPL considera os gastos com consumo 

de vapor e de produção de líquidos. O VPL é função da produção acumulada de óleo, do 

preço do barril de petróleo, da taxa de desconto, da relação de custo do vapor e do óleo e do 

fator de produção líquido que representa uma relação entre o óleo produzido ganho e o óleo 

gasto na produção. 

Na Figura 5-23 pode-se observar o valor do VPL (M US$) ao longo do tempo para o 

modelo com perda de carga, para diferentes vazões de injeção. Neste caso, apenas o custo de 

produção do óleo é variado (Fp), o resto das variáveis foram mantidas constantes. Quando Fp 

= 1, o custo de produção é considerado “zero”, e todo o óleo produzido é considerado como 

ganho. No caso do Fp = 0,75, significa que produzir o óleo custa 25 % da produção total de 

óleo, o mesmo se aplica aos outros valores de Fp. Para realizar uma análise do Fp, algumas 

variáveis foram mantidas constantes como: o preço do barril de petróleo em 70 US$, a taxa de 

desconto em 0,10 e a relação de custo entre o vapor e o óleo em 0.075.  

 Para o Fp = 0,5 (metade do custo de venda do óleo), é mais rentável não se injetar 

vapor, visto que todas as vazões de produção apresentaram VPL menor que a vazão de 

injeção de 0 t/dia. A vazão de injeção de 350 t/dia apresentou o menor valor presente líquido, 

sendo o mais desfavorável ao processo com perda de carga.  

Quando o Fp = 0,75 (custa 25 % do valor do óleo produzi-lo), a vazão ótima de 

injeção foi de 250 t/dia até o sexto ano. A segunda melhor vazão de injeção foi de 300 t/dia 

até o quarto ano. As vazões de injeção de 75 t/dia, 25 t/dia e 0 t/dia obtiveram valores de VPL 

positivos durante todo o período de produção. Para as demais vazões a rentabilidade é maior 

quando não se injeta vapor. Para o Fp = 0,85 (custa 15 % do valor do óleo produzi-lo), os 

comportamentos das curvas de VPL foram similares aos obtidos para o Fp = 0,75. 

 Para o Fp = 1 (não se tem custo de produção), observa-se que a vazão ótima de injeção 

de 250 t/dia foi rentável ao longo de todo o projeto, seguida pela vazão de 300 t/dia até o 
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décimo ano e 350 t/dia até o quinto ano. A vazão de 200 t/dia apresentou VPL positivo até o 

ano 11. A vazão de 150 t/dia apresentou VPL negativo apenas nos dois últimos anos. As 

demais vazões de injeção apresentaram VPL positivo. 

 

Figura 5-23: VPL em função do tempo para o modelo com perda de carga – Variação do custo 

da produção de óleo (Fp). 

A Figura 5-24 mostra o valor do VPL (M US$) ao longo do tempo para o modelo sem 

perda de carga, para diferentes vazões de injeção, quando é variado apenas o custo de 

produção do óleo (Fp), o restante das variáveis foram mantidas constantes. 

 Pode-se observar que a vazão ótima de injeção foi de 100 t/dia até o sétimo ano, a 

segunda melhor vazão foi para 75 t/dia para o valor de Fp de 0,5. Para este valor de Fp, as 

vazões de 250 t/dia, 300 t/dia e 350 t/ dia apresentaram VPL negativo após os três primeiros 

anos de produção. A vazão de 200 t/dia teve um VPL negativo após o sexto ano, assim como 

a vazão de 150 t/dia após o nono ano. O restante das vazões foram mais rentáveis do que a 

não injeção de vapor. 
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Para o valor de Fp de 0,75, a vazão ótima de injeção foi de 100 t/dia, seguida pela 

vazão de 150 t/dia. Apenas as vazões de 350 t/dia, 300 t/dia e 250 t/dia apresentaram VPL 

negativo após os primeiros anos de produção. Para as demais vazões de injeção é mais 

rentável injetar vapor. 

Para o Fp = 0,85, os valores de VPL foram semelhantes aos valores para o Fp =0,75, 

não sendo rentável se injetar vapor para as vazões de 350 t/dia, 300 t/dia e 250 t/dia após o 

quinto, sexto e décimo primeiro ano, respectivamente. Para todos os outros valores de vazões 

é mais rentável utilizar a injeção de vapor. Para o Fp = 1, a maioria das vazões de injeção 

foram mais rentáveis do que não se injetar de vapor, exceto a vazão de 300 t/dia e 350 t/dia 

após o ano 11, sendo a vazão ótima a de 150 t/dia.  

Figura 5-24: VPL em função do tempo para o modelo sem perda de carga – Variação do custo 

da produção de óleo (Fp). 

A Figura 5-25 mostra o valor do VPL (M US$) ao longo do tempo para o modelo com 

perda de carga, para diferentes vazões de injeção, quando é variada apenas a relação de custo 

entre o vapor e o óleo (1C ), o restante das variáveis foram mantidas constantes. Pode-se 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                     Capítulo V: Resultados e discussões 
 

 

Glydianne Mara Diogenes Fernandes                                                                                                                   83 

observar que para 1C  = 0,075 a vazão ótima de injeção foi de 250 t/dia até o ano 12, seguida 

pela vazão de 300 t/dia. Apenas as vazões de 25 t/dia e 75 t/dia foram mais rentáveis durante 

todo o período de produção do que não se injetar vapor.  

Para 1C  = 0,100, a vazão de 25 t/dia apresentou o VPL positivo por todo o período de 

produção. As vazões de 250 t/dia e 300 t/dia apresentaram o maior VPL apenas nos primeiros 

anos, o restante das variáveis não foram rentáveis para o projeto. Para 1C = 0,125 e 1C  = 

0,150 foi mais rentável não se injetar vapor (0 t/dia) durante toda a duração do projeto. O 

menor valor do VPL foi da vazão de 350 t/dia, seguida pela de 300 t/dia para os valores de 1C  

descritos anteriormente. 

 

Figura 5-25: VPL em função do tempo para o modelo com perda de carga –Variação da 

relação de custo entre o vapor e o óleo. 

A Figura 5-26 mostra o valor do VPL (M US$) ao longo do tempo para a variação dos 

valores 1C  para o modelo sem perda de carga, quando é variada apenas a relação de custo 

entre o vapor e o óleo (1C ). Para realizar uma análise da relação de custo entre o vapor e o 
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óleo algumas variáveis foram mantidas constantes como: o preço do barril de petróleo em 70 

US$, a taxa de desconto em 0,10 e o Fator de produção do óleo em 0,075.  

Para 1C  = 0,075 a vazão ótima de injeção foi de 150 t/dia até o décimo ano e 100 t/dia 

após o décimo ano. A vazão de 350 t/dia se mostrou menos rentável do que não se injetar 

vapor a partir do quinto ano, assim como a vazão de 300 t/dia a partir do nono ano.  Todas as 

outras vazões de injeção se mostraram mais rentáveis do que não se injetar vapor. Para 1C  = 

0,100, os valores foram semelhantes ao do 1C  = 0,075, sendo diferente apenas a vazão de 

injeção de 250 t/dia que não foi rentável a partir oitavo ano. Quando 1C  = 0,125 a vazão 

ótima de injeção foi de 100 t/dia até o quinto ano, após este período a vazão ótima foi de 75 

t/dia. As vazões de 200 t/dia, 250 t/dia, 300 t/dia e 350 t/dia apresentaram VPL negativo após 

os primeiros anos de produção.   

Para o valor de 1C  = 0,150, a vazão de 150 t/dia tornou-se negativa após o nono ano 

de produção, juntamente com as vazões com VPL negativo de 250 t/dia, 300 t/dia e 350 t/dia, 

o restante das vazões de injeção foram mais rentáveis do que não se injetar vapor. 

 
Figura 5-26: VPL em função do tempo para o modelo sem perda de carga – Variação da 

relação de custo entre o vapor e o óleo. 
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Comparação da vazão ótima de injeção para os modelos com e sem perdas 

de carga 

 Foi realizada uma comparação gráfica do VPL para os modelos com e sem perdas de 

carga, para o valor de FP de 0,75 e 1C  = 0,1. Foi observado que para o modelo sem perdas de 

carga a vazão ótima de injeção foi de 100 t/dia, já para o modelo com perdas de carga foi 

necessário uma quantidade maior de vapor no valor de 250 t/dia, sendo rentável até o oitavo 

ano. A Figura 5-27 faz uma comparação entres esses dois valores. 

 

Figura 5-27: Comparação do VPL versus o tempo para o modelo sem perda de carga com 

vazão de injeção de 100 t/dia e o modelo com perda de carga com vazão de injeção de 250 

t/dia. 

 Na Figura 5-28 pode-se comparar a produção acumulada de óleo para esses dois 

modelos. Pode-se observar que para o modelo com perdas de carga, em que a quantidade de 

vapor injetado é de 250 t/dia, a produção acumulada de óleo é ligeiramente maior que modelo 

sem perdas de carga, devido à quantidade maior de vapor injetado. Desta forma, pode-se 

verificar que a rentabilidade do projeto que não considera as perdas de carga é maior, visto 

que menos vapor é requerido para se obter praticamente a mesma produção acumulada que o 

modelo com perdas de carga. 
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Figura 5-28: Produção Acumulada de óleo – Comparação entre os modelos com perda de 

carga com Q=250 t/dia e sem perda com Q=100 t/dia. 

 Com base, na análise do VPL entre os dois modelos com e sem perdas de carga, foi 

analisada a distribuição da temperatura ao longo do reservatório, como é mostrado na Figura 

5-29. Pode-se observar que no modelo com perdas de carga (coluna esquerda), mesmo se 

injetando mais vapor, a distribuição do calor não foi uniforme devido às perdas de pressão e 

calor consideradas no poço injetor. Mas por outro lado, em seguida o reservatório tem uma 

extensão maior aquecida que o modelo sem perdas de carga (coluna direita) pelo fato deste 

injetar apenas 100 t/dia de vapor. 

 Para o modelo sem perdas de carga (coluna direita), o reservatório é aquecido de 

forma uniforme, mas tem uma diminuição mais rápida na temperatura devido à injeção de 

menos vapor que o outro modelo. Pode-se verificar que o modelo com perdas de carga 

necessitou de mais vapor para produzir praticamente a mesma quantidade de óleo que o 

modelo sem perda de carga, sendo a diferença na produção acumulada de óleo de apenas 

10,32 M m³. 
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Figura 5-29: Comparação da distribuição da temperatura para os modelos com perda de carga 

com Q = 250 t/dia e sem perda de carga com Q = 100 t/dia. 

Após a análise econômica, pode-se concluir que o modelo com perda de carga requer 

maiores vazões de injeção de vapor. Quando a perda de carga é considerada, o valor do VPL é 

menor que o modelo sem perda de carga. Isso significa que a perda de carga deve ser 

considerada nos projetos de injeção de vapor, pelo fato de influenciar a sua rentabilidade.A 

Figura 5-30 mostra a relação entre o volume poroso injetado e o fator de recuperação.  
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Observa-se que para o primeiro modelo, em que não existem as perdas de carga e a 

vazão de injeção de vapor é de 100 t/dia, o fator de recuperação foi maior em relação ao 

volume poroso injetado. Por outro lado, o modelo com perdas de carga mesmo com uma 

maior vazão de injeção de vapor, de 250 t/dia, apresentou um menor fator de recuperação em 

relação ao volume poroso injetado.  

Volume Poroso Injetado x FR (%)
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Figura 5-30: Comparação entre o volume poroso injetado do modelo sem perda de carga com 

vazaão de injeção de 100 t/dia e o modelo com perda de carga com vazão de 250 t/dia. 
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6 Conclusões e recomendações 

Neste capítulo encontram-se as conclusões do trabalho realizado, assim como as 

recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

O processo SAGD demonstrou ter uma grande influência no fator de recuperação, 

fazendo com que a produção acumulada de óleo fosse significantemente maior quando o 

processo é utilizado. A formação da câmara de vapor fez com que o reservatório 

permanecesse aquecido por toda a sua extensão durante a injeção e produção do vapor para o 

modelo sem perdas de carga. 

Dos parâmetros estudados, a vazão de injeção de vapor e a temperatura foram os mais 

significativos sobre o fator de recuperação, sendo a vazão de injeção de vapor o mais 

significativo. 

Em relação à perda de carga no poço injetor, observou-se que ela deve ser considerada 

no processo SAGD, devido a sua influência significativa na produção acumulada de óleo, 

quando comparada ao modelo sem perda de carga. 

Verificou-se que a pressão nos primeiros anos de injeção, quando as perdas de carga e 

calor foram consideradas, teve uma grande diminuição em relação à pressão do modelo sem 

perdas no poço injetor, devido às perdas de pressão e calor no poço injetor. 

A distribuição da temperatura no modelo com perda de carga apresentou uma câmara de 

vapor não-uniforme em relação ao modelo sem perdas de carga. O efeito da perda de pressão 

e calor fizeram com que o reservatório demorasse a ser aquecido, enquanto no modelo sem 

perdas de carga a câmara de vapor teve uma distribuição uniforme por todo o reservatório a 

medida que o vapor era injetado. No modelo com perda de carga, primeiramente, foi aquecido 

apenas o início do reservatório sem uniformidade e em seguida a câmara de vapor começou a 

se formar. No modelo sem perdas de carga a câmara de vapor já se formou no primeiro ano de 

forma uniforme. 

Na análise da capacidade máxima de produção do poço, observou-se que quando a 

vazão de produção é aumentada, as diferenças entre as curvas de produção acumulada de óleo 

dos modelos com e sem perda de carga aumentam, sendo curvas similares para a vazão de 120  
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m³ STD /dia, mas com vazão de produção de 500 m³ STD /dia as diferenças foram 

significativas.  

Quando a vazão de produção de 500 m³ STD /dia foi utilizada, a distribuição da 

temperatura foi apenas no início do reservatório, fazendo com que este não permanecesse 

aquecido por toda a sua extensão. Por outro lado, com a vazão de produção de 120 m³ STD 

/dia todo o reservatório foi aquecido. 

Observou-se que quando a vazão de injeção de vapor foi aumentada, ocorreu um 

incremento na produção acumulada de óleo, tanto para o modelo com perda de carga, quanto 

para o modelo sem perda de carga. O aumento da temperatura teve um maior impacto na 

produção acumulada de óleo para o modelo com perda de carga, não tendo um aumento 

significativo no modelo sem perdas de carga. 

Através da análise econômica, observou-se que a taxa de retorno foi menor para o 

modelo com perdas de carga, sendo a vazão ótima de injeção de 250 t/dia para este processo. 

Enquanto no modelo sem perdas de carga a vazão ótima foi de apenas 100 t/dia.  

A relação de custo entre o vapor e o óleo não teve uma influência significativa nos dois 

modelos, sendo ligeiramente maior para o modelo sem perdas de carga. 
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6.2 Recomendações 

 

• Investigar a influência da perda de carga em outros processos que utilizam a 

injeção de vapor; 

• Estudar os efeitos da perda de carga para diferentes comprimentos de poços 

horizontais; 

• Realizar uma combinação entre o processo SAGD e outros processos; 

• Verificar a influência das perdas de carga no poço injetor no processo de 

drenagem gravitacional em poço único. 
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