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RESUMO 

 

A combustão in situ (CIS) é o método de recuperação térmico mais antigo. Este 

método consiste na queima parcial do óleo in situ, cujo objetivo é gerar uma frente de 

combustão que ajude no movimento do óleo. Essa frente de combustão aquece as zonas 

próximas, logrando a redução da viscosidade do óleo e permitindo o seu deslocamento até o 

poço produtor. Apesar de parecer um processo fácil, a combustão in situ engloba uma série de 

mecanismos complexos que mesmo na atualidade a torna difícil de representar através de 

modelos analíticos, físicos e de simulação numérica. O objetivo do trabalho é analisar e 

determinar os parâmetros que têm influência no processo, destacando a cinética (energia de 

ativação, coeficiente de Arrhenius e porcentagem de craqueamento para a produção de coque 

durante o processo) de três diferentes modelos de reações químicas e da vazão de injeção do 

ar. Para verificar a aplicabilidade do processo no Brasil foi realizado um estudo de simulação 

em reservatórios de óleo pesado com características do Nordeste Brasileiro. As simulações 

foram realizadas utilizando o módulo “STARS” da “Computer Modelling Group”, com o 

objetivo de realizar estudos de métodos de recuperação avançada de óleo. Dentre todos os 

parâmetros analisados, a energia de ativação-fator pré-exponencial apresentou a maior 

influência, ou seja, quanto menor o valor da energia de ativação-fator pré-exponencial maior a 

fração de óleo recuperada. A porcentagem de craqueamento mostrou uma forte influência no 

processo, devido a que enquanto menor for a quantidade de coque formado maior é volume de 

óleo recuperado. 
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ABSTRACT 

  

In situ Combustion (CIS) is the oldest thermal method of oil recovery. This method 

consists of partial combustion of in situ oil, its goal is to generate a combustion front that 

helps to move the oil. This combustion front will heat the surrounding areas, achieving a 

reduction in oil viscosity and allowing its displacement into the production well. It may seem 

a simple process, however in situ combustion involves a series of complex mechanisms that 

difficult until today its representation through analytical models, physical models and 

numerical simulation. The aim of this investigation is to analyze and determine the parameters 

that influence the process, highlighting the kinetics of the process (activation energy, 

Arrhenius coefficient and percentage of cracking for the production of coke) three different 

models of chemical reactions and the air injection rate. To verify the applicability of the 

process in Brazil a simulation study was conducted in heavy oil reservoirs with characteristics 

of the Brazilian Northeast. The simulations were performed using the "STARS" module from 

the "Computer Modelling Group", which objective is to study methods of enhanced oil 

recovery. Among all the analyzed parameters, the activation energy-pre-exponential factor 

showed the greatest influence, that is, the lower the value of the activation energy-pre-

exponential factor the higher the fraction of oil recovery. The cracking percentage also 

showed a strong influence in the process, the smaller the amount of coke formed the larger 

volume of oil recovery. 
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1 Introdução  

O incremento do avanço da tecnologia e a dependência da humanidade por ela, faz 

com que a procura de novas fontes de energia de baixo custo seja necessária. Sabe-se que o 

petróleo é a fonte de geração de energia mais rentável e, é por isso, que se tem estudado a 

produção primária das jazidas, simulado e realizado alguns projetos para aumentar o fator de 

recuperação dessas jazidas, após o fluxo natural e durante a aplicação de métodos 

convencionais. Além disso, o rápido declínio das reservas de óleo convencional despertou o 

interesse pela exploração de reservatórios de óleo pesado e extrapesado. Assim, é importante 

desenvolver e aprimorar métodos de recuperação que permitam uma maior recuperação dos 

hidrocarbonetos. Desta forma, diferentes técnicas de recuperação avançada estão sendo 

aplicadas, sendo uma delas a Combustão In Situ (CIS). 

A combustão in situ é o método de recuperação térmico mais antigo (Sarathi, 1999). 

Este método consiste na queima parcial do óleo in situ, cujo objetivo é gerar uma frente de 

combustão que ajude no movimento do óleo. Essa frente de combustão aquecerá as zonas 

próximas, logrando a redução da viscosidade do óleo e permitindo o seu deslocamento até o 

poço produtor. 

Na combustão in situ uma pequena parte do óleo entra em ignição, que é mantida pela 

injeção contínua de ar. Os produtos normalmente gerados após a combustão são água e 

dióxido de carbono. Entretanto, estes produtos dependem do tipo de reação, se completa ou 

incompleta. A ignição do óleo no reservatório pode ser espontânea ou não. Caso não seja 

espontânea, pode ser necessária a utilização de aquecedores de fundo de poço. 

Apesar de parecer um processo fácil, a combustão in situ engloba uma serie de 

mecanismos complexos que há dificultado até o dia de hoje a sua representação através de 

modelos analíticos, físicos e de simulação numérica. É pôr isso, que está classificado como 

um processo de alto risco, devido aos numerosos problemas na aplicação de campo. A 

maioria das falhas são origem de uma aplicação do processo em reservatórios errados e com 

um estudo preliminar muito deficiente ou da complexidade de representar mediante as 

simulações numéricas as numerosas reações e fenômenos que acontecem no reservatório. 
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Devido a estes fatores se tem que aclarar que a combustão in situ tem um alto potencial 

técnico e econômico para muitos reservatórios mediante a aplicação nas condições adequadas. 

Segundo Mothé e Silva Jr., 2008, no Nordeste do Brasil existem poços de produção, 

em terra, de óleo pesado localizado nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e 

Alagoas, e para a recuperação do mesmo, a indústria petrolífera dispõe de vários métodos 

especiais de recuperação, sendo a injeção de vapor, o processo térmico mais utilizado 

(Araújo, 2012). 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 

2011 a produção de petróleo e gás no Brasil foi oriunda de 8.980 poços no quadro geral da 

produção brasileira. Um dos campos com maior número de poços produtores foi Canto do 

Amaro (Bacia Potiguar). Como demonstram esses dados, o RN apresenta grande potencial de 

participação na produção do petróleo nacional, entretanto, estatísticas fornecidas pela ANP 

revelam que, no período entre 2000 e 2010, a produção de petróleo na Bacia Potiguar reduziu 

aproximadamente 35% (Araújo, 2012). 

Os campos petrolíferos, na sua maioria, são considerados maduros, entre 15 a 35 anos 

de produção. E estão no estágio avançado de produção por injeção de vapor, gás e água. 

Dessa forma, estes campos podem ser candidatos para a aplicação do CIS. 

Assim, o objetivo deste trabalho é estudar a aplicação da CIS em reservatórios de óleo 

médio e de óleo pesado. Para isso, um reservatório semissintético com características do 

Nordeste Brasileiro foi utilizado. O intuito foi analisar e determinar os parâmetros que têm 

influência no processo, destacando a cinética do processo (energia de ativação, coeficiente de 

Arrhenius e porcentagem de craqueamento para a produção de coque durante o processo) 

atrás das reações químicas. Três diferentes modelos são desenvolvidos e, por fim, a 

viabilidade técnica e econômica desse método, na indústria petrolífera, é determinada. 

O desenvolvimento do trabalho se deu através de um programa comercial de 

simulação de reservatórios de petróleo, usando processos térmicos, denominado Steam, 

Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator (STARS) do Computer Modelling 

Group (CMG). Esse módulo é um simulador trifásico de múltiplos componentes que foi 
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desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas de óleo, tais como: injeção 

de vapor, aquecimento eletromagnético, combustão in situ, entre outros. Esse estudo busca 

através da análise numérica computacional resultados que possam melhorar a interpretação e 

compreensão dos principais problemas ocorridos quando da aplicação do método CIS.  

Esta dissertação é composta por seis capítulos. No Capítulo II, são apresentados os 

aspectos teóricos que caracterizam e fundamentam a compreensão do trabalho. No Capítulo 

III, são destacados os principais estudos relacionados ao tema, as metodologias e técnicas 

adotadas. O Capítulo IV apresenta o planejamento e modelagem do processo. No Capítulo V, 

são apresentados os resultados obtidos a partir do processo de Combustão In Situ, com as 

respectivas discussões. Para finalizar, no Capítulo VI, são apresentadas as conclusões e 

recomendações que resultaram dos estudos de simulação numérica realizada no presente 

trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Aspectos Teóricos 
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2 Aspectos Teóricos 

A produção inicial dos reservatórios de hidrocarbonetos deve-se à energia natural que 

ele possui. Na medida em que eles são produzidos o declínio dos mesmos acontece de forma 

natural, é após essa etapa de produção que os métodos de recuperação avançada (Enhanced 

Oil Recovery or Improved Oil Recovery) têm um papel fundamental, o qual é o aumento da 

produção de óleo já seja por injeção de fluidos ou mediante métodos térmicos os quais 

ocasionaram o deslocamento do óleo. 

2.1 Métodos de Recuperação de Petróleo 

São os métodos mediante os quais se obtém a produção de óleo desde o reservatório até 

a superfície após o fluxo natural ou quando a produção de óleo deixa de ser economicamente 

rentável.  

Esses métodos buscam, normalmente, manter a pressão do reservatório. Assim, é 

possível injetar água, ar, gás, vapor e alguns compostos químicos para conseguir melhorar à 

eficiência de varrido da fase de óleo. 

 Outros métodos podem ser aplicados, como por exemplo, os métodos térmicos, onde 

ar é injetado no reservatório de forma a se obter uma combustão controlada que, aquecendo a 

rocha, diminui a viscosidade do óleo e facilita sua migração para o poço (Schiozer, 2007). 

Os métodos especiais de recuperação podem ser divididos em três categorias principais: 

miscíveis, químicos e térmicos. A combustão in situ está na categoria dos métodos térmicos. 

2.2 Métodos Térmicos 

 Nos reservatórios com óleos altamente viscosos, os métodos convencionais não são 

uma boa escolha para a sua produção, já que a alta viscosidade do óleo dificulta o seu 

movimento no meio poroso. Ao ser aquecido, o óleo tem sua viscosidade reduzida 

apresentando um incremento na sua mobilidade e assim há uma melhoria na produção do 

óleo.  
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Existe uma classificação para os métodos térmicos: a injeção de fluidos aquecidos 

(cíclica ou continua) e a injeção de ar (combustão in situ), na qual o calor é gerado dentro do 

reservatório, após da combustão de parte do óleo. 

Existem três critérios que ajudam na seleção do método térmico a ser escolhido e 

aplicado no reservatório, são eles:  

 Profundidade;  

 Pressão do reservatório;  

 Permeabilidade média do reservatório (Don W. Green & G. Paul Willhite, 1998). 

A profundidade do reservatório afeta na hora de selecionar o método térmico a se 

aplicar, por exemplo, a injeção de vapor está limitada à profundidade não maior que 3000 pés 

(914,4 m) já que a perda de calor na tubulação é excessiva. No caso da CIS a profundidade 

máxima de aplicação sugerida é 11500 pés (3505 m), mas esta profundidade eventualmente 

pode ser incrementada com o desenvolvimento da técnica, pois a pressão do reservatório 

aumenta em função de sua profundidade. 

A pressão do reservatório é o segundo critério a ser analisado, mas reconhece-se que a 

esta limitante não é operacional e sim, em função do custo da compressão do ar e das vazões 

de ar a ser injetadas. Projetos com uma pressão acima dos 2000 psi (13790 KPa) são 

analisados para determinar se a aplicação do método será rentável. 

A permeabilidade e o terceiro critério a ser analisado e é este um fator que ajuda na 

seleção do método a ser usado, já que a CIS pode ser aplicado em reservatórios que possuam 

permeabilidades menores que no método de injeção de vapor.  

2.2.1. Combustão in situ 

A combustão in situ é um processo de recuperação térmico que pode ser aplicado em 

reservatórios de óleo médios, pesado e extra pesados.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos  

Jhon Morón Tarifa  8 

 

O CIS não é limitado às viscosidades dos óleos. O processo já foi aplicado em 

reservatórios com óleos de °API maior que 40. A redução de viscosidade com o aumento da 

temperatura faz que o método seja normalmente utilizado para óleos pesados, porém, também 

pode ser utilizado na recuperação de óleos médios e leves, pois o método de CIS produz 

através do fluxo de combustível-gás, expansão térmica e vaporização de óleos leves 

(Gerritsen et al., 2004). 

A CIS é iniciada a partir da ignição do óleo no reservatório. A ignição do óleo 

acontece devido à presença do oxigênio no ar injetado dentro do reservatório, o qual ao entrar 

em contato com o óleo e ao atingir uma determinada temperatura ou pressão entra em 

combustão. A ignição pode ser espontânea ou pode ser auxiliada pelo uso de aquecedores de 

fundo, pré-aquecendo o ar por meio de injeção com um produto químico oxidável. O projeto 

pode não ter sucesso se a ignição falha ou não é sustentável por um período prolongado de 

tempo. É por isto que a ignição é um aspecto crítico do processo de combustão in situ. 

Segundo Castanier e Brigham, 2002 a ignição do óleo é feita após alguns dias ou 

semanas depois do início da injeção de ar, sendo que o ar continua a ser injetado 

posteriormente. Também pode haver autoignição dependendo da temperatura do reservatório 

e da reatividade do óleo. Após o início da ignição e da propagação da frente de combustão 

através do reservatório, surgem algumas zonas de combustão distintas entre o poço injetor e o 

produtor (Araújo, 2012).  

O processo é denominado progressivo, quando a frente de combustão se propaga na 

direção do fluxo de ar, ou reverso, quando os sentidos são opostos. A combustão direta ainda 

pode ser classificada como seca, quando só ar é injetado, ou molhada, quando ar e água são 

injetados. 

O calor é gerado no reservatório com ajuda do combustível, que é a fração residual 

do óleo, que fica após a vaporização dos componentes mais leves. Estes componentes ficam 

próximos da zona de combustão. 
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  Classificação das zonas formadas durante a Combustão In Situ 2.2.1.1

A Figura 2-1 apresenta as diferentes zonas que são formadas durante o processo CIS. 

 

Figura 2-1 Processo de Combustão In Situ adaptado da SPE e da Alberta Research Council-

2006 
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Na Figura 2-1 podem-se observar as diferentes zonas que são formadas durante o 

processo de combustão, mas algumas zonas não podem ser vistas diretamente. 

A. Zona Queimada 

B. Zona de Combustão 

C. Zona de Craqueamento Térmico  

D. Zona de Evaporação 

E. Zona de Condensação (Plateau de Vapor) 

F. Banco de Água 

G. Banco de Óleo 

H. Zona Inicial 

A seguir será feita uma breve descrição dessas zonas: 

A zona adjacente do poço injetor é a zona queimada, zona pela qual a frente de 

combustão já passou e arrastou ou queimou o óleo e vaporizou a água presentes na formação, 

ficando a formação saturada apenas com ar. Uma porção da energia gerada pode permanecer 

na região, ou pode ser perdida para as camadas vizinhas (Chicuta, 2009). Ao lado da zona 

queimada está a zona de combustão. Nesta zona ocorre à geração do calor decorrente das 

reações de oxidação. O combustível utilizado nestas reações é o coque que foi formado na 

zona de craqueamento. Possui a temperatura mais elevada entre todas as zonas. Os níveis de 

temperatura nesta região são determinados pela quantidade de combustível consumido. O 

calor gerado na zona de combustão é transportado adiante da frente de combustão por 

condução e convecção de gases de combustão e de líquidos. Esta zona é muito pequena. 

Após a zona de combustão está a zona de craqueamento térmico e evaporação, zona 

formada por uma fração volátil e resíduo pesado não volátil (Coque). O craqueamento dos 

componentes mais pesados do óleo dá como resultado na produção componentes mais leves 

de óleo e no coque. Assume-se que as reações de oxidação não ocorrem nesta região, já que se 

considera que todo oxigênio foi consumido na zona de combustão. Os hidrocarbonetos em 

contato com a extremidade da região de elevada temperatura sofrem craqueamento térmico e 

vaporização, a água e hidrocarbonetos leves são os primeiros líquidos a vaporizar (Moore et 
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al., 1994). Estes vapores são carregados para frente com o vapor de gás e irão condensar em 

regiões mais frias, diante da frente de combustão (Rodriguez, 2004). 

Em contato com a zona de craqueamento está a zona de condensação. Essa região é 

formada por duas fases: líquido-vapor. O vapor, que normalmente entra nesta zona, condensa-

se e dissolve-se no óleo. A temperatura desta zona depende da pressão parcial da água na fase 

vapor. 

No limite da zona de condensação onde a temperatura é menor está o banco de Água. 

Esta região é formada por um banco de água proveniente da condensação do vapor da água. A 

temperatura desta região é inferior à da saturação do vapor. 

Após o banco de água está o banco de óleo, zona que contém óleo deslocado pelo 

processo de combustão. Nessa zona, a água conata, o óleo deslocado e alguns gases de 

combustão ocupam o espaço poroso. A temperatura é próxima da temperatura do reservatório, 

por isso há pouco melhoramento quanto à viscosidade do óleo (Sarathi, 1999). 

Finalmente, a zona inicial, esta é a região do reservatório que ainda não foi atingida 

pela frente de combustão. 

 Classificação dos processos da Combustão In Situ 2.2.1.2

A combustão in situ, assim como outros processos, tem diferentes formas de aplicação. 

Entre as quais estão às combustões diretas úmidas, secas e a combustão em reverso. 

 Combustão Direta Seca 

Neste processo o fluido injetado e a frente de combustão deslocam-se na mesma 

direção, ou seja, do poço injetor para os poços produtores. Durante o processo, várias zonas 

bem definidas formam-se dentro do reservatório, Figura 2-2. Estas zonas são formadas 

devido às altas temperaturas geradas dentro do meio poroso.  
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Figura 2-2 Zonas formadas durante a combustão in situ e o Perfil de temperatura adaptado 

de Sarathi 1999. 

Os mecanismos de produção que atuam durante o processo são vários. Entre os quais 

se tem o influxo de gás, influxo de agua, deslocamento miscível, a vaporização e a 

condensação. Estes mecanismos recebem a ajuda das reações de oxidação, craqueamento, da 

destilação, desintegração catalítica e a polimerização, as quais ocorrem simultaneamente na 

zona de combustão ou nas zonas adjacentes a esta. O incremento da pressão nestas zonas 

ocorre por causa da expansão térmica dos fluidos. 

A combustão direta ou convencional é recomendada em reservatórios com uma 

profundidade entre 200 e 5000 pés (61 a 1530 m), pois o custo de compressão do ar é uma 

limitação, para óleos com uma gravidade API de 8º a 26º. O valor da gravidade API garante a 

quantidade de deposição do coque para manter a frente de combustão. 

 Combustão Direta Úmida 

A combustão úmida foi desenvolvida para melhorar a eficiência da combustão direta 

por meio da injeção simultânea ou alternada de ar e água. É conveniente pelo fato da água 

poder absorver e transportar calor de forma muito mais eficiente que o ar. A água injetada 
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absorve calor da zona queimada, vaporiza-se, passa através da frente de combustão, e libera o 

calor ao se condensar nas porções mais frias do reservatório (Sarathi, 1999). 

A combustão úmida é classificada em combustão úmida, incompleta e superúmida 

(Burger & Sahuquet,1972). A combustão úmida ocorre quando a água injetada entra em 

contato com a zona queimada, evapora-se e flui através da frente de combustão como parte da 

fase gasosa. No entanto, se no processo de combustão, a injeção de água evita que o coque 

seja queimado sendo uma combustão úmida incompleta. Finalmente, quando o calor gerado 

não é suficiente para evaporar a água fazendo com que a zona de combustão desapareça, é 

conhecido como combustão superúmida. 

Na Figura 2-3, observam-se as zonas associadas ao processo da combustão úmida. 

 

Figura 2-3 Zonas formadas durante a combustão in situ úmida e o Perfil de temperatura 

adaptado de Sarathi 1999. 

Nos reservatórios de baixa permeabilidade é difícil injetar água e ar simultaneamente. 

Desta forma, o processo é feito de maneira alternada por dias. Essa alternância afeta de 

maneira direta à velocidade da frente de combustão e a temperatura do processo. Observou-se 

que para baixas permeabilidades a água atinge a frente de combustão na forma de vapor, 
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enquanto que para altas permeabilidades pode chegar na forma líquida, diminuindo a 

temperatura e a pressão parcial do vapor. 

 Combustão Reversa 

Nesta variação do processo, a zona de combustão desloca-se na direção oposta à 

direção do fluxo dos fluidos e a frente de combustão é iniciada nos poços produtores. Esta 

variação do processo de combustão tenta solucionar o problema da resistência ao fluxo do 

óleo que está nas cercanias do poço produtor.  

Quando o óleo e a frente de combustão se encontram acontece um craqueamento 

intenso, tendo como resultado uma formação de coque maior que no processo convencional, 

esta quantidade maior de coque é a responsável pelo aumento de óleo queimado que é uma 

característica do processo.  

Segundo Huffman (1983), o processo tem sido estudado de maneira profunda em 

laboratórios e aplicado em campo. Entretanto, o processo não se mostrou economicamente 

atrativo devido aos seguintes pontos: 

 A combustão reversa é iniciada no poço produtor, dessa forma os fluidos 

produzidos estão quentes e com uma pequena porcentagem de oxigênio, que não 

reagiu com o óleo. Estas condições exigem o uso de tubulação especial de alto 

custo, cuja finalidade é evitar a corrosão e proteger a integridade do poço. 

 Os componentes pesados e o coque sem reagir ficam no reservatório, devido à falta 

de oxigênio nas proximidades do poço produtor.     

A principal dificuldade da combustão reversa é a de manter a frente de combustão 

viva, já que a injeção continua do ar gerará a ignição espontânea nas proximidades do poço 

injetor. Assim, o processo deixa de ser um processo de combustão reversa e passa a ser um 

processo de combustão direta, devido a este fato o período de vida do processo é de algumas 

semanas ou dias (Prats, M. 1987).    
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Na Figura 2-4 observam-se as zonas associadas ao processo da combustão reversa. 

 
Figura 2-4 Zonas formadas durante a combustão in situ reversa e o Perfil de temperatura 

adaptado de Sarathi 1999. 

 Reações Químicas do Processo 2.2.1.3

Durante o processo de combustão, no reservatório, diferentes zonas apresentam 

diferentes fenômenos e reações, os quais mantém a frente de combustão e deslocam o óleo em 

direção ao poço produtor. As reações químicas que ocorrem dentro do reservatório podem ser 

classificadas a partir da temperatura nas quais elas acontecem. 

 Reações de oxidação de baixa temperatura (LTO). 

São as reações que ocorrem a temperaturas menores que 400 ºF (204 °C). Estas 

reações produzem água e hidrocarbonetos parcialmente oxigenados, esses compostos tendem 

posteriormente a reagir e polimerizar, formando compostos mais pesados, tais como 

asfaltenos e, eventualmente, coque (Gutierrez et al., 2009). 
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As reações LTO são muito complexas e não estão bem definidas. Porém, acredita-se 

que estas reações resultam da condensação de componentes de baixo peso molecular em 

produtos de peso molecular maior (Sarathi, 1999).  

Segundo Alexander; Martin; Dew (1962), Bousaid & Ramey Jr. (1968) e Babu e 

Cormack (1984) as reações LOT resultam no aumento da viscosidade do óleo, do ponto de 

bolha e da densidade.  

Dabbous & Fulton (1974), no estudo sobre a cinética e os efeitos das reações LOT no 

processo de combustão in situ, observaram um substancial declínio no óleo recuperável nas 

zonas de craqueamento e destilação, um aumento na deposição de combustível e considerável 

alteração nas características do combustível e nas propriedades da rocha queimada. 

Segundo Moore (1993), o range no qual as LTO ocorrem depende do tipo de óleo, 

geralmente fala-se de temperaturas menores aos 600°F (315 °C). As reações de LTO são 

reconhecidas no processo pelo o aumento rápido na taxa de oxigênio e na geração dos óxidos 

de carbono. Entretanto, a característica principal é o declínio na taxa de reação do oxigênio a 

temperaturas entre 450-540°F (232-282 °C).  

Na Figura 2-5 observa-se o gráfico esquemático da taxa de consumo de oxigênio 

versus a temperatura, mostrando o intervalo de temperatura no qual cada tipo de oxidação é 

dominante nos óleos leves e pesados. Ambos os tipos de reação ocorrem simultaneamente, 

mas um tipo prevalece sobre o outro. Observa-se que para óleos pesados as LTO são 

dominantes em temperaturas menores que 300°C e para temperaturas maiores que 350°C as 

reações HTO (quebra de cadeia), tornam-se o mecanismo de reação dominante. O gradiente 

negativo de temperatura existe entre os valores já mencionados. 
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Figura 2-5 Perfil de Temperatura vs Taxa de consumo de Oxigênio na Combustão Direta 

Seca adaptado Mehta e Moore. 

Segundo Sarathi (1999) as reações LTO afetam drasticamente a mobilidade dos óleos 

mais pesados, já que aumentam a viscosidade que se reflete na recuperação. A pré-oxidação 

de óleos pesados a baixas temperaturas, aumenta consideravelmente a disponibilidade de 

combustível, e por isso, o aumento da demanda de ar para manter a combustão. Devido aos 

pontos já mencionados, as condições que promovem reações de LTO devem ser minimizadas 

no processo. 

 Reações de oxidação de temperatura intermediária (ITO); 

Enquanto a temperatura do reservatório aumenta, o óleo passa por uma mudança 

química chamada pirólise. Reações de pirólise ou de oxidação em temperaturas intermediárias 

(ITO), são conhecidas como reações de deposição de combustível. Essas reações são 

responsáveis pela deposição do coque que será consumido na combustão. As reações de 

pirólise do óleo são principalmente homogêneas (gás-gás), endotérmicas e envolvem três 

tipos de reação: desidrogenação, craqueamento e condensação. Nas reações de 

desidrogenação, os átomos de hidrogênio são separados das moléculas de hidrocarbonetos, 

deixando os átomos de carbono intocáveis. Nas reações de craqueamento, as ligações 

carbono-carbono das moléculas de hidrocarbonetos mais pesadas são quebradas, resultando na 
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formação de moléculas de hidrocarbonetos menores, com menos átomos de carbono. No caso 

das reações de condensação, o número de átomos de carbono nas moléculas aumenta levando 

à formação hidrocarbonetos mais pesados e ricos em carbono. O tipo de óleo e a estrutura 

química dos seus hidrocarbonetos constituintes determinam a taxa e a extensão das diferentes 

reações de pirólise (Sarathi, 1999). 

As parafinas (hidrocarbonetos de cadeia linear) não sofrem reação de condensação. 

Entre 700-1250°F (370-670°C), elas sofrem desidrogenação e/ou craqueamento dependendo 

do comprimento da cadeia de hidrocarboneto. Em geral, cadeias curtas de hidrocarbonetos 

(metano a butano) sofrem desidrogenação e moléculas maiores sofrem craqueamento. As 

reações de craqueamento usualmente iniciam-se com a quebra das ligações carbono-carbono, 

seguida pela reação de extração de hidrogênio (desidrogenação). As moléculas 

desidrogenadas recombinam-se para formar moléculas mais pesadas, que eventualmente 

levará à formação de coque. Assim, as cadeias moleculares lineares longas, após ser expostas 

ao calor prolongado ou a temperaturas suficientemente altas frequentemente produzem coque 

e consideráveis quantidades de frações de hidrocarbonetos voláteis (Sarathi, 1999). 

Os componentes aromáticos apresentam reações de degradação ao invés das reações 

de condensação a 1200-3000°F (645-1645°C). Nas reações de condensação, as ligações 

carbono-hidrogênio (ligações fracas) são quebradas e substituídas por ligações mais estáveis 

carbono-carbono, o que leva à formação de moléculas poli aromáticas menos hidrogenadas. 

Albu-khamsin et al., 1988, realizaram estudos de laboratório sobre pirólise em óleos 

pesados (14 a 16°API) da Califórnia. Os resultados indicaram que a pirólise no meio poroso 

acontece em três etapas: destilação, craqueamento suave e formação do coque. Durante a 

destilação, o óleo perde a maioria de suas frações leves e médias. Em temperaturas mais altas 

(400 a 540°F) (204-282°C) acontece o craqueamento leve do óleo (visbreaking), então o 

hidrocarboneto perde grupos laterais pequenos e átomos de hidrogênio para formar compostos 

menos ramificados, que são mais estáveis e menos viscosos. Em temperaturas acima dos 

550°F (287°C), o óleo restante no meio poroso é craqueado em uma fração volátil e em outra 

não volátil, rica em carbono e pobre em hidrogênio, normalmente chamada de coque. O coque 

é definido como a fração de tolueno insolúvel de um óleo e geralmente contem de 80 a 90% 
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de carbono e de 3 a 9% de hidrogênio. As reações de craqueamento suave e de formação de 

coque produzem hidrogênio gasoso e alguns hidrocarbonetos leves na fase gás. 

 Reações de oxidação de alta temperatura (HTO). 

As reações entre o oxigênio proveniente do ar e o coque, a temperaturas acima de 

650ºF (343ºC), são conhecidas como reações de oxidação. As HTO são heterogêneas (gás-

sólido e gás-líquido) e caracterizam-se pelo consumo de todo o oxigênio na fase gás. A 

oxidação tende a ocorrer em altas temperaturas devido à alta quantidade de comburente 

(comburente é um elemento ou composto químico susceptível de provocar a oxidação ou 

combustão de outras substâncias, ou seja, é qualquer substância que permite que o 

combustível seja consumido na reação (alimenta uma combustão)) e de combustível, 

formando dióxido de carbono (CO2), óxido de carbono (CO) e água (H2O), ocorrendo 

rupturas nas ligações carbono-hidrogênio (Burguer et al., 1972). 

O calor gerado dessas reações fornece a energia térmica que sustenta e propaga a 

frente de combustão. Estudos indicam que reações HTO são heterogêneas e que o processo de 

queima envolve inúmeros fenômenos de transporte. A combustão (oxidação) é uma reação 

superficialmente controlada e pode ser descrita nos passos a seguir (Scarborough e Cady, 

1982): 

1. Difusão de oxigênio da corrente de gás até a superfície do combustível. 

2. Absorção do oxigênio na superfície. 

3. Reação química com o combustível. 

4. Liberação dos produtos de combustão. 

5. Difusão dos produtos advindos da superfície até a corrente de gás. 

Se qualquer uma destas etapas é mais lenta que as demais, o processo de combustão 

será controlado por essa etapa. Em geral as reações químicas (passo 3) processam-se numa 

taxa muito mais rápida que os processos difusivos (passos 1 e 5). Portanto, a taxa média da 

combustão provavelmente é controlada pela difusão. 
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A questão se a taxa da reação química ou a taxa de difusão do oxigênio controla o 

processo de combustão é controversa. Segundo Sarathi (1999), alguns pesquisadores dizem 

que a reação de combustão foi controlada pela difusão (Debbous et al 1974 e Lin et al 1984), 

enquanto outros acreditam ser controlada pela reação química (Hughes et al 1987, Fassihi e 

Brigham 1982, Burger 1976). Islam; Chakma; Farouq Ali (1989) afirmam que experimentos 

de laboratório sempre são conduzidos em condições ideais, o que permite que a taxa de 

transferência de massa interfacial do oxigênio seja consideravelmente mais alta, atenuando a 

influência da difusão nas reações de combustão no reservatório. Outros investigadores 

afirmaram que a taxa média da combustão é dependente da concentração de oxigênio (pressão 

parcial) nas proximidades da frente de combustão. Para altas vazões de ar, a reação é 

controlada pela taxa de reação, enquanto para baixas vazões de ar, a reação é limitada pela 

difusão. 

 Cinética da reação 2.2.1.4

A cinética das reações estuda a taxa e o nível de transformação dos reagentes em 

produtos. O estudo da cinética das reações para o processo de combustão in situ é iniciado 

pelas seguintes razões: 

1) Para caracterizar a reatividade do óleo. 

2) Para determinar as condições requeridas para se atingir a ignição e/ou determinar 

se a autoignição ocorrerá no reservatório devido à injeção de ar. 

3) Para conhecer a natureza do combustível formado e seu impacto na combustão.  

4) Para estabelecer os parâmetros dos modelos cinéticos da taxa de reação usados nas 

simulações numéricas de processos CIS. 

A combustão do óleo cru no meio poroso é uma sequência de reações que ocorrem em 

diferentes intervalos de temperatura (Fassihi et al, 1984). Desde que o óleo cru é formado por 

centenas de componentes, uma representação correta da cinética da reação de oxidação 

demandaria um grande número de expressões cinéticas. Porém, isso não é prático porque 

esses componentes sofrem reações que não podem ser facilmente descritas. Esta 

complexidade está ligada à estrutura química de cada hidrocarboneto. Muitos deles contêm 
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várias ligações carbono-hidrogênio coexistentes, que podem reagir sucessivamente ou 

simultaneamente e normalmente produzem reações intramoleculares. 

Modelos detalhados e completos de oxidação de hidrocarbonetos não poderiam ser 

incluídos atualmente nos simuladores de combustão in situ devido à grande exigência 

computacional. 

O modelo mais simples que representa a oxidação de um combustível é: 

(2.1)                                            OHCOCOO 24

'

32221 nnnnlCombustivé   

Onde: os coeficientes estequiométricos, in , são determinados pelo combustível 

escolhido. Esta equação é uma aproximação das muitas reações que ocorrem no reservatório 

durante o processo de combustão. 

A maioria dos pesquisadores descreve as taxas de reação de oxidação na CIS em 

termos de um modelo simples da taxa de reação, que depende da concentração de carbono no 

combustível e da pressão parcial do oxigênio. Este modelo é dado por: 

(2.2)                                                      CkP
dt

dC
R b

f

a

o
f

c 2
  

Onde:  

Rc = Taxa de combustão do óleo cru. 

Cf = Concentração instantânea de combustível. 

k = Constante. 

Po2 = Pressão parcial do oxigênio. 

a = Ordem da reação com relação à pressão parcial do oxigênio. 

b = Ordem da reação com relação à concentração de combustível.  

Estudos de oxidação em altas temperaturas, realizados por Bousaid (1968) e Dabbous 

(1964), indicam que a reação de primeira ordem é dependente da concentração de 
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combustível e que as reações de ordem 0,5 e 1,0 são dependentes da pressão parcial do 

oxigênio, ou seja, valores de “a = 1,0” e para “b = 0,5 a 1,0”.

 

A constante “k” na Equação 2.2 depende da temperatura e é expressada por: 

(2.3)                                                                    Aek
)

RT

Ea
 (-

  

Onde: 

A = Fator pré-exponencial. 

Ea = Energia de ativação.  

R = Constante universal dos gases. 

T = Temperatura em escala absoluta °K 

A equação 2.3 é chamada de equação de Arrhenius e “A” é conhecido como a taxa 

constante de Arrhenius. Na literatura estes parâmetros têm diferentes unidades. Os parâmetros 

“A” e “Ea” são funções da rocha e do óleo e devem ser obtidos experimentalmente para cada 

caso em particular de estudo. A simulação do processo CIS geralmente requer informações 

cinéticas para calcular a taxa de avanço da frente de combustão e a recuperação de óleo. 

 Energia de Ativação 2.2.1.5

Quando se fornece energia em forma de calor aos reagentes, incrementa-se a energia 

interna e a agitação molecular das sustâncias, acontecendo um aumento de temperatura. 

Portanto, um aumento da temperatura incrementa a taxa da reação e a probabilidade das 

reações acontecerem. 

A energia exigida para passar o reagente ao complexo ativado é conhecida como a 

energia da ativação, segundo mostra a Figura 2-6. 
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Figura 2-6 Diagrama da Energia de reação adaptado do Upadhyay, 2006 

Da Figura 2-6 observa-se que as colisões das moléculas que têm baixa energia (menor 

do que a energia de ativação, nível B de energia) não são capazes de provocar transformação, 

portanto a colisão será ineficaz. Entretanto, a colisão entre os reagentes com um nível A de 

energia poderá formar o complexo ativo e transformar-se em produtos, o que se conhece 

como reação. H (entalpia) é a energia liberada durante o processo. 

 Porcentagem de craqueamento 2.2.1.6

Refere-se a quantidade de um determinado composto (cadeia molecular comprida) que 

se divide em outros componentes de menor peso molecular devido ao incremento da pressão, 

da temperatura ou por causa de ambos. 

a OP → b OM + c OL + d Coque 

 

 No exemplo apresentado, trata-se de um 25% de craqueamento, onde pode-se 

observar que o composto mais pesado (OP) se divide em outros componentes de cadeias 

moleculares mais curtas (OM, OL e Coque). 

25 % 75 % 
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 Testes realizados no processo de Combustão In Situ 2.2.1.7

Devido à complexidade, a Combustão In Situ requer estudos detalhados de todos os 

efeitos e fenômenos que ocorrem durante o processo. Existem várias ferramentas e testes de 

laboratório que ajudam a estabelecer, analisar e entender alguns parâmetros e a relação que 

existe entre eles, tornando mais fácil a compreensão do processo.  

As técnicas normalmente utilizadas podem ser classificadas em: 

 Qualitativas, entre elas estão DTA (Differential Thermal Analyzer), TGA 

(Thermogravimetric Analyzer), DSC (Differential Scanning Calorimeter) e ARC 

(Accelerating Rate Calorimeter) 

 Quantitativas, estão RTO (Ramped Temperature Oxidation) e o Tubo de 

Combustão. 

A informação obtida a partir destas técnicas é fundamental. Alguns dados coletados 

através destas técnicas são: a quantidade de combustível disponível, o requerimento de ar, a 

temperatura da frente de combustão, etc. 

 Vantagens e desvantagens do processo de Combustão In Situ. 2.2.1.8

A CIS apresenta vantagens e desvantagens na hora da aplicação, já que o processo é 

complexo devido a que envolve diferentes mecanismos que ajudam ao deslocamento do óleo, 

entre os quais se tem o deslocamento miscível, deslocamento imiscível e térmico. Dessa 

forma, a CIS não pode ser unicamente um processo térmico. 

As principais vantagens que oferece a CIS são: 

 Disponibilidade do ar; 

 A tecnologia da CIS já foi aplicada e aprovada em diferentes cenários (óleo 

pesado, médio e leve); 

 Alta eficiência do varrido macroscópico. (Ursenbanch, 2007); 

 É aplicável quando a injeção de água e a injeção de vapor não são efetivas; 
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 Pode ser aplicado onde outras técnicas de recuperação avançada foram aplicadas, 

como: injeção química e injeção de CO2; 

 A espessura da formação produtora tem que ter no mínimo 3 metros mas pode 

estar na faixa entre 3 - 50 metros; 

 A pressão do reservatório não tem efeitos negativos durante a aplicação do 

processo; 

 Muitos aspectos tecnológicos fazem da CIS um processo atrativo, um deles está 

relacionado ao fato do calor ser gerado no reservatório, assim as perdas de calor na 

tubulação, na superfície e no fundo de poço são irrelevantes; 

 A CIS é um processo que retira o 100% do óleo que estiver em contato com a 

frente de combustão, ou seja, não existe óleo residual. Entretanto, isto não significa 

que a recuperação de óleo seja perfeita, pois se devem analisar as propriedades do 

reservatório que influenciam no processo; 

 Com relação aos custos, a aplicação da injeção de vapor é entre três a quatro vezes 

mais caro que a combustão in situ. (Coates R, 1995). 

O processo é mais conhecido nos últimos anos pelos problemas que pelos benefícios 

que este apresenta, tudo isso é graças aos muitos projetos que deram errados ao longo da 

história, um dos principais motivos pelo qual o sucesso dos projetos não foi favorável, deve-

se a uma planificação e entendimento do processo muito superficial. Após ter falado das 

vantagens do processo, é normal falar das dificuldades que este apresenta, entre as quais se 

tem: 

 A compressão do ar pode ser muito custosa; 

 O processo é complexo envolve fluxo multifásico, transferência de calor e reações 

químicas, tornando o processo de modelamento mais difícil; 

 Risco de explosões; 

 Instabilidade da tubulação de revestimento; 

 Dificuldade no controle da frente de combustão devido a heterogeneidade do 

reservatório. 
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O processo tem variações como o processo THAI (Toe to heel air injection), COFCAW 

(Combination of combustion and waterfooding), Top Down In Situ Combustion e COSH 

(Combustion Override Split with Horizontal Wells) entre muitas outras. 

2.3 Planejamento Experimental 

O planejamento experimental, também denominado delineamento experimental, 

representa um conjunto de ensaios estabelecidos com critérios científicos e estatísticos, com o 

objetivo de determinar a influência de diversas variáveis nos resultados de um dado sistema 

ou processo (Tonini Button, 2005). 

Algumas vantagens oferecidas pelo planejamento experimental são: a redução do 

número de ensaios sem prejuízo da qualidade da informação; o estudo simultâneo de diversas 

variáveis; a determinação da confiabilidade dos resultados; a seleção das variáveis que 

influem em um processo; elaborar conclusões a partir de resultados qualitativos (Ruiz, 2012). 

A estatística é utilizada para o planejamento experimental e para a análise e elaboração 

de conclusões, pois é uma forma objetiva de avaliar os erros experimentais que afetam os 

resultados (Ruiz, 2012). 

O planejamento experimental é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de novos 

processos e no aprimoramento daqueles já existentes. Um planejamento adequado permite 

além do aprimoramento de processos, a redução da variabilidade de resultados, redução do 

tempo de análise e dos custos envolvidos.  

Na publicação de Montgomery, em 1991, foi proposta uma sequência para o 

planejamento e análise de resultados (Ruiz, 2012):  

 Reconhecimento e definição do problema;  

 Escolha das variáveis ou fatores de influência e das faixas de valores em que essas 

variáveis serão avaliadas, definindo-se o nível específico (valor) que será empregado 

em cada ensaio.  
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 Escolha adequada da variável de resposta, garantindo a objetividade na análise dos 

resultados obtidos. O critério principal para essa escolha é que o erro experimental de 

medida da variável de resposta seja mínimo, permitindo a análise estatística dos dados, 

com um número mínimo de réplicas;  

 Delineamento dos experimentos, o tamanho da amostra (número de réplicas), 

sequência de execução dos ensaios, necessidade aleatória do uso de blocos. A 

experimentação é um processo iterativo, principalmente em processos complexos, com 

diversas variáveis influentes, não se deve partir de um conjunto extenso de 

experimentos, que envolva um grande número de variáveis estudadas em diversos 

níveis. É mais produtivo estabelecer um conjunto inicial com número reduzido de 

ensaios (poucas variáveis e poucos níveis de avaliação), estudar o processo e aos 

poucos, acrescentar novas variáveis e níveis; e eliminar os parâmetros estatisticamente 

não significativos. Com essa iniciativa, reduz-se o número total de ensaios e aplicam-

se os recursos para aqueles ensaios realmente importantes, que normalmente não 

fornecem resultados objetivos nas tentativas iniciais;  

 Execução, monitoramento e controle dos experimentos. Esta etapa exige o profundo 

conhecimento dos instrumentos, equipamentos e métodos de controle e 

monitoramento;  

 Análise dos resultados através de métodos estatísticos com o fim de obter conclusões 

objetivas. Destaque-se que esses métodos não permitem afirmar se uma dada variável 

apresenta ou não um determinado efeito. Eles apenas garantem a confiabilidade e a 

validade dos resultados, de modo que se possa determinar o erro associado nas 

conclusões, de acordo com um dado grau de confiança previamente estabelecido;  

 Elaboração das conclusões e recomendações a partir da análise dos resultados. Essas 

conclusões e recomendações permitem que decisões sejam tomadas a respeito do 

processo em estudo. 

Um planejamento fatorial completo considera as possíveis combinações que se podem 

obter entre os diferentes fatores que serão analisados. Por exemplo, se os fatores são: 

temperatura e concentração de HCL, o número de experimentos pode ser 4, realizando uma 

análise linear em dois níveis, mínimo (-1) e máximo (+1). Mas quando se acrescenta outra 

variável como o tipo de catalisador, as possíveis combinações entre os níveis mínimo e 
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máximo das variáveis pode aumentar até 8, e a cada nova variável as simulações ou 

experimentos dobram (2
2
=4, 2

3
=8, 2

4
=16, 2

5
=32, 2

6
=64, ... , 2

k
). Se as variáveis são muitas, os 

planejamentos fatoriais fracionados, que permitem fazer uma triagem para se conhecer as 

principais variáveis que afetam o processo, podem ser utilizados. Se existirem 4 níveis em um 

fator e 3 níveis em outro, seriam necessários 4 x 3 = 12 ensaios diferentes e o planejamento 

seria chamado de fatorial 4 x 3. Em geral, se houver n1 níveis do fator 1, n2 do fator 2, ... , nk 

do fator k, o planejamento será um fatorial n1 x n2 x ... x nk. Isso necessariamente não 

significa que serão realizados apenas n1 x n2 x ... x nk experimentos, já que esse é o número 

mínimo de ensaios requeridos para um planejamento fatorial completo. Se for necessário 

estimar o erro experimental podem ser necessários ensaios repetidos, o que aumentaria o 

número de experimentos. O planejamento mais simples é aquele em que todos os fatores são 

estudados apenas em dois níveis, e pode ser chamado de planejamento fatorial 2
k
 (Barillas, 

2008). 

Como exemplo, a Tabela 2-1 mostra um planejamento fatorial 2
2
 para estudar o efeito 

da temperatura e de um tipo de catalisador sobre o rendimento da reação (Barros Neto et al., 

2003). De acordo com esta tabela, quando se utiliza o catalisador B e a temperatura aumenta 

de 40 °C até 60 °C (exp. 3 e 4) pode ser observado que a resposta do rendimento aumenta 

14% (de 54 para 68%). Os resultados mostraram que o aumento de temperatura tem o efeito 

maior no rendimento que a mudança de catalisador, pelo que pode ser considerado o efeito 

principal do processo. Os resultados também mostraram que o rendimento do catalisador 

depende da temperatura. A temperatura de 40 °C (exp. 1 e 3) se observa que a mudança do 

catalisador promove uma diminuição do rendimento da reação em 5%. A 60 °C (exp. 2 e 4), a 

redução do rendimento é de 22%. Assim, pode ser observado que estas variáveis dependem 

uma da outra, e se diz que estas variáveis interagem, e o efeito da interação pode ser calculado 

(Barillas, 2008). 

Tabela 2-1 Planejamento Fatorial 2
2
 

Exp. Temperatura (°C) Catalisador Rendimento médio (%) 

1 40 A 59 

2 60 A 90 

3 40 B 54 

4 60 B 68 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos  

Jhon Morón Tarifa  29 

 

O efeito principal, neste caso da temperatura, é por definição a média dos efeitos da 

temperatura nos dois níveis do catalisador. Usando a letra T para representar esse efeito, e 

sendo iy  a resposta média observada no i-ésimo experimento, tem-se a equação (2.4): 

(2.4)                                            
2

  )()(
T 3412

yyyy 
  

22,5%
2

  )5868()5990(
T 


  

Este valor de 22,5% mostra que o rendimento da reação aumenta 22,5%, em média, 

quando a temperatura passa de seu nível inferior até o nível superior. Contudo, esta conclusão 

não está completa, já que anteriormente se observou que o catalisador e a temperatura 

interagem e é necessário incluir também ao catalisador, então é necessária uma interpretação 

em conjunto dos fatores (Barillas, 2008). 

Nos planejamentos de dois níveis podem ser identificados os níveis superior e inferior 

com sinal (+) e (-) respectivamente. Com esta nova notação pode ser observado na Tabela 2-1 

que os experimentos 2 e 4 estão no nível máximo e não afetam os resultados. Então, a 

equação (2.4) pode ser reescrita como uma diferença entre duas médias nos níveis máximos e 

mínimos, equação (2.5): 

(2.5)                                          
2

  )(
- 

2

)(
T 3142

yyyy 
  

  yyT  

A equação 2.5 é válida para qualquer cálculo de efeito principal de um planejamento 

experimental de dois níveis. 

Para o cálculo do efeito do catalisador é utilizada a equação (2.5): 

(2.6)                                     
2
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É observado que o efeito do catalisador é negativo, o que significa que quando se troca 

o catalisador A pelo catalisador B, o rendimento da reação cai em 13,5%, em média. Se a 

escolha dos níveis do catalisador tivesse sido ao contrário, sendo o catalisador A o nível 

máximo (+) e o catalisador B o nível mínimo (-), a resposta seria um incremento de 13,5% ao 

mudar de catalisador. Na prática a conclusão é a mesma, o rendimento do catalisador B é 

menor em 13,5%, em média, que o catalisador A (Barillas, 2008). 

Se não existisse interação, o efeito da temperatura deveria ser o mesmo, em ambos 

catalisadores, mas já se observou que não é assim, por isso existe a necessidade de avaliar a 

interação entre os dois fatores. O efeito da temperatura é +31% com o catalisador A, e cai 

para +14% para o catalisador do tipo B. Como na ausência de interação, estes parâmetros 

deveriam ser idênticos, é possível tomar a diferença entre eles como uma medida de interação 

entre os fatores T e C. Dessa forma, por uma questão de consistência com a definição dos 

outros efeitos, a metade da diferença é por definição o efeito de interação entre os dois 

fatores. Usando T x C para representar a interação dos efeitos, é possível escrever, equação 

(2.7) 

(2.7)                                     
2

  )(
 

2

)(
CT 1234 yyyy 




  

-8.5% 
2

3114
CT 


  

A equação (2.7) mostra que para calcular qualquer efeito, todas as respostas 

observadas são utilizadas. Cada efeito é a diferença de duas médias, metade das observações 

contribui para uma das médias, e a metade restante aparece na outra média. Esta característica 

é importante nos planejamentos fatoriais de dois níveis (Barros Neto et al., 2003). 

Após ter selecionado os dados é preciso realizar a análise dos mesmos, é aqui que 

existem diferentes ferramentas que ajudam na interpretação dos resultados, entre a grande 

variedade as ferramentas mais utilizadas pela facilidade de interpretação são o Diagrama de 

Pareto e a Superfície de Respostas.  
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Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, 

da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas. Mostra ainda a curva de 

percentagens acumuladas. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos. É utilizado para dados qualitativos.  

Os efeitos cujos retângulos ultrapassarem à direita da linha divisória (p = 0,05) são 

estatisticamente significativos (95% de confiança em relação aos demais). Enquanto os efeitos 

positivos indicam que um aumento daquele parâmetro produz o aumento da variável resposta, 

os efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro reduz a variável resposta 

considerada. 

Na Figura 2-7, observa-se um exemplo de um Diagrama de Pareto e a influência das 

variáveis.  

FR 20 anos

,0638223

-,355641

,3717535

,709299

-,801577

9,795127

-13,8977

14,27561

-18,762

p=,05

2Lby3L

1Lby3L

(3)Qinj(L)

Qinj(Q)

Craq(Q)

1Lby2L

(2)Craq(L)

Ea-Ar(Q)

(1)Ea-Ar(L)

 
Figura 2-7 Exemplo de Diagrama de Pareto 

O outro método de análise dos resultados é a Superfície de Resposta. 

Uma superfície de resposta é a figura obtida quando uma variável resposta é 

representada graficamente em função de um ou mais fatores do processo. 
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As técnicas de superfície de resposta são ferramentas matemáticas muito úteis quando 

está-se interessado na otimização de um processo em que se tem a influência de vários fatores 

em uma variável resposta, ou seja, os modelos de superfície de resposta podem ser explorados 

para determinar condições ótimas para se trabalhar ou a sensibilidade da variável resposta a 

mudanças dos níveis dos fatores de interesse. 

A importância de utilizar delineamentos do tipo superfície de resposta está no fato de 

possibilitar conclusões mais gerais do que os experimentos fatoriais. Quando for executado 

um experimento fatorial, definir alguns níveis dos fatores para trabalhar e verificar qual é a 

melhor configuração dentre os níveis dos fatores considerados. Já as técnicas de superfície de 

resposta possibilitam verificar qual é a melhor configuração para os níveis em todo o intervalo 

considerado. Isso se deve à possível curvatura que o modelo incorpora. Além disso, pode-se 

verificar se a configuração ótima faz parte do intervalo considerado ou se há necessidade de 

executar um novo experimento considerando novos níveis dos fatores. 

Na Figura 2-8, observa-se um exemplo de um gráfico de uma Superfície de Resposta. 

Qinj Vs Craq Resposta:FR 15 anos

 60 

 50 

 40 

 30 

 
Figura 2-8 Exemplo de Superfície de Resposta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Estado da Arte 
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3 Estado da Arte 

A CIS, ao longo dos anos, se beneficiou com os avanços tecnológicos nas áreas de 

poço, elevação e reservatórios, com isso várias inovações puderam ser colocadas em prática, 

tais como o uso de poços horizontais, injeção de ar enriquecido com oxigênio, combustão 

cíclica, entre outras. 

Os estudos experimentais contribuíram em muito com o desenvolvimento da CIS. A 

grande maioria destes estudos fez uso do tubo de combustão, que é um aparato experimental 

específico para realizar ensaios de CIS. Nestes ensaios, simula-se fisicamente uma porção 

muito pequena de um reservatório submetida ao processo de CIS. 

Além do tubo de combustão, tem-se utilizado muito o recurso da simulação numérica 

de reservatórios, cuja utilidade é limitada pela potência, capacidade de processamento 

numérico e tempo de simulação dos computadores. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se 

diversos modelos analíticos para a CIS. Estes modelos apresentam limitações para a 

representação dos fenômenos do processo em campo, no entanto, eles conseguem maior 

representatividade no caso dos estudos laboratoriais (tubos de combustão), onde é mais fácil 

impor restrições inerentes aos modelos. 

Os estudos direcionados à recuperação suplementar em reservatórios têm sido 

realizados tanto pela indústria quanto pela área acadêmica, no entanto, a maioria dos projetos 

é produto do esforço conjunto de ambos os setores. 

Burger & Sahuquet (1972) estudaram pontos importantes das reações de oxidação do 

óleo no processo de Combustão In Situ que foram achados pela estimação do calor gerado. 

Desenvolveram a formula para a determinação do calor da combustão na zona de alta 

temperatura. Analisaram a cinética das reações no meio poroso e observou as similaridades 

entre a cinética da combustão reversa e do processo de combustão parcialmente queimado. 

Estudaram ainda a influência dos aditivos na oxidação do óleo no meio poroso, ilustrado 

através dos experimentos de produção de gás. Finalmente algumas informações acerca dos 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Estado da Arte 

Jhon Morón Tarifa  35 

 

valores dos parâmetros cinéticos das reações que controlam a velocidade da frente de 

combustão foram analisadas, usando um modelo numérico.  

Dabbous & Fulton (1974) estudaram a cinética das reações de oxidação dos óleos a 

baixa temperatura (LTO) no meio poroso. Foram analisados os dados fornecidos pelo reator 

isotérmico integral para obter equações da taxa de reação para as vazões das reações parciais 

de oxidação em temperaturas abaixo dos 500 ºF (260 ºC). A ordem da reação em relação ao 

oxigênio foi achada, ele se encontra entre os valores de 0,5-1.0. Foi visto que a ordem da 

reação é dependente do óleo, mas independente das propriedades do meio poroso. A energia 

de ativação da reação mostrou-se independe do tipo de óleo ou do meio poroso e as reações de 

LTO se encontraram na região que é influenciada pela cinética da reação. 

Foi observado que taxas de reação para óleos de 19,9 ºAPI e 27,1 ºAPI mostraram 

maiores velocidades de oxidação para óleo de API maior, baixo as mesmas condições de 

reação. Observou-se que óleos leves são mais suscetíveis à oxidação parcial a baixas 

temperaturas por causa do alto conteúdo de hidrogênio. 

Testes experimentais foram realizados tentando simular a zona precedente à da frente 

de combustão, procurando atingir temperaturas em função da vazão do ar. O comportamento 

da oxidação do óleo a temperatura abaixo dos 400 ºF (204 ºC) mostrou efeitos importantes no 

comportamento do óleo dentro do reservatório. Finalmente observou-se a diminuição do óleo 

recuperável desde a zona de vaporização e craqueamento, um incremento na deposição do 

combustível e mudanças drásticas nas características do combustível e das propriedades da 

areia queimada após LTO.  

Coats, K. H., (1980) propôs um modelo de fluido para combustão seca, molhada, 

direta e reversa na procura de resolver o problema em escala de laboratório de Smith (1973) 

com 6 componentes: água, 3 componentes oleicos divididos entre C6 + C8 + C12, C32 + C47 e 

C20 e 2 componentes gasosos, um gás inerte e oxigênio. Já para o problema em escala de 

laboratório de Parrish (1969), Coats (1980) utilizou 5 pseudocomponentes: 1 para água, 2 

oleicos, sendo um leve e outro pesado e 2 componentes gasosos, um para nitrogênio e COx e 

outro para o oxigênio. Para o problema em escala de campo de Crookston (1979), Coats 
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utilizou água, óleo leve, óleo pesado, gás carbônico, oxigênio e um componente sólido 

denominado coque que aparece como reagente nas reações de oxidação em alta temperatura. 

Lin et al (1984) estudou o processo de CIS direta usando o tubo de combustão e 

posteriormente, mediante simulações numéricas. Os parâmetros principais analisados foram o 

mecanismo de deposição do combustível e a identificação dos parâmetros que afetam o 

desempenho do processo de combustão. Utilizou-se um simulador térmico que foi 

desenvolvido pela Gulf R&D Co. que foi modificado para incluir no processo os efeitos 

capilares do óleo e da agua. 

Os resultados fornecidos pelo simulador foram analisados e comparados com o 

histórico de produção. Os dados obtidos foram da produção acumulada de água e das 

produções óleo, a posição do frente de combustão como uma função do tempo, consumo do 

combustível, temperatura como uma função do tempo e da posição e a queda de pressão ao 

longo do tubo para os dois óleos analisados. 

Eles concluíram que o componente de equilíbrio k-value e a cinética das reações de 

craqueamento, são os parâmetros mais importantes que afetam a deposição do combustível e 

que o mecanismo de deposição do combustível, a composição do combustível, a locação e 

tamanho das zonas transientes dependem do óleo e das propriedades do reservatório. 

Finalmente mostrou-se que os valores de k-value são muito sensíveis para os óleos 

leves, e não para os óleos pesados. 

Belgrave et al. (1993) realizaram estudos das reações de oxidação (LTO) que afetam e 

controlam a deposição do combustível necessária para manter a frente de combustão. Foram 

realizadas rodadas em tubos de combustão e simulações numéricas, nas quais, os efeitos das 

LTO sobre o óleo (incremento da viscosidade e da densidade do óleo e a redução da 

reatividade) e sobre as reações de alta temperatura e de craqueamento foram ajustadas em 

função das LTO. 

O modelo apresentou três reações de baixa temperatura, duas reações de craqueamento 

e uma reação de alta temperatura.  
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O estudo apresentou uma variação nas LTO, nas quais, as reações de baixa 

temperatura não têm como produto a formação de CO e CO2. Estas reações produzem agua e 

hidrocarbonetos parcialmente oxigenados, esses compostos tendem posteriormente a reagir e 

polimerizar formando compostos mais pesados, tais como asfaltenos e eventualmente coque. 

O estudo mostrou que as LTO, ITO e HTO têm diferentes valores cinéticos. Cujos 

valores dependem da classificação dos pseudocomponentes. Este estudo mostrou ainda que as 

LTO são as reações dominantes no processo de combustão, controlando a deposição do 

combustível já que as ITO não geram suficiente combustível para manter a frente de 

combustão. 

Andrade, E. A., (2012) realizou um estudo paramétrico do processo de combustão in 

situ com produção de óleo em poços horizontais, usando um reservatório semisintético, com 

características das encontradas no Nordeste Brasileiro. As simulações foram realizadas no 

simulador comercial de processos térmicos, STARS, da CMG. Foram realizadas análises dos 

parâmetros operacionais: vazões de injeção, configuração dos poços e concentração de 

oxigênio. O estudo de sensibilidade dos fatores foi realizado com a técnica de análise de 

planejamento experimental, com uma combinação de dois e três níveis, totalizando 36 

simulações, 18 para cada modelo, em função da produção acumulada de óleo (Np). Foi 

realizada a análise de sensibilidade dos parâmetros, análise de diferentes condições 

operacionais, análise da vazão de injeção e uma estimativa econômica de análise de custo para 

cada modelo de fluido. Os resultados mostraram que a vazão de injeção foi o parâmetro que 

apresentou maior influência significativamente para os dois modelos de fluidos analisados 

auxiliando na formação da frente de combustão reduzindo assim, a viscosidade do óleo 

favorecendo a produção. 

Catonho, H. S., (2013) realizou um estudo do método HPAI (High Pressure Air 

Injection) aplicado em reservatórios de óleos leves, onde as reações de combustão são 

dominantes entre 150 e 300°C e a geração de flue gas é o principal fator de deslocamento do 

óleo. Um modelo de simulação de fluxo de um reservatório homogêneo foi construído para o 

estudo, primeiramente, do processo de injeção de água para um período de 24 anos de 

produção. Nesse ponto, com a condição madura estabelecida, foram selecionadas três 

variações desse modelo para o estudo da técnica de combustão in-situ (HPAI). Em seguida 
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realizou-se uma análise de sensibilidade sobre o fator de recuperação (FR) de parâmetros 

operacionais próprios do método: vazão de injeção de ar por poço, concentração de oxigênio 

no gás injetado, esquema de injeção de ar e configuração dos canhoneados dos poços. Essa 

análise, para um período adicional de até 10 anos produção, foi efetuada com o auxílio da 

técnica de planejamento composto central com a combinação de todos os níveis dos fatores 

em estudo entre si (2
2
x4x5), totalizando 80 simulações para cada um dos três modelos. 

Adicionalmente foram elaboradas uma análise econômica e um estudo de maximização do FR 

do processo por meio do aumento da vazão de injeção de ar por poço e do adensamento da 

malha de produção. As simulações foram realizadas com o simulador de processos térmicos 

em reservatórios STARS (Steam, Thermal and Advanced Process Reservoir Simulation) da 

CMG (Computer Modelling Group). Os resultados mostraram que os FR incrementais 

registrados foram baixos e que o VPL é impactado negativamente pelos elevados 

investimentos iniciais para compressão do ar. Observou-se que a adoção de maiores 

concentrações de oxigênio no gás injetado e do esquema de injeção de ar tipo five spot tende a 

favorecer o FR, e que a configuração dos canhoneados dos poços apresenta influência 

crescente com o aumento da espessura porosa com óleo do reservatório. Da mesma forma, 

menores saturações residuais de óleo ao gás e a presença de heterogeneidades no reservatório, 

com as permeabilidades horizontais variando em camadas e com valores decrescentes em 

direção ao topo da estrutura resultaram em FR maiores. Constatou-se também que a aplicação 

do processo de combustão molhada (COFCAW) mostrou resultados promissores. 

Os estudos realizados foram de fundamental importância para uma melhor 

compreensão do método de Combustão In Situ. Com base neles foi possível realizar uma 

análise dos parâmetros cinéticos e operacional (energia de ativação, coeficiente de Arrhenius 

e porcentagem de craqueamento para a produção de coque durante o processo e a vazão de 

injeção do ar) de três diferentes modelos de reações químicas.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Materiais e Métodos 
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4 Materiais e Métodos 

 Neste capitulo, são abordados os materiais que foram usados para o presente estudo. 

As ferramentas computacionais, os dados de reservatório que foram utilizados no modelo 

físico descrito com todas as suas propriedades e o modelo do fluido. 

4.1 Ferramentas computacionais 

Os módulos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho foram: WinProp, Builder e o 

STARS. Para o analise dos resultados foram utilizados os módulos Results Graph e Results 3D 

que são programas da CMG (Computer Modelling Group), finalmente para o desenvolvimento do 

planejamento fatorial foi utilizado o programa Statistica. 

4.1.1. Winprop - CMG 

O WinProp é um programa projetado pela CMG (versão 2012.10) a qual utiliza as 

equações de estado para o cálculo das propriedades de equilíbrio do sistema multifásico, com 

a finalidade de: 

 Modelar fluidos;  

 Agrupar os componentes (“Lumping”);  

 Ajustar dados de laboratório através da regressão;  

 Simular processos de contato múltiplo;  

 Construir o diagrama de fases;  

 Simular experimentos de laboratório (Liberação diferencial, teste do separador 

óleo – gás, etc.); 

 Modelar precipitações de sólidos, etc. 

Esta ferramenta pode avaliar o comportamento de fases dos sistemas (óleo-gás) no 

reservatório e gerar propriedades dos componentes de cada fase, os resultados obtidos podem 

ser utilizados em cada um dos módulos (STARS, GEM e IMEX) da CMG. 
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4.1.2. Builder - CMG 

O “Builder” permite criar arquivos de simulação para serem analisados com os 

diferentes módulos da CMG (IMEX, GEM e STARS) tentando representar o reservatório de 

maneira física, levando em conta os poços e os fluidos presentes nele. O software permite a 

criação e importação de malhas e suas propriedades, localização de poços, importação de 

dados de produção, importação ou criação de modelos de fluidos, criação de diferentes rochas 

e da relação rocha-fluido e condições iniciais. 

Para criar o arquivo de entrada no Builder precisou-se da:  

 Descrição do modelo do reservatório.  

 Modelo do fluido (óleo e gás injetado).  

 Propriedades rocha-fluido.  

 Condições iniciais do reservatório (pressão, temperatura, profundidade das 

zonas de contato água - óleo, etc.).  

 Características dos poços injetores e produtores.  

4.1.3. STARS - CMG 

STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) – versão 

2012.10, é um simulador numérico trifásico de múltiplos componentes da CMG (Computer 

Modelling Group). Foi desenvolvido com a finalidade de simular a injeção de vapor, re-

injeção de vapor, vapor mais aditivos, CIS seca e molhada, e processos com aditivos 

químicos, utilizando diferentes modelos de malhas tanto na escala de campo quanto na escala 

de laboratório. Este foi o simulador utilizado para realizar a representação do processo que foi 

estudado. 

4.2 Modelagem do Reservatório 

Nesta seção são apresentados o modelo físico e o modelo de fluido que foram selecionados 

com características da região do Nordeste Brasileiro. 
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4.2.1. Modelo físico 

Foi analisado um reservatório homogêneo com características do nordeste brasileiro. As 

características do reservatório são apresentadas na Tabela 4-1. Não foi considerado nem 

aquífero nem capa de gás. 

Tabela 4-1 Características do Reservatório 

Malha total 200 m × 200 m (five spot invertido) 

Número total de blocos 2700 

Dimensão do reservatório – i x j x k (m) 100 x 100 x 26 

Número de Blocos – i x j x k (m) 15 x 15 x 12 

Dimensões dos blocos – i x j x k (m) 6,667 x 6,667 x Variável 

Temperatura ºF (ºC) 100,4 (38) 

Permeabilidade horizontal (md) 1000 

Permeabilidade vertical (md) 100 

Porosidade (%) 23,0 

Saturação inicial da agua - Swi (%) 35,0 

Saturação residual do óleo - Sor (%) 25,0 

Profundidade do reservatório (m) 200,0 

Espessura do reservatório (m) 26 

Espessura da zona de óleo (m) 20 

Contato água-óleo (m) 220 

Pressão inicial do reservatório (psi) 289 

Compressibilidade da rocha (1/psi) 0,003 

Condutividade térmica da rocha Btu/(m*dia*F) 78,74 

Condutividade térmica do óleo Btu/(m*dia*F) 5,91 

Condutividade térmica do gás Btu/(m*dia*F) 1,97 

Condutividade térmica da água Btu/(m*dia*F) 28,54 

Para a configuração dos poços foi utilizada uma malha 5-spot invertido, a qual é 

constituída de um poço injetor no centro da malha e quatro produtores nos vértices. Usou-se 

¼ da malha 5-spot devido à simetria dos resultados no processo de simulação, como é 

mostrado na Figura 4-1. 
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Figura 4-1 Geometria do reservatório 

A Figura 4-2 mostra uma visão em três dimensões do modelo físico. A diferença de 

cores faz referência à variação da saturação de óleo no reservatório. 

 
Figura 4-2 Mapa de saturação de óleo (Vista 3D) 

4.2.2. Modelo de Fluido 

As características do modelo de fluido pertencem a um óleo com 16,76 °API, RGO de 

6,09 m
3
std/ m

3
std e com um coeficiente de expansão térmica de 6,8845 x 10

-4
 °C

-1
. 
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Na presente seção são apresentadas as propriedades do fluido utilizado, a Tabela 4-2 

mostra todos os componentes presentes no óleo com suas respectivas frações molares. 

Tabela 4-2 Fração molar dos componentes do modelo de fluido 

Componente Fração molar (%) Componente Fração molar (%) 

CO2 0,45 C9 0,04 

N2 0,27 C10 0,12 

C1 9,91 C11 0,63 

C2 0,18 C12 0,73 

C3 0,27 C13 1,39 

i-C4 0,10 C14 2,06 

n-C4 0,13 C15 2,73 

i-C5 0,04 C16 1,41 

n-C5 0,05 C17 2,15 

C6 0,05 C18 1,53 

C7 0,07 C19 4,03 

C8 0,10 C20+ 71,58 

A Tabela 4-2 mostra a informação necessária do fluido presente no reservatório que é 

utilizada para realizar a divisão (splitting) do C20+ em outros componentes. Este processo tem 

a finalidade de analisar os agrupamentos (lumping) em pseudocomponentes, para avaliar as 

possíveis influências das configurações dos fluidos na simulação de reservatório submetidas 

ao método de recuperação aplicado (CIS). 

Esses componentes foram agrupados em 7 (sete) pseudocomponentes e 2 (dois) 

componentes, sendo: óleo pesado (C21-40+), óleo médio (C11-20), óleo leve (C6-10), óleo volátil 

(C4-5), gás (C1-3), gás inerte (CO2 e N2), coque (C) e oxigênio (O2).  

A Tabela 4-3 apresenta os agrupamentos e a fração molar de cada componente e 

pseudocomponentes. 
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Tabela 4-3 Componentes e Pseudocomponentes 

Componente Fração molar  

CO2 0 

N2 0 

C1 - C3 0 

C4 - C5 0 

C6 - C12 0,10 

C13 - C20 0,2 

C21 – C40+ 0,7 

Coque 0 

A produção de gás dos pseudocomponentes mais leves (produzido das reações de 

craqueamento) dentro do sistema não foi considerada. Porém, os gases inertes produzidos 

durante o processo de combustão estão presentes durante o processo todo. 

Os dados experimentais da liberação diferencial do óleo e do teste de viscosidade são 

mostrados na Tabela 4-4. 

Tabela 4-4 Dados da liberação diferencial do óleo e do teste de viscosidade utilizados 

para gerar o modelo de fluido. 

P (psia) Bo (bbl/STB) Rs (SCF/STB) μ (cP) 

1010,28 1,0276 34,679 819,2 

868,05 1,0281 34,679 794,4 

725,82 1,0288 34,679 769,6 

583,58 1,0293 34,679 741,6 

441,35 1,0297 34,679 716,3 

384,46 1,0299 34,679 706,2 

228,00 1,0251 22,3898 816,3 

14,65 1,0154 0 1121,1 

As Figura 4-3 e Figura 4-4 mostram os ajustes entre os dados experimentais (Exp.) e os 

valores finais (Final) calculados pelo WINPROP, para a viscosidade do óleo, fator volume 

formação do óleo e razão de solubilidade. A temperatura de referência foi de 100,4 °F e a 
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pressão de saturação foi de 358,53 psia. Observou-se que em ambas as figuras houve um bom 

ajuste entre os dados experimentais e os valores finais. 

 

Figura 4-3 Viscosidade do óleo versus pressão. 

 

Figura 4-4 Razão de solubilidade e fator volume-formação do óleo versus pressão. 

A Figura 4-5 foi gerada pelo WINPROP e mostra o diagrama pressão versus 

temperatura do modelo de fluido proposto (antes e após o agrupamento). 
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Figura 4-5 Diagrama pressão versus temperatura do modelo de fluido proposto (antes e após 

o agrupamento). 

Observou-se que devido ao agrupamento dos pseudocomponentes existe uma variação 

no diagrama de fase entre os dados antes do agrupamento e depois do agrupamento. 

4.2.3. Modelos de reações químicas 

Três diferentes modelos de reações químicas foram utilizados. O objetivo é observar o 

comportamento das mesmas no reservatório e, assim, observar a influência no reservatório e a 

diferença entre cada um dos modelos.  

O primeiro modelo (Modelo 1) aplicado foi o modelo proposto por Coats (1980). Este 

modelo está baseado no modelo de Crookston (1979). A Tabela 4-5 apresenta as reações de 

oxidação (1, 2, 3 e 4) que ocorrem com os três pseudocomponentes do óleo (pesado, médio e 

leve) e do coque (C), tendo como produto gás carbônico (CO2 e N2) e água (H2O). O modelo 

também apresenta reações de craqueamento (5 e 6) do óleo pesado e óleo médio. As reações 

químicas que o modelo de Coats apresenta foram ajustadas em função as características do 

fluido do “Nordeste Brasileiro” e são as seguintes:  

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

P
re

ss
ão

 (
p

si
a)

 

Temperatura ®F 

Envelope de Fase 

PsuedoComponentes Ponto Critico PseudoComponentes

Todos os componentes Ponto Critico Componentes



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e Métodos 

Jhon Morón Tarifa  48 

 

Tabela 4-5 Reações Químicas do Modelo 1 (Coats) modificado. 

 

 

Reações de 

Oxidação 

R1 1,000 C21-40+ + 59,967 O2 → 39,644 CO2 + 40,644 H2O 

R2 1,000 C13-20 + 25,616 O2 → 16,744 CO2 + 17,744 H2O 

R3 1,000 C6-12 + 15,851 O2 → 10,234 CO2 + 11,234 H2O 

R4 1,000 Coque + 1,250 O2 → 1,000 CO2 + 0,500 H2O 

Reações de 

craqueamento 

R5 1,000 C21-40+ → 0,942 C13-20 + 0,383 C6-12 + 21,424 Coque 

R6 1,000 C13-20 → 0,813 C6-12 + 9,093 Coque 

A energia de ativação (Ea) é a energia necessária para que a reação possa ser 

desencadeada e a entalpia de reação (∆H) representa a energia liberada para cada mol reagido 

durante o processo. O fator pré-exponencial (A) representa a constante de Arrhenius. A 

Tabela 4-6 apresenta os dados utilizados para cada reação química. 

Tabela 4-6 Dados para as Reações Químicas do Modelo 1 (Coats-CMG) modificado. 

 Arrhenius * Ea (BTU/lb-mol) ∆H (BTU/lb-mol) 

R1 3,02x10
10

 32 785 8,14x10
5
 

R2 3,02x10
10

 32 785 4,52x10
6
 

R3 3,02x10
10

 32 785 2,10x10
6
 

R4 416,7 28 800 2,3x10
5
 

R5 4,17x10
5
 28 800 2,00x10

4
 

R6 4,17x10
5
 28 800 2,00x10

4
 

* Depende do tipo de reação. 

O segundo modelo (Modelo 2) a ser utilizado foi o modelo proposto por Belgrave et 

al. (1993). A Tabela 4-7 apresenta uma reação de oxidação (1) que ocorre com o coque (C), 

tendo como produto gás carbônico (CO2 e N2) e água (H2O) O modelo também apresenta 

reações de craqueamento (2 e 3) do óleo pesado e óleo médio e finalmente apresenta reações 

de baixa temperatura (4, 5 e 6). As reações de craqueamento tem a função de fornecer o 

combustível para a reação de oxidação. Da mesma forma, as reações químicas que o modelo 

de Belgrave et al. apresenta foram ajustadas em função as características do fluido do 

“Nordeste Brasileiro” e são as seguintes:  
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Tabela 4-7 Reações Químicas do Modelo 2 (Belgrave et al.) modificado. 

Reações de 

Oxidação 
R4 1,000 Coque + 1,250 O2 → 1,000 CO2 + 0,500 H2O 

Reações de 

craqueamento 

R5 1,000 C21-40+ → 0,942 C13-20 + 0,383 C6-12 + 21,424 Coque 

R6 1,000 C13-20 → 0,813 C6-12 + 9,093 Coque 

 

Reações de 

Baixa 

Temperatura 

R7 1,000 C21-40+ + 3,1502 O2 → 50,6032 Coque 

R8 1,000 C13-20 + 1,0280 O2 → 0,4835 C21-40+ 

R9 1,000 C6-12 + 3,1502 O2 → 1,0409 C13-20 

A energia de ativação (Ea), a entalpia de reação (∆H) e o fator pré-exponencial (A) 

utilizados no Modelo 2 para cada uma das reações químicas, estão na Tabela 4-8. 

Tabela 4-8 Dados para as Reações Químicas do Modelo 2 (Dabbous & Fulton e Lin.) 

modificado. 

 Arrhenius * Ea (BTU/lb-mol) ∆H (BTU/lb-mol) 

R4 9,98x10
5
 25 200 2,25x10

5
 

R5 1,00x10
7
 27 000 4,00x10

4
 

R6 1,00x10
7
 27 000 4,00x10

4
 

R7 4,71x10
10

 31 600 1,85x10
5
 

R8 4,71x10
10

 31 600 1,86x10
5
 

R9 4,71x10
10

 31 600 1,87x10
5
 

* Depende do tipo de reação. 

Finalmente, o terceiro modelo (Modelo 3) a ser utilizado foi uma modificação dos dois 

modelos apresentados anteriormente (Coats e Belgrave et al.). Na Tabela 4-9 estão as reações 

de oxidação (1, 2, 3 e 4) que ocorrem com os três pseudocomponentes do óleo (pesado, médio 

e leve) e do coque (C), tendo como produto gás carbônico (CO2 e N2) e água (H2O). O modelo 

também apresenta reações de craqueamento (5 e 6) do óleo pesado e óleo médio e finalmente 

apresenta reações de baixa temperatura (7, 8 e 9). Conforme mencionado, as reações de 

craqueamento e uma reação de baixa temperatura são as encarregadas de fornecer o 

combustível para as reações de oxidação. As reações químicas que o Modelo 3 apresenta 
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foram ajustadas em função das características do fluido do “Nordeste Brasileiro” e são as 

seguintes: 

Tabela 4-9 Reações Químicas do Modelo 3 (Coats e Belgrave et al.) modificado. 

 

 

Reações de 

Oxidação 

R1 1,000 C21-40+ + 59,967 O2 → 39,644 CO2 + 40,644 H2O 

R2 1,000 C13-20 + 25,616 O2 → 16,744 CO2 + 17,744 H2O 

R3 1,000 C6-12 + 15,851 O2 → 10,234 CO2 + 11,234 H2O 

R4 1,000 Coque + 1,250 O2 → 1,000 CO2 + 0,500 H2O 

Reações de 

craqueamento 

R5 1,000 C21-40+ → 0,942 C13-20 + 0,383 C6-12 + 21,424 Coque 

R6 1,000 C13-20 → 0,813 C6-12 + 9,093 Coque 

 

Reações de 

Baixa 

Temperatura 

R7 1,000 C21-40+ + 3,1502 O2 → 50,6032 Coque 

R8 1,000 C13-20 + 1,0280 O2 → 0,4835 C21-40+ 

R9 1,000 C6-12 + 3,1502 O2 → 1,0409 C13-20 

A energia de ativação (Ea), a entalpia de reação (∆H) e o fator pré-exponencial (A) 

utilizados neste modelo para cada uma das reações químicas estão na Tabela 4-10. 

Tabela 4-10 Dados para as Reações Químicas do Modelo 3 (Dabbous & Fulton e Lin.) 

modificado. 

 Arrhenius * Ea (BTU/lb-mol) ∆H (BTU/lb-mol) 

R1 7,25x10
11

 59 330 1,28x10
7
 

R2 7,25x10
11

 59 330 2,92x10
6
 

R3 7,25x10
11

 59 330 2,92x10
6
 

R4 9,98x10
5
 25 200 2,25x10

5
 

R5 1,00x10
7
 27 000 4,00x10

4
 

R6 1,00x10
7
 27 000 4,00x10

4
 

R7 4,71x10
10

 31 600 1,85x10
5
 

R8 4,71x10
10

 31 600 1,86x10
5
 

R9 4,71x10
10

 31 600 1,87x10
5
 

* Depende do tipo de reação. 
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4.2.4. Permeabilidades Relativas 

As Figura 4-6 e Figura 4-7 apresentam as curvas de permeabilidade relativa de óleo e 

água em função à saturação de água e em função à saturação de líquidos, respectivamente. 

 
Figura 4-6 Curvas de Permeabilidade Relativa (Kr) e Saturação de agua (Sw). 

 
Figura 4-7 Curvas de Permeabilidade Relativa (Kr) e Saturação de Liquido (Sl) 
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4.2.5. Condições iniciais de operação. 

Para realizar uma análise fatorial entre os modelos, foram mantidos constantes os 

parâmetros operacionais ao longo das simulações. Na Tabela 4-11 são apresentados os valores 

utilizados. 

Tabela 4-11 Parâmetros Operacionais de Poço. 

Parâmetro Valor 

Pressão máxima de fundo do poço injetor (psi). 1 044,0 

Pressão mínima de fundo de poço produtor (psi). 28,5 

Vazão máxima de líquidos produzidos (m
3
 std/dia) 5 000,0 

4.3 Análise de sensibilidade. 

Foi realizada uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros relativos à cinética 

das reações e da vazão de óleo, na recuperação de óleo em diferentes tempos de projeto. Foi 

utilizado um planejamento fatorial completo de 3 fatores em 3 níveis, totalizando 27 

simulações para o modelo em questão. 

Os níveis foram representados como mínimos (-1), intermediários (0) e máximos (+1). 

Os intervalos escolhidos para a análise dos parâmetros são apresentados na Tabela 4-12. Na 

Tabela 4-12, Ea-Ar representa a Energia de Ativação – Fator Pré-Exponencial em 

porcentagem, o Craq em porcentagem representa a quantidade de coque que será formado 

durante as reações de craqueamento e Q inj é a Vazão de Injeção de ar. 

Tabela 4-12 Parâmetros Analisados no Planejamento Fatorial 

 Nível 

Parâmetros  -1 0 +1 

Ea-Ar (Multiplicador %) 25 100 175 

Craq (%) 25 50 75 

Q inj (m
3
/dia) 7 500 15 000 22 500 
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As análises foram realizadas a partir dos diagramas de Pareto e Superfícies de 

Resposta. O estudo permitiu observar as variáveis que afetaram em maior ou menor 

proporção o sistema. 

4.4 Metodologia do trabalho. 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado a partir de uma sequência ordenada de 

eventos:  

1. Revisão bibliográfica do tema;  

2. Aquisição de dados de fluido e do reservatório;  

3. Criação do modelo de Fluidos utilizando o módulo Win Prop da CMG;  

4. Criação do modelo físico utilizando o módulo Builder da CMG;  

5. Combinação e ajuste dos modelos de fluido e físico;  

6. Planejamento fatorial para o estudo de sensibilidade;  

i. Energia de ativação- Fator pre-exponencial; 

ii. Porcentagem de craqueamento; 

iii. Vazão de injeção de ar; 

7. Simulação dos arquivos no módulo STARS da CMG;  

i. Simulação de todos os casos com todas as combinações de parâmetros; 

8. Análise de Resultados (Diagramas de Pareto, Superfícies de Respostas, Mapas de 

Saturação de óleo, de temperatura, etc.);  

9. Redação do trabalho escrito;  

10. Qualificação;  

11. Revisão e Correção; 

12. Defesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Resultados e Discussões 
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5 Resultados e discussões 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir do processo CIS com as 

discussões respectivas.  

Foi realizado um estudo sobre os parâmetros cinéticos que afetam as diferentes 

reações químicas (LTO, ITO e HTO) que foram propostas pelos diferentes modelos, foi 

analisado a energia de ativação-fator pre-exponencial, a porcentagem de craqueamento e a 

vazão de ar injetado no reservatório.  

5.1 Comparação entre o modelo base CIS com a recuperação primária  

Foi realizado um comparativo entre a recuperação primária e com injeção de 15000 

m
3
/d de ar para o modelo CIS, isto com o objetivo de verificar o incremento da produção de 

óleo quando o método é utilizado.  

Na Figura 5-1 podem ser observadas as curvas do fator de recuperação de óleo em 

função do tempo para o modelo base (CIS) e a da recuperação primária. Pode ser observada 

que no início da produção até o ano 2007 a produção é praticamente igual nos dois modelos 

(FR 10%), contudo a partir deste ano o banco de óleo chega no poço produtor permitindo um 

aumento da recuperação de óleo, atingindo uma recuperação de 53,2% para o método CIS, e 

16,6% na primária, a diferença entre as duas curvas é de aproximadamente de 36 pontos 

percentuais.  
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Figura 5-1 Fator de Recuperação Modelo Base Vs Produção Primaria 

A Figura 5-2 apresenta a vazão de óleo versus o tempo para a recuperação com CIS e 

a primário, pode ser observada a chegada do banco de óleo aproximadamente no ano 2007 

quando se usa uma injeção de ar de 15000 m
3
/d, o que faz que a produção de óleo aumente 

como foi visto na Figura 5-1. 
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Figura 5-2 Vazão de Óleo Modelo Base Vs Produção Primaria 

Como foi observado, ficaram os primeiros 7 anos com uma vazão de produção 

praticamente igual nos dois modelos, o que mostra a necessidade de uma análise mais 

aprofundada da vazão de injeção para tentar diminuir este tempo inicial. Isto foi analisado nos 

três diferentes modelos estudados. 

5.2 Modelo 1 Coats modificado. 

Foi analisado o modelo proposto por Coats, 1980. Neste modelo o autor propôs três 

reações de oxidação e uma de craqueamento, utilizou 5 pseudocomponentes: água, óleo leve, 

óleo pesado, gás carbônico, oxigênio e um componente sólido denominado coque que aparece 

como reagente nas reações de oxidação em alta temperatura. 

5.2.1. Análise de sensibilidade. 

Foi realizada uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros relativos à cinética 

das reações e da vazão de óleo, na recuperação de óleo em diferentes tempos de projeto. Foi 
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utilizado um planejamento fatorial completo de 3 fatores em 3 níveis, totalizando 27 

simulações para o modelo em questão. 

Os níveis foram representados como mínimos (-1), intermediários (0) e máximos (+1). 

Os intervalos escolhidos para a análise dos parâmetros são apresentados na Tabela 5-1. Na 

Tabela 5-1, Ea-Ar representa a Energia de Ativação – Fator Pré-Exponencial em 

porcentagem, o Craq em porcentagem representa a quantidade de coque que será formado 

durante as reações de craqueamento e Q inj é a Vazão de Injeção de ar. 

O nível “0” corresponde ao nível base de referência no processo de combustão in situ. 

As variações dos valores da Tabela 5-1 foram feitos em função do modelo base, foram 

calculados a partir da multiplicação de uma constante maior e menor ao modelo base. Para as 

Ea-Ar, os valores constantes foram 1,75 × 100 para o maior caso e 0,25 × 100 para o menor 

caso. Para a Craq, os valores constantes foram 0,75 × 1 para o maior caso e 0,25 × 1 para o 

menor caso. Para a Qinj, os valores constantes foram 1,50 × 15 000 para o maior caso e 0,50 

× 15 000 para o menor caso. 

Tabela 5-1 Parâmetros Analisados no Planejamento Fatorial 

 Nível 

Parâmetros  -1 0 +1 

Ea-Ar (M-%) 25 100 175 

Craq (%) 25 50 75 

Q inj (m
3
/dia) 7 500 15 000 22 500 

A Tabela 5-2 apresenta os parâmetros analisados e os resultados dos 27 casos 

simulados para as reações químicas do Modelo 1. Os resultados foram organizados em forma 

decrescente em função do Fator de Recuperação (FR) para 20 anos. 

Da Tabela 5-2 observa-se que o maior FR em 5 e 10 anos foi obtido para o “caso 03” 

recuperando 54,36% do óleo, neste caso foi considerado um Ea-Ar de 25%, Craq de 25% e 

Qinj 22 500 m
3
/d. Para 15 anos o maior FR foi obtido para o “caso 02” recuperando 70,75% 

do óleo, neste caso foi considerado um Ea-Ar de 25%, Craq de 25% e Qinj 15 000 m
3
/d. Para 

20 anos o maior FR foi obtido para o “caso 01” recuperando 71,55% do óleo, neste caso foi 
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considerado um Ea-Ar de 25%, Craq de 25% e Qinj 7 500 m
3
/d. A pior recuperação foi para 

os casos com uma Ea-Ar de 175%. 

Tabela 5-2 Resultados do 27 Casos Simulados Modelo 1 

Nº  

Caso 

Ea-Ar 

(%) 

Craq 

(%) 

Qinj 

(m
3
/d) 

FR 

(5 anos) 

FR 

(10 anos) 

FR 

(15 anos) 

FR 

(20 anos) 

1 25 25 7500 19,28 35,92 66,10 71,55 

2 25 25 15000 20,33 67,63 70,75 70,75 

12 100 25 22500 5,76 68,80 69,30 69,30 

3 25 25 22500 54,36 69,09 69,09 69,09 

11 100 25 15000 5,15 60,13 68,82 68,92 

10 100 25 7500 5,48 9,94 48,70 63,21 

14 100 50 15000 5,18 37,44 49,97 53,27 

15 100 50 22500 5,24 46,86 52,33 52,33 

13 100 50 7500 5,50 9,65 14,30 44,31 

5 25 50 15000 11,86 34,83 37,85 37,85 

4 25 50 7500 12,19 21,20 34,21 37,57 

6 25 50 22500 27,97 37,18 37,18 37,18 

17 100 75 15000 5,23 12,55 31,46 33,49 

18 100 75 22500 5,02 26,72 28,32 28,32 

16 100 75 7500 5,54 9,62 13,15 23,59 

8 25 75 15000 7,38 16,52 18,23 18,23 

7 25 75 7500 8,04 13,09 16,05 17,98 

9 25 75 22500 14,48 17,91 17,91 17,91 

19 175 25 7500 1,08 2,34 2,68 2,93 

22 175 50 7500 1,08 2,34 2,68 2,93 

25 175 75 7500 1,08 2,34 2,68 2,93 

20 175 25 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

23 175 50 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

26 175 75 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

21 175 25 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

24 175 50 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

27 175 75 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 
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A Tabela 5-2 mostra a alta influência dos parâmetros das reações na recuperação do 

óleo. A influência destes fatores sobre a resposta (FR) foi analisada através de Diagramas de 

Pareto para quatro tempos (t) diferentes, eles são t =5, 10, 15 e 20 anos. A Figura 5-3 mostra 

os resultados para 5 anos. Cada efeito foi analisado para conferir se a mudança desde os níveis 

inferiores até os superiores resulta em um aumento ou em uma diminuição do valor do Fator 

de Recuperação. 

 
Figura 5-3 Diagrama de Pareto do Modelo 1 em função do FR para t=5anos 

Observa-se na Figura 5-3 que os efeitos, em ordem decrescente, que apresentaram 

influência estatisticamente significativa foram: Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial 

(Ea-Ar), a interação linear entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) e a 

porcentagem de Craqueamento (Craq), a interação linear entre a Energia de Ativação-Fator 

Pré-Exponencial (Ea-Ar) e a Vazão de injeção (Q inj), a porcentagem de Craqueamento 

(Craq), a Vazão de injeção (Q inj) e o valor quadrático da Energia de Ativação-Fator Pré-

Exponencial (Ea-Ar) respectivamente. As demais interações ficaram posicionadas do lado 

esquerdo do nível de confiança (p=5%), não sendo estatisticamente significativas. 
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A Figura 5-3 mostra que o parâmetro individual estatisticamente mais influente é a 

Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar). Neste caso, o aumento Ea-Ar promove 

uma diminuição do fator de recuperação (FR) para o tempo de cinco anos. O valor negativo 

deste efeito indica que quando há uma mudança do nível mínimo para o máximo há um 

declínio da variável de resposta (FR). Isto deve-se a que o aumento nos valores de Ea-Ar 

dentro das reações químicas provocaria que elas não aconteçam dentro do reservatório, pois 

como o nome diz é a energia mínima necessária para que uma reação seja ativada. 

O segundo parâmetro individual estatisticamente mais influente é a porcentagem de 

craqueamento do óleo (Craq), onde um incremento do craqueamento dentro do reservatório 

promove uma diminuição do FR, este fator influencia na quantidade de óleo a ser recuperado, 

devido a que enquanto maior for à quantidade de óleo transformada em coque, menor será o 

óleo disponível para a recuperação.  

O terceiro parâmetro individual estatisticamente mais influente é a vazão de injeção 

(Qinj). O valor positivo da vazão de injeção (Qinj) no diagrama de Pareto significa que 

quando há uma mudança do nível mínimo para o máximo, há um incremento na variável de 

resposta, ou seja, o incremento da vazão de injeção no intervalo estudado promove um 

aumento no FR e adianta a chegada do banco de óleo ao poço produtor. 

A Figura 5-3 também apresenta os efeitos das interações dos parâmetros 

estatisticamente significativos, os quais são: 

 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e porcentagem de craqueamento; 

 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e vazão de injeção de ar. 

Na Figura 5-3, é possível observar que existem parâmetros lineares (L) e quadráticos 

(Q). Esses termos quadráticos não são analisados como um aumento ou diminuição no FR, 

porque devido ao fato de serem quadráticos, os resultados das mudanças dos efeitos dentro da 

variável quadrática são sempre positivos. Entretanto, eles mostram que pode existir um ponto 

máximo ou mínimo na superfície de resposta. Quando se observa que o efeito quadrático de 

um parâmetro qualquer não tem significância estatística, quer dizer que as superfícies de 

resposta associadas à análise desse fator têm um comportamento linear. 
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A Figura 5-4 apresenta os diagramas de Pareto do Modelo 1 para quatro tempos 

diferentes do projeto, 5, 10, 15 e 20 anos respectivamente. 

 
Figura 5-4 Diagramas de Pareto do Modelo 1 em função do FR para t = 5, 10, 15 e 20 anos. 

Após a análise do comportamento do processo através dos diagramas de Pareto da 

Figura 5-4, observou-se que: 

 O parâmetro individual estatisticamente mais influente é o da Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) ao longo de todo o projeto; 

 Os três parâmetros individuais foram estatisticamente influentes e no projeto todo 

mostraram a seguinte ordem: 1º a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-

Ar), 2 º a Porcentagem de Craqueamento e no final a Vazão de Injeção de ar. 

 Os efeitos das interações dos parâmetros estatisticamente significativos mais 

importantes durante o processo todo foram: 1º Energia de ativação-Fator Pré-

exponencial e porcentagem de craqueamento e 2º Energia de ativação-Fator Pré-

exponencial e vazão de injeção de ar. 
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 Durante o tempo do projeto as posições das interações lineares mostraram uma 

tendência similar, no entanto, algumas posições variam pois os efeitos quadráticos 

podem ser mais influentes dependendo do intervalo de tempo estudado.  

A seguir são apresentadas as superfícies de respostas da análise de sensibilidade, as 

quais estão em concordância com os resultados dos diagramas de Pareto. 

A Figura 5-5 apresenta as superfícies de respostas da interação do Craqueamento Vs 

Energia de Ativação e Fator Pré-Exponencial para tempos diferentes (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-5 Superfícies de Respostas do Modelo 1: Craqueamento Vs Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial 

Observa-se que o fator de recuperação aumenta em função à diminuição do 

Craqueamento e às Energias de ativação-Fator Pré-exponencial, a área de maior resposta 
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(zona vermelha) para estas variáveis se mostra na interação dos níveis mínimos (-1) para 

todos os casos, assim, a área de menor resposta (zona verde) apresentou-se quando os valores 

do Craqueamento e das Energias de ativação-Fator Pré-exponencial foram os maiores, o 

comportamento das superfícies de resposta está em concordância com a explicação da Figura 

5-3.  

A Figura 5-6 apresenta as superfícies de respostas da interação entre a Vazão de 

Injeção e a Energia de ativação-Fator Pré-exponencial para tempos diferentes (5, 10, 15 e 20 

anos). 

 
Figura 5-6 Superfícies de Respostas do Modelo 1: Vazão de Injeção Vs Energia de Ativaçã-

Fator Pré-Exponencial 

Na Figura 5-6 observa-se uma tendência no comportamento das superfícies de 

respostas, a qual é que enquanto maior for a vazão de injeção de ar (Qinj) e menores forem as 
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Energias de ativação-Fator Pré-exponencial maior será o fator de recuperação (FR), ou seja, a 

área de maior resposta para estas variáveis se apresenta nos níveis máximos da vazão de 

injeção de ar (1) e nos níveis mínimos e intermediários das Energias de ativação-Fator Pré-

exponencial (0, -1). Esse comportamento se deve a que enquanto existir uma quantidade de ar 

mínima para iniciar o processo de combustão e enquanto se atingir as energias de ativação 

mínimas para que as reações aconteçam dentro do reservatório, o processo de combustão será 

desenvolvido sem dificuldade. 

A Figura 5-7 apresenta as superfícies de respostas da interação da Vazão de Injeção 

Vs Craqueamento para tempos diferentes (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-7 Superfícies de Respostas do Modelo 1: Vazão de Injeção Vs Craqueamento 

Observa-se, para os diferentes tempos, uma tendência no comportamento das 

superfícies de respostas, a qual é que enquanto maior for a vazão de injeção de ar (Qinj) e 

menor for a porcentagem de craqueamento do óleo (Craq) maior será o fator de recuperação, 
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ou seja, a área de maior resposta para estas variáveis acontece nos níveis máximos da vazão 

de injeção de ar (1) e nos níveis mínimos do craqueamento do óleo (-1) para os casos 

analisados. O motivo é que enquanto existir uma quantidade de ar e de combustível (coque) 

suficientes para iniciar e manter a frente de combustão, o processo de combustão pode ocorrer 

dentro do reservatório. 

5.2.2. Análise do Fator de Recuperação (FR) em função das Energias de 

ativação-Fator Pré-exponencial. 

Esta seção do trabalho mostra uma análise de três casos escolhidos do Modelo 1, esses 

casos representam o maior valor, o valor intermediário e o menor valor das Energias de 

ativação-Fator Pré-exponencial, como é mostrado na Figura 5-8. Para a escolha desses casos 

a porcentagem de craqueamento e a vazão de injeção foram fixadas para assim poder observar 

a influência das Energias de ativação-Fator Pré-exponencial dentro do processo de 

combustão.  

 
Figura 5-8 Fator de Recuperação em função da Ea-Ar. 

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Na Figura 5-8, observa-se o comportamento do FR em função do tempo, a 

porcentagem de craqueamento foi mantida constante em 50% e a vazão de injeção de ar em 

15000 m
3
/d. Os valores da Ea-Ar utilizados para a análise foram 25%, 100% e 175%. Os 

detalhes dos casos 5, 14 e 23 são apresentados de forma resumida na Tabela 5-3.  

Tabela 5-3 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Energia de ativação (%) Fator de Recuperação (%) Observações 

5 25 37.85 Valor intermediário 

14 100 53,26 Valor maior 

23 175 0,07 Valor menor 

O comportamento esperado é que enquanto menor for o valor da energia de ativação 

maior é o FR. O “caso 23” apresenta o maior valor de energia de ativação e o menor valor de 

FR, devido os valores da Ea-Ar, os quais são muito altos e as reações químicas dentro de 

reservatório não acontecem, então o gráfico da vazão de gás (O2 e CO2) foi realizado para 

ajudar a entender melhor o que foi anteriormente explicado.  

A comparação entre os “casos 5 e 14” mostra que o “caso 5”, com menor valor de 

energia de ativação, obteve um FR também menor. Este comportamento se deve à grande 

quantidade de coque que é formado dentro do reservatório.  

A Figura 5-9 apresenta o comportamento da chegada do banco de óleo para os casos 

5, 14 e 23 do Modelo 1. 
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Figura 5-9 Vazão de Óleo para os casos 05, 14 e 23. 

Observa-se na Figura 5-9 que o processo de combustão não desloca o óleo de maneira 

imediata ao poço produtor, o incremento na produção é dado na medida em que a frente de 

combustão vai se deslocando ao longo do reservatório, esse deslocamento gera um incremento 

na temperatura e uma diminuição na viscosidade do óleo, permitindo assim a produção dele, 

para o “caso 05” observa-se que a produção do banco de óleo acontece após 5 anos e para o 

“caso 14” essa produção acontece após o sétimo ano de produção, já para o “caso 23”, a 

produção de óleo é nula. 

A Figura 5-10 apresenta os mapas de saturação de óleo para os casos “05”, “14” e 

“23” em 4 datas diferentes (6 meses, 5, 10 e 20 anos) especificadas na parte superior de cada 

mapa. A Figura 5-10 está dividida em três colunas e quatro filas, cada fila representa uma 

data diferente que correspondem aos casos estudados.  

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Figura 5-10 Mapas de Saturação de Óleo para Casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-10 observa-se que os casos “05” e “14” apresentaram uma diminuição na 

saturação de óleo durante o processo, devido ao avance da frente de combustão consegue-se 

enxergar o deslocamento do óleo ao poço produtor, o “caso 23” não apresentou uma 
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diminuição significativa na saturação de óleo, isto, devido a que o processo de combustão não 

aconteceu. 

Da Figura 5-10 observa-se que os casos “05” e “14” não apresentaram óleo residual 

após entrarem em contato com a frente de combustão, já que o óleo que entra em contato com 

a frente de combustão é queimado. Este fenômeno é coerente segundo a bibliografia 

pesquisada Coats, 1980, Belgrave et al., 1993, Lin, 1984 e Sarathi 1999. 

Para poder afirmar que o deslocamento de óleo se deve ao avance da frente de 

combustão é necessário analisar os mapas de temperatura para os casos estudados. Os mapas 

de temperatura estão representados na Figura 5-11 que está dividida em três colunas e quatro 

filas, cada fila representa uma data diferente que correspondem aos casos estudados.  
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Figura 5-11 Mapas de Temperatura para Casos 05, 14 e 23. 

A Figura 5-11 apresenta os mapas de temperatura dos casos analisados para diferentes 

tempos (6 meses, 5, 10, e 20 anos), para os casos “05” e “14” observou-se o incremento da 

temperatura no sexto mês de injeção, o “caso 05” apresentou maiores temperaturas em relação 
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aos casos “14” e “23”, devido a que o “caso 05” apresenta a menor Ea-Ar. A temperatura 

máxima que o “caso 05” atingiu foi de 2100 ºF (1150 ºC) aprox., o “caso 14” atingiu uma 

temperatura de 1600 °F (870 ºC) aprox., e o “caso 23” não apresentou mudança no mapa de 

temperatura ao longo do processo devido aos altos valores de Ea-Ar, ver explicação da Figura 

5-3. 

O deslocamento do óleo dentro do reservatório é dado pelo avance da frente de 

combustão, e para conseguir se deslocar, é necessário que uma fração do óleo do reservatório 

seja transformada em coque (combustível do processo), é através da queima do coque que se 

gera a energia necessária para manter o processo de combustão. 

Antes de analisar os gráficos da deposição do coque dentro do reservatório para os 

diferentes casos, deve-se lembrar que as reações químicas acontecem quando a energia 

liberada no processo é igual ou maior que a Ea-Ar, ou seja, o processo de combustão é 

garantido quando os valores das Ea-Ar forem baixos. No entanto, se os valores das Ea-Ar 

forem muito baixos a quantidade de coque que é formado das reações de craqueamento é 

muito alta, diminuindo a quantidade de óleo que pode ser produzida.  

A Figura 5-12 apresenta os mapas de deposição do coque dentro do reservatório para 

os casos 5, 14 e 23. O gráfico está dividido em três colunas e quatro filas, cada fila representa 

uma data diferente que correspondem aos casos estudados. 
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Figura 5-12 Mapas de deposição de coque para Casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-12, observam-se os mapas de deposição de coque para os casos “05”, 

“14” e “23”, para diferentes tempos (6 meses, 5, 10, e 20 anos). No “caso 05” a quantidade de 

coque formado no início do processo é considerável, isso ocasiona que a temperatura durante 
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a combustão seja maior comparada com os outros casos, mas, é essa quantidade elevada de 

coque a que não permite o deslocamento do óleo até o poço produtor, já que o coque age 

como um tampão que dificulta o fluxo do óleo.  

O valor máximo de deposição de coque do “caso 05” foi de aproximadamente 4,4 lb-

mol/ft
3
. Para o “caso 14”, o valor máximo de deposição de coque foi de 4,4 lb-mol/ft

3
, o 

mesmo valor que no “caso 05”, a diferença é que a formação de coque no “caso 14” foi em 

forma de onda, o que permitiu o avanço do óleo aquecido, fazendo com que o FR seja maior 

ao do “caso 5”. 

Observou-se que o “caso 23” não apresentou formação de coque durante o processo, 

como já foi dito, deve-se aos altos valores das Ea-Ar. 

Para verificar que o deslocamento da frente de combustão foi mantido durante o 

processo todo, foi necessária uma análise da pressão no sistema. A frente de combustão 

possibilita o incremento da pressão, aumentando a energia do reservatório e assim 

promovendo a produção de óleo. 

A seguir, observam-se os mapas de pressão para os casos analisados que estão 

representados pela Figura 5-13.  
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Figura 5-13 Mapas de pressão para Casos 05, 14 e 23. 

A Figura 5-13 apresenta os mapas de pressão para os casos “05”, “14” e “23” para 

diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos), observa-se que existe um incremento da pressão 

para os três casos, mas o incremento não foi durante os 20 anos do projeto, ou seja, o 
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incremento da pressão foi continua até que o banco de óleo foi produzido, após a produção do 

banco de óleo acontece o breakthrough do ar no poço produtor, nesse momento a pressão do 

reservatório diminui significativamente. O fenômeno descrito, só foi evidenciado para os 

casos “05” e “14”. Para o “caso 23” não existe o deslocamento do banco de óleo até o poço 

produtor, devido a que o processo de combustão não aconteceu e que a mobilidade do ar é 

maior do que a do óleo, o breakthrough do ar no “caso 23” acontece imediatamente. 

O valor máximo de pressão que os casos “05” e “14” atingiram foi de 360 psi 

aproximadamente, após a produção do banco de óleo a pressão diminuiu no reservatório todo, 

o valor mínimo da pressão foi perto do poço, o qual foi de 50 psi aproximadamente. 

Após ter analisado a pressão do reservatório durante o processo CIS, foi vista a 

necessidade de verificar o breakthrough do ar para os casos de estudo. 

A Figura 5-14, apresenta o gráfico da vazão de gás produzida em função do tempo 

para os casos analisados. 

 
Figura 5-14 Vazão de Gás para os Casos 05, 14 e 23. 

Ea-Ar =100% 
Ea-Ar =25% Ea-Ar =175% 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Jhon Morón Tarifa  77 

 

A Figura 5-14 apresenta as vazões de oxigênio e de dióxido de carbono para os casos 

“05”, “14” e “23”. Para o “caso 05” o oxigênio foi consumido pela frente de combustão antes 

do 2014 e a sua produção começou aproximadamente em 2014. A produção de oxigênio pode 

se entender como o início do fim do processo, pois o fato de não ser consumido significa que 

não existe mais reação de combustão. Ao observar a curva de produção de CO2 para o mesmo 

caso, percebe-se que começa a diminuir ao mesmo tempo em que a produção de O2 é iniciada, 

este comportamento tem lugar após a produção do banco de óleo, já que a velocidade do ar é 

maior devido à diminuição da resistência do óleo no reservatório.  

O “caso 14” apresentou o mesmo comportamento que o “caso 05”, a diferença foi o 

tempo no qual foi iniciada a produção de O2 e a diminuição da produção do CO2, 

aproximadamente no 2013. O pico da curva de produção de CO2 representa a intensidade das 

reações químicas. 

Para o “caso 23”, observou-se que não houve produção de CO2 e a vazão de produção 

de O2 teve praticamente o mesmo valor que a vazão de injeção. 

5.2.3. Análise do fator de recuperação em função da porcentagem de 

craqueamento. 

Foi feita uma análise de três casos escolhidos do Modelo 1 esses casos representam o 

maior valor, o valor intermediário e o menor valor da porcentagem de craqueamento como é 

mostrado na Figura 5-15. Foram fixados os valores de Ea-Ar e a Qinj, assim foi possível 

observar a influência da porcentagem de craqueamento dentro do processo de combustão.  

A Figura 5-15 apresenta o gráfico do FR em função do tempo para os casos 

analisados. 
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Figura 5-15 Fator de Recuperação em função da porcentagem de craqueamento. 

Na Figura 5-15 observa-se o comportamento do FR em função do tempo, enquanto se 

mantiveram constantes os valores da Ea-Ar em 100% e o da Qinj de ar em 15000 m
3
/d. Os 

valores da Craq utilizados para a análise foram 25%, 50% e 75%. Na Tabela 5-4 mostram-se 

os detalhes de cada caso. 

Tabela 5-4 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Porcentagem de craqueamento  Fator de Recuperação (%) Observações 

11 25 68,91 Valor maior 

14 50 53,26 Valor intermediário 

17 75 33,48 Valor menor 

Observou-se que enquanto menor for a porcentagem de craqueamento (Craq) maior é 

o FR, este comportamento é devido à quantidade de coque que é formado, a variável Craq 

determina a quantidade de coque que é formada através das reações de craqueamento que 

estão presentes no Modelo 1, o que é explicado com os mapas de deposição de coque da 

Figura 5-16. 

Craq = 25% 

Craq = 50% 

Craq = 75% 
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 Como foi mencionado no parágrafo anterior a Figura 5-16 apresenta os mapas de 

deposição de coque para os casos “11”, “14” e “17”. 

 
Figura 5-16 Mapa de deposição de coque para Casos 11, 14 e 17. 
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Na Figura 5-16, observam-se os mapas de deposição de coque para os casos “11”, 

“14” e “17”, para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Pode-se observar que durante 

o processo de combustão a quantidade de coque formado para cada um dos casos analisado 

incrementa-se de forma gradual. A quantidade de coque do “caso 11” é suficiente para manter 

a frente de combustão, o óleo que entra em contato com a frente de combustão é queimado 

fazendo com que aquele óleo que está situado diante da frente seja aquecido, deslocado e 

produzido. 

O valor máximo de deposição de coque para “caso 11” foi de 2,7 lb-mol/ft
3
 

aproximadamente. No “caso 14”, foi concluído que o fato de gerar uma porcentagem maior de 

coque diminui a quantidade de óleo para ser produzido, quando comparado com o “caso 11”, 

o que resultou em um FR menor. O valor máximo de deposição de coque que o “caso 14” 

atingiu foi de 4,4 lb-mol/ft
3
 aproximadamente. 

Para o “caso 17”, observou-se que a quantidade de coque formada ocupou um volume 

considerável dentro do reservatório, este fenômeno se deve a que as reações de craqueamento 

geraram uma grande quantidade de coque e a frente de combustão não conseguiu queimar 

todo o coque formado. O valor máximo de deposição de coque que o “caso 17” atingiu foi de 

4,4 lb-mol/ft
3
 aproximadamente. 

5.2.4. Analise do fator de recuperação em função da Vazão de Injeção. 

Seguindo com o estudo individual dos parâmetros, foi realizada uma análise de três 

casos, foram escolhidos o maior, intermediário e o menor valor da vazão de injeção de ar, 

mantendo constantes os valores de Ea-Ar e a Craq, com o objetivo de observar a influência da 

vazão de injeção de ar no processo de combustão.  

A Figura 5-17 apresenta o gráfico do FR em função do tempo para os casos 

analisados. 
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Figura 5-17 Fator de Recuperação em função da Vazão de Injeção de ar. 

A Figura 5-17 apresenta o FR em função do tempo, os valores de Ea-Ar e Craq foram 

mantidos constantes com 100% e 50% respectivamente. Os valores de Qinj utilizados para a 

análise foram 7500 m
3
/d, 15000 m

3
/d e 22500 m

3
/d. 

A Tabela 5-5 mostra as características dos casos escolhidos para esta análise.  

Tabela 5-5 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Vazão de Injeção (m
3
/d) Fator de Recuperação Observações 

13 7500 52,33 Valor intermediário 

14 15000 53,26 Valor maior 

15 22500 44,31 Valor menor 

Em função da Figura 5-17, observou-se que enquanto maior for a Qinj o tempo de 

chegada do banco de óleo ao poço produtor é antecipado, além disso, foi observado que a 

Q
inj

=22500 m
3

/d  Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3

/d  
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Qinj influencia na quantidade de óleo recuperado. Estas afirmações podem ser observadas na 

Figura 5-18 que apresenta a vazão de óleo produzido. 

 
Figura 5-18 Vazão de óleo produzido para os casos 13, 14 e 15. 

Na Figura 5-18, observa-se que a vazão de produção de óleo para todos os casos de 

estudo apresenta um incremento significativo, conhecido como a chegada do banco de óleo, e 

que se deve ao avanço da frente de combustão. Esse incremento acontece em tempos 

diferentes em função dos diferentes valores da Qinj para cada caso estudado. 

O “caso 15” de Qinj de 22500 m
3
/d mostrou que a produção do banco de óleo 

aconteceu após o ano de 2005, enquanto o “caso 14” mostrou que a produção do banco de 

óleo aconteceu após 2007 e finalmente o “caso 13” mostrou que a produção do banco de óleo 

aconteceu após o 2015.  

A análise da Qinj geralmente tem como objetivo realizar um estudo econômico de um 

projeto, já que a injeção de ar poderia diminuir ou parar após a produção do banco de óleo. 

Q
inj

=22500 m
3

/d  

Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3

/d  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Jhon Morón Tarifa  83 

 

A Figura 5-19, apresenta os mapas de pressão para os casos estudados. 

 
Figura 5-19 Mapas de pressão para Casos 13, 14 e 15. 

Na Figura 5-19, observam-se os mapas de pressão para os casos “13”, “14” e “15”, 

para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Observou-se para todos os casos, um 
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incremento da pressão contínua até a produção do banco de óleo, depois disso acontece o 

breakthrough do ar no poço produtor, nesse momento a pressão do reservatório diminui 

significativamente. O fenômeno descrito foi evidenciado para diferentes datas nos casos “13”, 

“14” e “15”. 

O valor máximo aproximado de pressão para o “caso 13” foi de 340 psi, para o “caso 

14” foi de 360 psi e para o “caso 15” foi de 350 psi. Posterior à produção do banco de óleo a 

pressão no reservatório diminuiu, o valor mínimo da pressão foi perto do poço, o qual foi de 

50 psi aproximadamente. 

Também foi possível observar que enquanto maior for a vazão de injeção mais rápido 

acontece a queda de pressão. Foi visto que a produção de óleo é menor a vazões menores de 

injeção. Para o “caso 13”, que apresenta a menor vazão de injeção, pode-se dizer que o O2 

injetado é consumido rapidamente. 

5.3 Modelo 2 Belgrave et al. modificado. 

Nesta seção do trabalho foi analisado o modelo proposto por Belgrave et al. Neste 

modelo o autor propôs uma reação de oxidação, duas de craqueamento e três reações de baixa 

temperatura. 

5.3.1. Analise de sensibilidade. 

Assim como para o modelo 1, foram realizadas 33 = 27 simulações que permitiram a 

análise dos parâmetros de estudados. Os níveis foram representados como mínimos (-1), 

intermediários (0) e máximos (+1). Os intervalos escolhidos para a análise dos parâmetros 

foram apresentados na Tabela 5-1. 

A Tabela 5-6 apresenta os parâmetros analisados e os resultados dos 27 casos 

simulados para as reações químicas do Modelo 2. Os resultados foram organizados em forma 

decrescente em função do Fator de Recuperação (FR) para 20 anos. 
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Da Tabela 5-6 observa-se que o maior FR em 5 e 10 anos foi obtido para o “caso 12” 

recuperando 53,36 e 77,32% do óleo respectivamente, neste caso foi considerado um Ea-Ar 

de 100%, Craq de 25% e Qinj 22 500 m
3
/d. Para 15 anos o maior FR foi obtido para o “caso 

11” recuperando 77,92% do óleo, neste caso foi considerado um Ea-Ar de 100%, Craq de 

25% e Qinj 15 000 m
3
/d. Para 20 anos o maior FR foi obtido para o “caso 10” recuperando 

78,32% do óleo, neste caso foi considerado um Ea-Ar de 100%, Craq de 25% e Qinj 7 500 

m
3
/d. A pior recuperação foi para os casos com uma Ea-Ar de 175%. 

Tabela 5-6 Resultados do 27 Casos Simulados Modelo 2 

Nº 

Caso 

Ea-Ar 

(%) 

Craq 

(%) 

Qinj 

(m
3
/d) 

FR 

(5 anos) 

FR 

(10 anos) 

FR 

(15 anos) 

FR 

(20 anos) 

10 100 25 7500 8,20 25,25 73,67 78,32 

11 100 25 15000 8,78 73,17 77,92 77,92 

12 100 25 22500 53,36 77,32 77,32 77,32 

3 25 25 22500 49,52 74,90 74,90 74,90 

2 25 25 15000 27,03 69,12 74,60 74,60 

1 25 25 7500 25,37 43,13 67,07 72,31 

13 100 50 7500 7,09 16,22 45,33 48,19 

14 100 50 15000 6,90 43,49 46,97 46,98 

15 100 50 22500 31,35 44,97 45,08 45,08 

5 25 50 15000 15,04 34,57 39,06 39,14 

6 25 50 22500 22,59 38,87 39,07 39,07 

4 25 50 7500 15,25 24,58 34,65 37,60 

16 100 75 7500 6,17 12,36 28,18 29,77 

17 100 75 15000 5,87 26,14 27,51 27,51 

18 100 75 22500 20,74 25,55 25,55 25,55 

8 25 75 15000 8,81 16,30 18,41 18,41 

9 25 75 22500 13,83 18,08 18,08 18,08 

7 25 75 7500 9,44 14,20 16,48 18,01 

19 175 25 7500 1,08 2,34 2,68 2,93 

22 175 50 7500 1,08 2,34 2,68 2,92 

25 175 75 7500 1,08 2,34 2,68 2,92 

20 175 25 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 
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23 175 50 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

26 175 75 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

24 175 50 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

21 175 25 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

27 175 75 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

Para efetuar a análise de sensibilidade dos parâmetros apresentados, foram realizados 

Diagramas de Pareto, que mostram a influência dos fatores na resposta (FR) para t =5, 10, 15 

e 20 anos. A Figura 5-20 mostra o Diagrama de Pareto que representa os parâmetros sob as 

condições estudadas. Cada efeito foi analisado para entender se a mudança desde os níveis 

inferiores até os superiores resulta em um aumento ou em uma diminuição do valor do Fator 

de Recuperação. 

 
Figura 5-20 Diagrama de Pareto do Modelo 2 em função do FR para t=5anos. 

Observam-se na Figura 5-20 em ordem decrescente que os efeitos que apresentaram 

influência estatisticamente significativa foram: Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial 
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(Ea-Ar), a Vazão de injeção (Q inj), a porcentagem de Craqueamento (Craq), a interação 

quadrática entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) e o valor lineal da 

Vazão de injeção (Q inj), a interação lineal entre a Energia de Ativação-Fator Pré-

Exponencial (Ea-Ar) e a porcentagem de Craqueamento (Craq), o valor quadrático da Vazão 

de injeção (Q inj), a interação lineal entre a porcentagem de Craqueamento (Craq) e a Vazão 

de injeção (Q inj), o valor quadrático da Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar), 

a interação quadrática entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) e a Vazão 

de injeção (Q inj), e a interação lineal entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-

Ar) e a Vazão de injeção (Q inj). As demais interações ficaram posicionadas do lado esquerdo 

do nível de confiança (p=5%), não sendo estatisticamente influentes. 

Observa-se na Figura 5-20, que o parâmetro individual estatisticamente mais influente 

é a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar). O valor negativo deste efeito indica 

que quando há uma mudança do nível mínimo para o máximo, há um declínio da variável de 

resposta. Isto devido a que o aumento nos valores Ea-Ar dentro das reações químicas provoca 

que elas não aconteçam dentro do reservatório. 

O segundo parâmetro individual estatisticamente mais influente é a vazão de injeção 

(Qinj). O valor positivo para a vazão de injeção (Qinj) significa que quando há uma mudança 

do nível mínimo para o máximo há um incremento na variável de resposta, ou seja, o 

incremento da vazão de injeção no intervalo estudado promove um aumento no FR e adianta a 

chegada do banco de óleo ao poço produtor. 

O terceiro parâmetro individual estatisticamente mais influente é a porcentagem de 

craqueamento do óleo (Craq), onde um incremento do craqueamento dentro do reservatório 

promove uma diminuição do FR, este fator influencia na quantidade de óleo a ser recuperado, 

devido a que enquanto maior for à quantidade de óleo transformada em coque, menor será o 

óleo disponível para a recuperação.  

A Figura 5-20 também apresenta os efeitos das interações dos parâmetros 

estatisticamente significativos, os quais são: 

 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e vazão de injeção de ar; 
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 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e porcentagem de craqueamento; 

 Porcentagem de craqueamento e a vazão de injeção de ar. 

A Figura 5-21 apresenta os diagramas de Pareto para diferentes tempos, isto com o 

intuito de enxergar o comportamento dos parâmetros influentes dentro do processo de 

combustão no decorrer do tempo.  

 
Figura 5-21 Diagramas de Pareto do Modelo 2 em função do FR para t = 5, 10, 15 e 20 anos 

Após a análise do comportamento do processo através dos diagramas de Pareto da 

Figura 5-21, observou-se que: 

 O parâmetro individual estatisticamente mais influente é a Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) durante o projeto todo. 

 Até o quinto ano, o processo de combustão é controlado pela difusão e após do 

quinto ano é controlado pela cinética.  
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 Os três parâmetros individuais foram estatisticamente influentes e mostraram a 

seguinte ordem após do quinto ano do projeto: 1º Ea-Ar, 2º Craq e no final a Qinj. 

 Os efeitos das interações dos parâmetros estatisticamente significativos mais 

importantes após o quinto ano do processo foram: 1º a Ea-Ar e a Craq, 2º Ea-Ar e 

a Qinj e no final a Craq e a Qinj. 

 Durante o tempo do projeto as interações lineares mostraram uma tendência 

similar, mas este comportamento foi afetado devido aos valores quadráticos das 

variáveis que foram considerados para cada um dos parâmetros. 

A seguir são apresentadas as superfícies de respostas da análise de sensibilidade, as 

quais estão em concordância com os resultados dos diagramas de Pareto. 

A Figura 5-22 apresenta as superfícies de respostas da interação do Craqueamento Vs 

Energia de Ativação e Fator Pré-Exponencial para diferentes tempo (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-22 Superfícies de Respostas do Modelo 2: Craqueamento Vs Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial. 
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Na Figura 5-22, observa-se que o FR aumenta em função à diminuição da Craq e das 

Ea-Ar, vê-se que a área de maior resposta (zona vermelha) para estas variáveis se apresenta 

nos níveis mínimos (-1) para todos os casos, assim, a área de menor resposta (zona verde) das 

variáveis se apresenta quando os valores da Craq e das Ea-Ar são maiores, o comportamento 

das superfícies de resposta está em concordância com a explicação da Figura 5-20 do Modelo 

2.  

A Figura 5-23, apresenta as superfícies de respostas das interações da Qinj Vs a Ea-Ar 

para diferentes tempos (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-23 Superfícies de Respostas do Modelo 2: Vazão de Injeção Vs Energia de 

Ativação-Fator Pré-Exponencial. 

A Figura 5-23 mostra que para o tempo de 5 anos do projeto a maior resposta é dada 

para o maior valor de Qinj e o menor valor de Ea-Ar, com o passar do tempo observa-se que o 
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valor da vazão tornou-se menos influente, já que para os tempos de 10, 15 e 20 anos a área de 

melhor resposta se dá para todos os níveis da vazão de injeção sempre que o valor de Ea-Ar 

seja o menor. A relação entre as duas variáveis no início tem um comportamento quadrático, 

após dos 10 anos, vê-se que esta interação é linear-quadrática. 

A Figura 5-24 apresenta as superfícies de respostas da interação da Vazão de Injeção 

Vs Craqueamento para diferentes tempos (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-24 Superfícies de Respostas do Modelo 2: Vazão de Injeção Vs Craqueamento. 

Observa-se para os diferentes tempos uma tendência no comportamento das 

superfícies de respostas, a qual é que enquanto maior for a vazão de injeção de ar (Qinj) e 

menor for a porcentagem de craqueamento do óleo (Craq) maior será o fator de recuperação, 

observa-se que para os primeiros 10 anos do projeto a interação entre as duas variáveis é 

quadrática, mas após os 10 anos a interação das duas variáveis é quadrática-lineal. A área de 
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maior resposta para estas variáveis foi inicialmente para os níveis mínimos, e com o decorrer 

do tempo a influência da vazão de injeção foi diminuindo, assim, a partir dos 15 anos do 

projeto a área de maior resposta se apresenta para os níveis mínimo, intermediário e máximo 

da vazão de injeção de ar (-1, 0, 1) e para os valores mínimos do craqueamento de óleo (-1). O 

fator de recuperação passou de 30% nos primeiros 5 anos a 70% nos 20 anos do projeto. 

5.3.2. Análise do fator de recuperação em função das Energias de ativação-Fator 

Pré-exponencial. 

Foi feita uma análise de três casos escolhidos do Modelo 2 esses casos representam o 

maior valor, o valor intermediário e o menor valor das Energias de ativação-Fator Pré-

exponencial como é mostrado na Figura 5-25. Para a escolha desses casos a porcentagem de 

craqueamento e a vazão de injeção foram fixadas para assim poder observar a influência das 

Energias de ativação-Fator Pré-exponencial dentro do processo de combustão. 

 
Figura 5-25 Fator de Recuperação em função da Ea-Ar. 

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Na Figura 5-25, observa-se o comportamento do FR em função do tempo, enquanto se 

manteve constante a porcentagem de craqueamento em 50% e a vazão de injeção de ar em 

15000 m
3
/d. Os valores da Ea-Ar utilizados para a análise foram 25%, 100% e 175%. Os 

casos escolhidos são mostrados na Tabela 5-7. 

Tabela 5-7 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Energia de ativação (%) Fator de Recuperação (%) Observações 

5 25 39,14 Valor intermediário 

14 100 46,98 Valor maior 

23 175 0,07 Valor menor 

Observou-se que a diminuição do valor da Ea-Ar ocasiona um aumento no FR, mas o 

“caso 05” apresenta menor valor de Ea-Ar do que o “caso 14” após 7 anos do projeto e um 

valor de FR também menor, que não é o esperado, no entanto, este comportamento é devido à 

quantidade de coque que é formado na frente do banco de óleo no “caso 05”. Já para o “caso 

23”, pode-se afirmar que devido aos altos valores da Ea-Ar as reações químicas dentro de 

reservatório não aconteceram, esta afirmação é sustentada com a ajuda da vazão de gás (O2 e 

CO2).  

A Figura 5-26 apresenta o gráfico de vazão de óleo em função do tempo, o que 

permite a análise do avanço do banco de óleo dentro do reservatório. 
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Figura 5-26 Vazão de Óleo para os casos 05, 14 e 23. 

Observa-se na Figura 5-26 que o incremento na produção é dado na medida em que a 

frente de combustão vai se deslocando ao longo do reservatório, esse deslocamento gera um 

incremento na temperatura e uma diminuição na viscosidade do óleo, permitindo assim a 

produção dele. Para o “caso 05” e o “caso 14” a produção do banco de óleo acontece após o 

quinto ano de produção, para o “caso 23” a produção de óleo é nula. 

A Figura 5-27 apresenta os mapas de saturação de óleo, para os casos “05”, “14” e 

“23”, em 4 datas diferentes (6 meses, 5, 10 e 20 anos) especificadas na parte superior de cada 

mapa. A Figura 5-27 está dividida em três colunas e quatro filas, cada fila representa uma 

data diferente que correspondem aos casos estudados, as imagens possuem detalhes mais 

descritivos que ajudam na sua compreensão. 

 

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Figura 5-27 Mapas de Saturação de Óleo para casos 05, 14 e 23. 

A Figura 5-27 apresenta os mapas de saturação de óleo para diferentes tempos (6 

meses, 5, 10 e 20 anos), observa-se que os casos “05” e “14” apresentaram uma diminuição na 

saturação de óleo durante o processo, isso é devido ao avance da frente de combustão e que 

ocasiona o deslocamento do óleo até o poço produtor. O “caso 23” não apresentou uma 
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diminuição significativa na saturação de óleo, devido a que o processo de combustão não 

aconteceu. Para poder afirmar que o deslocamento de óleo deve-se ao avance da frente de 

combustão é necessário analisar os mapas de temperatura para os casos de estudo e que são 

mostrados na Figura 5-28. 

 
Figura 5-28 Mapas de Temperatura para os casos 05, 14 e 23. 
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A Figura 5-28 apresenta os mapas de temperatura em diferentes tempos (6 meses, 5, 

10 e 20 anos). Os mapas dos casos “05” e “14” apresentam o incremento da temperatura a 

partir do sexto mês de injeção, em ambos os casos as Ea-Ar permitiram que o processo de 

combustão seja iniciado.  

A temperatura máxima que o “caso 05” atingiu foi de 2230 ºF (1221 ºC) aprox., o 

“caso 14” atingiu uma temperatura de 2100 °F (1150 ºC) aprox., e o “caso 23” não apresentou 

mudança no mapa de temperatura ao longo do processo, devido aos altos valores da Ea-Ar, 

ver explicação Figura 5-25. 

O deslocamento do óleo dentro do reservatório é dado pelo avance da frente de 

combustão, para que a frente de combustão consiga se deslocar, é necessária que uma fração 

do óleo do reservatório seja transformada em coque e através da combustão do coque gerar a 

energia necessária para manter o processo. A Figura 5-29, a continuação, apresenta a 

deposição do coque para os casos analisados. 
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Figura 5-29 Mapas de deposição de coque para os casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-29 observam-se os mapas de deposição de coque para os casos “05”, 

“14” e “23”, para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos).  
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No “caso 05” a quantidade de coque formado no início do processo é considerável, é 

essa quantidade elevada de coque a que não permite o deslocamento do óleo aquecido até o 

poço produtor, já que o coque age como um tampão que dificulta o fluxo do óleo. O valor 

máximo de deposição de coque do “caso 05” foi de 4,4 lb-mol/ft
3
 aproximadamente. 

Para o “caso 14”, o valor máximo de deposição de coque foi de 4,4 lb-mol/ft
3
, o 

mesmo valor que no “caso 05”, a diferença é que a formação de coque no “caso 14” foi em 

forma de onda, ou seja progressiva, o que permitiu o avanço do óleo aquecido, fazendo com 

que o FR seja maior do que no “caso 5”. 

Observou-se que o “caso 23” não apresentou a formação de coque durante o processo, 

como já foi dito, deve-se aos altos valores das Ea-Ar. 

Para que o deslocamento da frente de combustão possa ser mantido durante o processo 

todo, foi necessária uma análise da pressão no sistema, para verificar que a frente de 

combustão seja a responsável pelo incremento da pressão, aumentando a energia do 

reservatório e assim promovendo a produção de óleo. 

A Figura 5-30 apresenta os mapas de pressão para os casos analisados. 
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Figura 5-30 Mapas de Pressão para os casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-30, observam-se os mapas de pressão para os casos “05”, “14” e “23” 

para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Observou-se o incremento da pressão para 

os casos “05”, “14” e “23”. Esse incremento de pressão foi contínuo até que o banco de óleo 

foi produzido, depois disso acontece o breakthrough do ar no poço produtor, nesse momento 
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a pressão do reservatório diminuiu significativamente. O fenômeno descrito, só foi 

evidenciado para os casos “05” e “14”. Para o “caso 23” não existe o deslocamento do banco 

de óleo até o poço produtor devido a que o processo de combustão não aconteceu, além disso 

sabe-se que a mobilidade do ar é maior do que a do óleo, então, o breakthrough do ar no 

“caso 23” acontece quase imediatamente. 

O valor máximo de pressão que os casos “05” e “14” atingiram foi de 360 psi 

aproximadamente, após a produção do banco de óleo a pressão diminuiu no reservatório todo, 

o valor mínimo da pressão foi perto do poço, o qual foi aproximadamente 50 psi. 

Após ter analisado a pressão do reservatório durante o CIS, viu-se a necessidade de 

verificar o breakthrough do ar para os casos de estudo. 

A Figura 5-31 apresenta o gráfico da vazão de gás para os casos analisados. 

 
Figura 5-31 Vazão de Gás para os casos 05, 14 e 23. 
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A Figura 5-31 apresenta as vazões de oxigênio e de dióxido de carbono para os casos 

“05”, “14” e “23”. Observou-se que para o “caso 05” o oxigênio foi consumido pela frente de 

combustão até que começou a ser produzido aproximadamente no começo do 2017. A 

geração de oxigênio pode se entender como o início do fim do processo, observando a curva 

de produção de CO2 para o mesmo caso, a curva começa a diminuir ao mesmo tempo no qual 

a produção de O2 é iniciada. Este comportamento tem lugar após a produção do banco de óleo, 

pelo qual a velocidade do ar é maior devido à diminuição da resistência do óleo no 

reservatório.  

O “caso 14” apresentou o mesmo comportamento que o “caso 05”, a diferença está no 

tempo no qual foi iniciada a produção de O2 e a diminuição da produção do CO2, a qual foi 

aproximadamente no 2016. A quantidade de CO2 produzida é gerada só pela reação de 

oxidação do coque, já que o Modelo 2 não apresenta as reações de oxidação dos 

pseudocomponentes do óleo. 

Para o “caso 23”, observou-se que não teve produção de CO2 e a produção de O2 foi 

praticamente o mesmo valor que da injeção. 

5.3.3. Analise do fator de recuperação em função da porcentagem de 

craqueamento. 

Foi realizada a análise do maior, intermediário e o menor resultado da porcentagem de 

craqueamento. Fixaram-se os valores de Ea-Ar e da Qinj, assim foi possível observar a 

influência da porcentagem de craqueamento dentro do processo de combustão para o Modelo 

2.  

A seguir o gráfico do FR em função do tempo para os casos analisados. 
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Figura 5-32 Fator de Recuperação em função da porcentagem de craqueamento. 

Da Figura 5-32, pode-se observar o comportamento do FR em função do tempo, 

enquanto manteve-se constante a Ea-Ar em 100% e a Qinj de ar em 15000 m
3
/d. Os valores 

da Craq utilizados para a análise foram 25%, 50% e 75%. Os casos escolhidos são 

apresentados na Tabela 5-8. 

Tabela 5-8 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Porcentagem de craqueamento Fator de Recuperação (%) Observações 

11 25 77,91 Valor maior 

14 50 46,98 Valor intermediário 

17 75 27,51 Valor menor 

Observou-se que enquanto menor for o valor de Craq maior será o FR, este 

comportamento é devido à quantidade de coque que é formado. A variável Craq determina a 

quantidade de coque que será formada através das reações de craqueamento e as reações de 

baixa temperatura que estão presentes no Modelo 2. 

Craq = 25% 

Craq = 50% 

Craq = 75% 
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Figura 5-33 Mapas de deposição de coque para os casos 11, 14 e 17. 

A Figura 5-33 apresenta os mapas de deposição de coque para os casos “11”, “14” e 

“17” do Modelo 2 para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Pode-se ver que durante 

o processo de combustão a quantidade de coque formado para cada um dos casos analisado 

aumenta de forma gradual.  
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A quantidade de coque do “caso 11” é suficiente para manter a frente de combustão e 

assim deslocar o óleo, já que o óleo que entra em contato com a frente de combustão é 

queimado. O valor máximo de deposição de coque para “caso 11” foi de 3,4 lb-mol/ft
3
 

aproximadamente. 

Para o “caso 14”, o valor máximo de deposição de coque foi de 4,4 lb-mol/ft
3
, o 

mesmo valor que no “caso 11”, a diferença é que a formação de coque no “caso 14” foi em 

forma de onda, o que permitiu o avanço do óleo aquecido, fazendo com que o FR seja maior 

ao do “caso 5”. 

Para o “caso 17”, observou-se que a quantidade de coque formada atingiu uma grande 

área dentro do reservatório, devido a que as reações de craqueamento, e principalmente as 

reações de baixa temperatura geraram uma quantidade maior de coque que não foi queimada. 

O valor máximo de deposição de coque que o “caso 17” atingiu foi de 4,4 lb-mol/ft
3
 

aproximadamente. 

As reações de baixa temperatura produziram mais coque do que as reações de 

craqueamento e foi essa quantidade extra de coque a que provocou uma diminuição do FR. 

5.3.4. Análise do fator de recuperação em função da Vazão de Injeção. 

Foi realizada a análise do maior, intermediário e o menor valor da vazão de injeção de 

ar, foram fixadas a Ea-Ar e a Craq, assim foi possível observar a influência da vazão de 

injeção de ar no processo de combustão.  

A Figura 5-34 mostra o gráfico do FR em função do tempo para os casos analisados. 
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Figura 5-34 Fator de Recuperação em função da Vazão de Injeção de ar. 

A Figura 5-34 apresenta o FR em função das vazões de injeção de ar (Qinj), os 

valores de Ea-Ar e Craq foram mantidos constantes com 100% e 50% respectivamente. Os 

valores de Qinj utilizados para a análise foram 7500 m
3
/d, 15000 m

3
/d e 22500 m

3
/d. 

A Tabela 5-9 apresenta as características dos casos escolhidos para esta análise.  

Tabela 5-9 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Vazão de Injeção (m
3
/d) Fator de Recuperação (%) Observações 

13 7500 48,19 Valor intermediário 

14 15000 46,98 Valor maior 

15 22500 45,08 Valor menor 

Na Figura 5-34, observou-se que enquanto maior for aumentado a Qinj o tempo de 

chegada do banco de óleo ao poço produtor será menor, a velocidade do banco de óleo 

depende da velocidade da frente de combustão, além disso, foi observado que a Qinj 

Q
inj

=22500 m
3

/d  

Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3

/d  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Jhon Morón Tarifa  107 

 

influencia na quantidade de óleo recuperado. Estas afirmações podem ser observadas na 

Figura 5-35 que apresenta a vazão de óleo produzido. 

 
Figura 5-35 Vazão de Óleo para os casos 13, 14 e 15. 

Na Figura 5-35, observa-se que a vazão de produção do óleo para todos os casos de 

estudo apresenta um incremento significativo, como já foi dito, esse incremento é devido ao 

avance da frente de combustão a diferentes valores de Qinj. A diferença das Qinj provoca a 

diminuição do tempo de produção do banco de óleo. 

O “caso 15”, com Qinj de 22500 m
3
/d, mostrou que a produção do banco de óleo 

aconteceu antes do 2005 com uma vazão de óleo de aproximadamente 26 m
3
/d, enquanto o 

“caso 14” mostrou que a produção do banco de óleo aconteceu após 2005 com uma vazão de 

óleo de aproximadamente 17 m
3
/d, e no “caso 13” foi visto que a produção do banco de óleo 

aconteceu após o 2010 com uma vazão de óleo de aproximadamente 7 m
3
/d.  

Q
inj

=22500 m
3

/d  

Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3
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A análise da Qinj em um projeto geralmente tem uma finalidade econômica, já que a 

injeção de ar poderia diminuir ou parar após a produção do banco de óleo. 

A Figura 5-36, apresenta os mapas de pressão para os casos estudados. 

 
Figura 5-36 Mapas de pressão para os casos 13, 14 e15. 
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Na Figura 5-36, observam-se os mapas de pressão para os casos “13”, “14” e “15”, 

para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Observou-se que o incremento da pressão 

para os três casos foi continua até a produção do banco de óleo, após a produção do banco de 

óleo acontece o breakthrough do ar no poço produtor, nesse momento a pressão do 

reservatório diminui significativamente. O fenômeno descrito foi evidenciado em diferentes 

datas para cada um dos casos estudados.  

O “caso 13” apresentou o maior valor de pressão, que o foi de 360 psi, para o caso 

“14” foi de 370 psi e para o “caso 15” foi de 400 psi aproximadamente, após a produção do 

banco de óleo a pressão no reservatório diminuiu, o valor mínimo da pressão foi perto do 

poço, o qual foi de 50 psi aproximadamente. 

Observou-se que a queda de pressão foi mais rápida no “caso 15” do que o “caso 14” e 

este do que no “caso 13”, isto devido as diferentes Qinj para cada caso. Pode-se observar que 

a produção de óleo é menor a menores vazões de injeção. 

5.4 Modelo 3 Coats e Belgrave et al. modificado. 

Nesta seção do trabalho foram analisados os modelos proposto por Coats e por 

Belgrave et al., como se fosse um modelo só, ou seja, ao modelo de reações químicas 

proposto por Belgrave et al. foram acrescentadas as reações de oxidação de alta temperatura 

propostas por Coats.  

5.4.1. Analise de sensibilidade. 

Foram realizadas 33 = 27 simulações que permitiram a análise dos parâmetros de 

estudados. Os níveis foram representados como mínimos (-1), intermediários (0) e máximos 

(+1). Os intervalos escolhidos para a análise dos parâmetros são apresentados na Tabela 5-1. 

A Tabela 5-10 apresenta os parâmetros analisados e os resultados dos 27 casos 

simulados para as reações químicas do Modelo 3. Os resultados foram organizados em forma 

decrescente em função do Fator de Recuperação (FR) para 20 anos. 
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Da Tabela 5-10 observa-se que o maior FR em 5 anos foi obtido para o “caso 03” 

recuperando 54,57% de óleo, os valores considerados foram Ea-Ar de 25%, Craq de 25% e 

Qinj 22 500 m
3
/d. Para 10 anos o maior FR foi obtido para o “caso 12” recuperando 77,47% 

do óleo, neste caso foi considerado um Ea-Ar de 100%, Craq de 25% e Qinj 22 500 m
3
/d. 

Para 15 anos o maior FR foi obtido para o “caso 11” recuperando 78,04% do óleo, neste caso 

foi considerado um Ea-Ar de 100%, Craq de 25% e Qinj 15 000 m
3
/d. Para 20 anos o maior 

FR foi obtido para o “caso 10” recuperando 78,30% do óleo, neste caso foi considerado um 

Ea-Ar de 100%, Craq de 25% e Qinj 7 500 m
3
/d. A pior recuperação foi para os casos com 

uma Ea-Ar de 175%. 

Tabela 5-10 Resultados do 27 Casos Simulados Modelo 3 

Nº 

Caso 

Ea-Ar 

(%) 

Craq 

(%) 

Qinj 

(m
3
/d) 

FR 

(5 anos) 

FR 

(10 anos) 

FR 

(15 anos) 

FR 

(20 anos) 

10 100 25 7500 8,20 25,09 73,56 78,30 

11 100 25 15000 8,78 73,28 78,04 78,04 

12 100 25 22500 53,37 77,47 77,47 77,47 

2 25 25 15000 27,36 68,96 73,01 73,01 

3 25 25 22500 54,57 71,50 71,50 71,50 

1 25 25 7500 25,44 45,68 65,40 69,41 

13 100 50 7500 7,09 16,28 45,43 48,31 

14 100 50 15000 6,90 43,46 46,99 47,00 

15 100 50 22500 31,44 44,99 45,07 45,07 

5 25 50 15000 15,13 35,10 38,94 38,94 

4 25 50 7500 15,27 24,68 34,77 37,67 

6 25 50 22500 28,49 30,40 30,40 30,40 

16 100 75 7500 6,17 12,36 28,22 29,83 

17 100 75 15000 5,87 26,09 27,48 27,48 

18 100 75 22500 20,83 25,57 25,57 25,57 

7 25 75 7500 9,44 14,22 16,55 18,15 

9 25 75 22500 12,63 12,71 12,71 12,71 

8 25 75 15000 9,05 12,42 12,47 12,47 

19 175 25 7500 1,08 2,34 2,68 2,93 

22 175 50 7500 1,08 2,34 2,68 2,92 
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25 175 75 7500 1,08 2,34 2,68 2,92 

20 175 25 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

23 175 50 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

26 175 75 15000 0,07 0,07 0,07 0,07 

21 175 25 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

24 175 50 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

27 175 75 22500 0,06 0,06 0,06 0,06 

Para efetuar a análise de sensibilidade dos parâmetros apresentados, foram realizados 

Diagramas de Pareto, que mostram a influência dos fatores na resposta (FR) para t =5, 10, 15 

e 20 anos. A Figura 5-37 mostra o Diagrama de Pareto para um período de 5 anos, que 

representa os parâmetros sob as condições estudadas. Cada efeito foi analisado para entender 

se a mudança desde os níveis inferiores até os superiores resulta em um aumento ou em uma 

diminuição do valor do Fator de Recuperação. 

 
Figura 5-37 Diagrama de Pareto do Modelo 3 em função do FR para t=5anos. 
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Observam-se na Figura 5-37 em ordem decrescente os efeitos que apresentaram 

influência estatisticamente significativa foram: Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial 

(Ea-Ar), a Vazão de injeção (Q inj), a porcentagem de Craqueamento (Craq), a interação 

lineal entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) e a porcentagem de 

Craqueamento (Craq), a interação quadrática entre a Energia de Ativação-Fator Pré-

Exponencial (Ea-Ar) e o valor lineal da Vazão de injeção (Q inj), o valor quadrático da Vazão 

de injeção (Q inj), a interação lineal entre a porcentagem de Craqueamento (Craq) e a Vazão 

de injeção (Q inj), a interação lineal entre a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-

Ar) e a Vazão de injeção (Q inj), o valor quadrático da Energia de Ativação-Fator Pré-

Exponencial (Ea-Ar), a interação quadrática entre a Energia de Ativação-Fator Pré-

Exponencial (Ea-Ar) e a Vazão de injeção (Q inj). As demais interações ficaram posicionadas 

do lado esquerdo do nível de confiança (p=5%), não sendo importantes estatisticamente. 

Observa-se na Figura 5-37 que o parâmetro individual estatisticamente mais influente 

é a Energia de Ativação-Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar). O aumento das Ea-Ar diminuiu o FR, 

este comportamento foi o mesmo que apresentaram o Modelo 1 e o Modelo 2, a diferença é 

no aumento da influência. 

O segundo parâmetro individual estatisticamente mais influente é a vazão de injeção 

(Qinj). O valor positivo para a vazão de injeção (Qinj) significa que quando há mudança do 

fator do nível mínimo para o máximo, há um incremento na variável de resposta. 

O terceiro parâmetro individual estatisticamente mais influente é a porcentagem de 

craqueamento do óleo (Craq), onde um incremento do craqueamento dentro do reservatório 

promove uma diminuição do FR.  

A Figura 5-37 também apresenta os efeitos das interações dos parâmetros 

estatisticamente significativos, os quais são: 

 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e porcentagem de craqueamento; 

 Energia de ativação-Fator Pré-exponencial e vazão de injeção de ar; 

 Porcentagem de craqueamento e a vazão de injeção de ar. 
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A Figura 5-38 apresenta os diagramas de Pareto para diferentes tempos, isto com o 

intuito de enxergar o comportamento dos parâmetros influentes dentro do processo de 

combustão. 

 
Figura 5-38 Diagramas de Pareto do Modelo 3 em função do FR para t = 5, 10, 15 e 20 anos 

Após a análise do comportamento do processo através dos diagramas de Pareto da 

Figura 5-38, observou-se que: 

 O parâmetro individual estatisticamente mais influente é a Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial (Ea-Ar) durante o projeto todo. 

 Até o quinto ano, o processo de combustão é controlado pela difusão e após do 

quinto ano é controlado pela cinética, apresentando o mesmo comportamento 

comparado com o Modelo 2.  

 Os três parâmetros individuais foram estatisticamente influentes e mostraram a 

seguinte ordem após do quinto ano do projeto: 1º Ea-Ar, 2º Craq e no final a Qinj. 
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 Os efeitos das interações dos parâmetros estatisticamente significativos mais 

importantes até o decimo ano do processo foram: 1º a Ea-Ar e a Craq, 2º Ea-Ar e a 

Qinj e no final a Craq e a Qinj, após o decimo ano o único parâmetro 

estatisticamente influente foi 1º a Ea-Ar e a Craq. 

 Durante o tempo do projeto as interações lineais mostraram uma tendência similar, 

mas este comportamento foi afetado devido aos valores quadráticos das variáveis 

que foram considerados para cada um dos parâmetros. 

A Figura 5-39 apresenta as superfícies de respostas da interação do Craqueamento Vs 

Energia de Ativação e Fator Pré-Exponencial para diferentes tempo (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-39 Superfícies de Respostas do Modelo 3: Craqueamento Vs Energia de Ativação-

Fator Pré-Exponencial. 
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Na Figura 5-39, observa-se que o FR aumenta em função à diminuição da Craq e das 

Ea-Ar, vê-se que a área de maior resposta (zona vermelha) foi para a Craq para o nível 

mínimo (-1) e para a Ea-Ar para os níveis mínimos e intermédios (-1 e 0) a partir do quinto 

ano do projeto, assim, a área de menor interação (zona verde) das variáveis apresentou-se 

quanto os valores da Craq e das Ea-Ar foram os maiores.  

A Figura 5-40, apresenta as superfícies de respostas das interações da Qinj Vs a Ea-Ar 

para diferentes tempos (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-40 Superfícies de Respostas do Modelo 3: Vazão de Injeção Vs Energia de 

Ativação-Fator Pré-Exponencial. 

A Figura 5-40 mostra para os diferentes tempos uma tendência no comportamento das 

superfícies de respostas, observa-se que a área de maior interação para estas variáveis após o 

10 anos do projeto, foi nos níveis mínimo, intermediário e máximo da vazão de injeção de ar 
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(-1, 0, 1) e nos valores mínimo e intermediário a Energia de ativação-Fator Pré-exponencial (-

1, 0), nos primeiros 10 anos do projeto a relação entre as duas variáveis tem um 

comportamento quadrático, após dos 10 anos, vê-se que esta interação é linear-quadrática. 

A Figura 5-41 apresenta as superfícies de respostas da interação da Vazão de Injeção 

Vs Craqueamento para diferentes tempo (5, 10, 15 e 20 anos). 

 
Figura 5-41 Superfícies de Respostas do Modelo 3: Vazão de Injeção Vs Craqueamento. 

Observa-se o comportamento das superfícies de resposta que muda com o decorrer do 

tempo do projeto, observa-se que para os primeiros 10 anos do projeto a interação entre as 

duas variáveis é quadrática, mas após os 10 anos a interação das duas variáveis é lineal. A 

área de maior resposta para estas variáveis foi nos níveis mínimo, intermediário e máximo da 

vazão de injeção de ar (-1, 0, 1) e nos valores mínimos do craqueamento do óleo (-1). 
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5.4.2. Análise do fator de recuperação em função das Energias de ativação-Fator 

Pré-exponencial. 

A continuação foi realizada a análise do maior, intermediário e o menor valor das 

Energias de ativação-Fator Pré-exponencial, como é visto na Figura 5-42.  

Foram fixadas a porcentagem de craqueamento e a vazão de injeção, assim foi 

possível observar a influência das Energias de ativação-Fator Pré-exponencial no processo de 

combustão do Modelo 3. 

 
Figura 5-42 Fator de Recuperação em função da Ea-Ar. 

Da Figura 5-42, pode-se observar o comportamento do FR em função da Ea-Ar, 

enquanto manteve-se constante a porcentagem de craqueamento em 50% e a vazão de injeção 

de ar em 15000 m
3
/d. Os valores da Ea-Ar utilizados para a análise foram 25%, 100% e 

175%. Os casos escolhidos são apresentados na Tabela 5-11. 

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Tabela 5-11 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Energia de ativação (%) Fator de Recuperação (%) Observações 

5 25 38,93 Valor intermediário 

14 100 46,99 Valor maior 

23 175 0,07 Valor menor 

A diminuição do valor da ocasiona um aumento no FR, mas observa-se que o “caso 

05” apresenta menor valor de Ea-Ar do que o “caso 14” após 7 anos do projeto e um valor de 

FR também menor, que não é o esperado, no entanto, este comportamento é devido à 

quantidade de coque que é formado na frente do banco de óleo no “caso 05”. Já para o “caso 

23”, pode-se afirmar que devido aos altos valores da Ea-Ar as reações químicas dentro de 

reservatório não aconteceram, esta afirmação é sustentada com a ajuda da vazão de gás (O2 e 

CO2). 

A Figura 5-43 mostra o gráfico de vazão de óleo em função do tempo, o que permite a 

análise do avanço do banco de óleo dentro do reservatório. 
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Figura 5-43 Vazão de Óleo para os casos 05, 14 e 23. 

Observa-se na Figura 5-43 que o incremento na produção é dado na medida em que a 

frente de combustão vai se deslocando ao longo do reservatório, esse deslocamento gera um 

incremento na temperatura e uma diminuição na viscosidade do óleo, permitindo assim a 

produção dele, observa-se que para o “caso 05” e o “caso 14” a produção do banco de óleo 

acontece após o quinto ano de produção, para o “caso 23” a produção de óleo é nula.  

O comportamento das curvas de vazão de óleo do Modelo 3 é similar do Modelo 2, 

mas teve uma pequena diferença a mais na produção. 

Na Figura 5-44 são apresentados os mapas de saturação de óleo, para os casos “05”, 

“14” e “23”, em 4 datas diferentes (6 meses, 5, 10 e 20 anos) especificadas na parte superior 

de cada mapa. A Figura 5-44 está dividida em três colunas e quatro filas, cada fila representa 

uma data diferente que correspondem aos casos estudados, as imagens possuem detalhes mais 

descritivos que ajudam na sua compreensão. 

Ea-Ar =100% 

Ea-Ar =25% 

Ea-Ar =175% 
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Figura 5-44 Mapas de Saturação de Óleo para casos 05, 14 e 23. 

A Figura 5-44 apresenta os mapas de saturação de óleo para diferentes tempos (6 

meses, 5, 10 e 20 anos), observa-se que os casos “05” e “14” apresentaram uma diminuição na 

saturação de óleo durante o processo, isso é devido ao avance da frente de combustão que 

ocasiona o deslocamento do óleo até o poço produtor. O “caso 23” não apresentou uma 
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diminuição significativa na saturação de óleo, devido a que o processo de combustão não 

aconteceu. Para poder afirmar que o deslocamento de óleo é devido ao avance da frente de 

combustão, é necessário analisar os mapas de temperatura para os casos de estudo. Os mapas 

de temperatura são mostrados a seguir. 

 
Figura 5-45 Mapas de Temperatura para os casos 05, 14 e 23. 
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A Figura 5-45 apresenta os mapas de temperatura para diferentes tempos (6 meses, 5, 

10 e 20 anos), para os casos “05” e “14” observou-se o incremento da temperatura no sexto 

mês de injeção, em ambos os casos as Ea-Ar permitiram que o processo de combustão seja 

iniciado. 

A temperatura máxima que o “caso 05” atingiu foi de 2150 ºF (1176 ºC) 

aproximadamente, o “caso 14” atingiu uma temperatura de 2100 °F (1150 ºC) 

aproximadamente, e o “caso 23” não apresentou mudança no mapa de temperatura ao longo 

do processo, devido as Ea-Ar. 

O comportamento da temperatura do Modelo 3 foi similar do que o Modelo 2. 

Os gráficos da Figura 5-46 apresentam a deposição do coque para os casos analisados. 
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Figura 5-46 Mapas de deposição de coque para os casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-46 observam-se os mapas de deposição de coque para os casos “05”, 

“14” e “23”, para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos).  
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A quantidade de coque formado pelo Modelo 3 apresentou valores similares 

comparados com o Modelo 2, devido as reações de baixa temperatura que estão presente em 

ambos modelos, são estas reações as quais promovem a geração de coque com maior rapidez. 

No “caso 05” a quantidade de coque formado no início do processo é considerável, é 

essa quantidade elevada de coque a qual não permite o deslocamento do óleo ao poço 

produtor, já que o coque age como um tampão que dificulta o fluxo do óleo. O valor máximo 

de deposição de coque do “caso 05” foi de 4,4 lb-mol/ft
3
 aproximadamente.  

No “caso 14”, observou-se que o valor máximo de deposição de coque foi de 4,4 lb-

mol/ft
3
, o mesmo que o “caso 05”, a diferença é que a formação de coque no “caso 14” foi 

progressiva em forma de onda, o que permitiu o avanço do óleo aquecido, fazendo com que o 

FR seja maior do que no “caso 5”. 

Observou-se que o “caso 23” não apresentou a formação de coque durante o processo, 

como já foi dito, deve-se aos valores das Ea-Ar. 

Para que o deslocamento da frente de combustão possa ser mantido durante o processo 

todo, foi necessária uma análise da pressão no sistema, verificando se a frente de combustão é 

a responsável pelo incremento da pressão, aumentando a energia do reservatório e assim 

promovendo a produção de óleo. 

Na Figura 5-47 podem-se observar os mapas de pressão para os casos analisados. 
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Figura 5-47 Mapas de Pressão para os casos 05, 14 e 23. 

Na Figura 5-47, observam-se os mapas de pressão para os casos “05”, “14” e “23” 

para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos).  
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Observou-se o incremento da pressão para os casos “05” e “14”, o incremento da 

pressão foi continua até que o banco de óleo fosse produzido, depois disso acontece o 

breakthrough do ar no poço produtor, nesse momento a pressão do reservatório diminui 

significativamente. No “caso 23” não existe o deslocamento do banco de óleo até o poço 

produtor, o breakthrough do ar no “caso 23” acontece imediatamente. 

O valor máximo de pressão que os casos “05” e “14” atingiram foi de 360 psi 

aproximadamente, após a produção do banco de óleo a pressão diminuiu no reservatório todo, 

o valor mínimo da pressão foi perto do poço, o qual foi de 50 psi aproximadamente. 

Após ter analisado a pressão do reservatório durante o CIS, viu-se a necessidade de 

verificar o breakthrough do ar para os casos de estudo. 

É apresentada a Figura 5-48 da vazão de gás produzido para os casos analisados. 

 
Figura 5-48 Vazão de Gás para os casos 05, 14 e 23. 
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A Figura 5-48 apresenta as vazões de oxigênio e de dióxido de carbono para os casos 

“05”, “14” e “23”. Observou-se que para os casos “05” e “14” todo o oxigênio foi consumido 

pela frente de combustão até que começou a ser produzido aproximadamente no começo o 

2016. A quantidade de CO2 produzida é gerada pelas reações de oxidação dos 

pseudocompentes e do coque. 

A geração de oxigênio pode se entender como o início do fim do processo, observando 

a curva de produção de CO2 para o mesmo caso, a curva começa a diminuir ao mesmo tempo 

no qual a produção de O2 começou. Este comportamento tem lugar após a produção do banco 

de óleo, pelo qual a velocidade do ar é maior devido à diminuição da resistência do óleo do 

reservatório.  

Para o “caso 23”, observou-se que não teve produção de CO2 e a produção de O2 foi 

praticamente o mesmo valor que da injeção. 

5.4.3. Análise do fator de recuperação em função da porcentagem de 

craqueamento. 

A seguir foi realizada a análise do maior, intermediário e o menor valor da 

porcentagem de craqueamento. Fixaram-se os valores de Ea-Ar e da Qinj, assim foi possível 

observar a influência da porcentagem de craqueamento dentro do processo de combustão no 

Modelo 3.  

A Figura 5-49 apresenta o gráfico do FR em função do tempo. 
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Figura 5-49 Fator de Recuperação em função da porcentagem de craqueamento. 

Da Figura 5-49, pode-se observar o comportamento do FR em função do tempo, 

enquanto manteve-se constante a Ea-Ar em 100% e a Qinj de ar em 15000 m
3
/d. Os valores 

da Craq utilizados para a análise foram 25%, 50% e 75%. 

Os casos escolhidos são apresentados na Tabela 5-12. 

Tabela 5-12 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Porcentagem de craqueamento Fator de Recuperação (%) Observações 

11 25 78,04 Valor maior 

14 50 46,99 Valor intermediário 

17 75 27,47 Valor menor 

Observou-se que enquanto menor for o valor de Craq maior será o FR, a variável Craq 

determina a quantidade de coque que será formada através das reações de craqueamento e as 

reações de baixa temperatura que estão presentes no Modelo 3.  

Craq = 25% 

Craq = 50% 

Craq = 75% 
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Na Figura 5-50, observa-se os mapas de deposição de coque para os casos “11”, “14” 

e “17”. 

 
Figura 5-50 Mapas de deposição de coque para os casos 11, 14 e 17. 
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A Figura 5-50 apresenta os mapas de deposição de coque para os casos “11”, “14” e 

“17”, para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos). Pode-se ver que durante o processo 

de combustão a quantidade de coque formado para cada um dos casos analisado incrementa-

se de forma gradual.  

O valor máximo de deposição de coque para “caso 11” foi de 3,4 lb-mol/ft
3
, para o 

“caso 14” foi de 4,4 lb-mol/ft
3
 e para o “caso 17” foi de 4,4 lb-mol/ft

3
 aproximadamente. 

O comportamento dos mapas de deposição de coque para os casos analisados do 

Modelo 3 foram similares do que o Modelo 2, isto devido as reações de baixa temperatura que 

foram adicionadas para ambos os casos.  

As reações de baixa temperatura produziram mais coque do que as reações de 

craqueamento e foi essa quantidade extra de coque a que provocou uma diminuição do FR. 

5.4.4. Análise do fator de recuperação em função da Vazão de Injeção. 

Foi realizada a análise do maior, intermediário e o menor valor da Qinj de ar, foram 

fixadas a Ea-Ar e a Craq, assim foi possível observar a influência da Qinj de ar no processo de 

combustão.  

A Figura 5-51 apresenta o gráfico do FR em função do tempo. 
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Figura 5-51 Fator de Recuperação em função da Vazão de Injeção de ar. 

A Figura 5-51 apresenta o FR em função das vazões de injeção de ar (Qinj), os 

valores de Ea-Ar e Craq foram mantidos constantes com 100% e 50% respectivamente. Os 

valores de Qinj utilizados para a análise foram 7500 m
3
/d, 15000 m

3
/d e 22500 m

3
/d. 

A Tabela 5-13 mostra as características dos casos escolhidos para esta análise. 

Tabela 5-13 Tabela comparativa dos casos analisados. 

Caso Vazão de Injeção (m
3
/d) Fator de Recuperação (%) Observações 

13 7500 48,30 Valor intermediário 

14 15000 46,99 Valor maior 

15 22500 45,07 Valor menor 

Observou-se que enquanto maior for o valor da Qinj o tempo de chegada do banco de 

óleo ao poço produtor é menor, a velocidade do banco de óleo depende da velocidade da 

frente de combustão, além disso, foi observado que a Qinj influencia na quantidade de óleo 

Q
inj

=22500 m
3

/d  

Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3

/d  
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recuperado. Estas afirmações são observadas na Figura 5-52 que apresenta a vazão de óleo 

produzido. 

 
Figura 5-52 Vazão de Óleo para os casos 13, 14 e 15. 

Na Figura 5-52, observa-se que a vazão de produção do óleo para todos os casos de 

estudo apresenta um incremento significativo, como já foi dito, esse incremento é devido ao 

avance da frente de combustão a diferentes valores de Qinj. 

O “caso 15” com Qinj de 22500 m
3
/d mostrou que a produção do banco de óleo 

aconteceu antes do 2005 com uma vazão de óleo aproximadamente de 26 m
3
/d, enquanto o 

“caso 14” mostrou que a produção do banco de óleo aconteceu após 2005 com uma vazão de 

óleo aproximadamente de 17 m
3
/d e no “caso 13” se vê que a produção do banco de óleo 

aconteceu após o 2010 com uma vazão de óleo aproximadamente de 7 m
3
/d.  

A seguir, são apresentados os mapas de pressão para os casos estudados. 

Q
inj

=22500 m
3

/d  

Q
inj

=7500 m
3

/d 

Q
inj

=15000 m
3

/d  
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Figura 5-53 Mapas de pressão para os casos 13, 14 e15. 

Na Figura 5-53, observam-se os mapas de pressão para os casos “13”, “14” e “15”, 

para diferentes tempos (6 meses, 5, 10 e 20 anos).  
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Observou-se que o incremento da pressão para os casos “13”, “14” e “15” foi continua 

até a produção do banco de óleo, após a produção do banco de óleo acontece o breakthrough 

do ar no poço produtor, nesse momento a pressão do reservatório diminui significativamente. 

O fenômeno descrito foi evidenciado para diferentes datas nos casos “13”, “14” e “15”. 

O valor máximo de pressão que o “caso 13” apresentou foi de 360 psi, para o caso 

“14” foi de 370 psi e para o “caso 15” foi de 400 psi aproximadamente, após a produção do 

banco de óleo a pressão no reservatório diminuiu, o valor mínimo da pressão foi perto do 

poço, o qual foi de 35 psi aproximadamente. Observou-se que a queda de pressão foi mais 

rápida no “caso 15” do que o “caso 14” e este do que no “caso 13”, isto devido as diferentes 

Qinj para cada caso. Pode-se observar que a produção de óleo é menor a menores vazões de 

injeção. 

5.5 Comparativo entre os Modelos propostos. 

Os diferentes modelos de reações químicas apresentaram um comportamento similar 

na modelagem do deslocamento da frente de combustão no reservatório, mas, esse 

comportamento foi devido aos diferentes valores cinéticos das reações. 

A Tabela 5-14 apresenta um resumo do número e tipo de reações químicas de cada um 

dos modelos analisados no processo de combustão in situ. 

Tabela 5-14 Resumo dos Modelos de Reações Químicas. 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Reações de 

Oxidação 

R1 

Reações de 

Oxidação 
R1 

Reações de 

Oxidação 

R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 R4 

Reações de 

craqueamento 

R5 Reações de 

craqueamento 

R2 Reações de 

craqueamento 

R5 

R6 R3 R6 

 

Reações de 

Baixa 

Temperatura 

R4 
Reações de 

Baixa 

Temperatura 

R7 

R5 R8 

R6 R9 
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Observa-se que cada modelo apresenta diferentes reações, e elas são as responsáveis 

do comportamento da combustão dentro do reservatório, mas deve-se reconhecer a 

complexidade da modelagem numérica do processo de combustão através das reações 

químicas propostas pelos diferentes modelos. 

A seguir é apresentada a Tabela 5-15 com um resumo dos casos que foram analisados 

no trabalho, os resultados obtidos estão em função do FR. 

Tabela 5-15 Fator de Recuperação dos modelos apresentados. 

 Caso Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Fator de 

Recuperação (%) 

05 37,85 39,14 38,93 

11 68,91 77,91 78,04 

13 44,31 48,19 48,30 

14 53,26 46,98 46,99 

15 52,33 45,08 45,07 

17 33,49 27,51 27,47 

23 0,07 0,07 0,07 

Na Tabela 5-15 observa-se os FR de cada um dos modelos de reações propostos, pode-

se observar que existe uma variação nos valores de óleo recuperado em cada um dos casos 

analisados para um período de 20 anos.  

Lembrando que os casos “05, 14 e 23” foram utilizados para a análise das Ea-Ar, os 

casos “11, 14 e 17” foram utilizados para a análise da Craq e os casos “13, 14 e15” foram 

utilizados para analisar a Qinj. 

A Figura 5-54 apresenta o FR dos casos base “14” dos três modelos de reações 

químicas. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Jhon Morón Tarifa  136 

 

 
Figura 5-54 Fator de Recuperação para os casos Bases dos Modelos 1, 2 e 3. 

Da Figura 5-54 observa-se que o Modelo 1 apresentou um maior FR em comparação 

com o Modelo 2 e 3, os quais apresentaram um FR similar entre eles. O comportamento é 

devido a que o Modelo 1 não apresenta LTO, para os casos do Modelo 2 e 3 os quais 

apresentam LTO, uma dessas reações químicas é a encarregada de transformar um 

determinado volume de óleo em coque, dando como resultado uma diminuição na quantidade 

de óleo a ser produzido em relação ao Modelo 1. 

Com o intuito de conseguir enxergar as diferenças que oferecem os 3 Modelos 

propostos, viu-se a necessidade de comparar os casos bases. O parâmetro escolhido foi a 

temperatura, já que devido a que o Modelo 2 e o Modelo 3 apresentam reações de baixa 

temperatura, estas influenciam na temperatura final do processo. Mostra-se a Figura 5-55 

com os mapas de temperatura para o caso base “14” de cada Modelo proposto em 4 datas 

diferentes (6 meses, 5, 10 e 20 anos) especificadas na parte superior de cada mapa.  
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A Figura 5-55 está dividida em três colunas e quatro filas, cada fila representa uma 

data diferente que correspondem aos casos estudados, as imagens possuem detalhes mais 

descritivos que ajudam na sua compreensão, que correspondem ao caso “14” de cada modelo. 

 
Figura 5-55 Mapas de Temperatura para o caso base dos Modelos 1, 2 e 3. 
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Na Figura 5-55 observou-se o incremento da temperatura no sexto mês de injeção 

para os Modelos 2 e 3, em ambos os casos as reações de baixa temperatura permitiram que o 

processo de combustão seja iniciado antes do que no Modelo 1. A temperatura máxima que o 

“caso 14” do Modelo 1 atingiu foi de 1600 °F (870 ºC) aprox., o “caso 14” do Modelo 2 e 3 

atingiu uma temperatura de 2100 °F (1150 ºC) aprox. nas cercanias do poço.  

As temperaturas dos Modelos 2 e 3 são similares devido a presença das reações de 

baixa temperatura, estas reações forneceram a energia necessária para que o processo de 

combustão seja iniciado mais rápido do que no Modelo 1, este comportamento é coerente 

segundo a bibliografia estudada (Belgrave 1993). 

Foram comparados os casos que apresentaram os maiores FR dos 3 Modelos 

propostos. Os parâmetros escolhidos foram a temperatura e a vazão de óleo. 

A Tabela 5-16 apresenta os valores dos FR dos casos a ser comparados. 

Tabela 5-16 Fator de Recuperação dos Modelos 1, 2 e 3. 

Caso Fator de Recuperação (%) 

1 71,55 

10 78,32 

10 78,30 

A Figura 5-56 apresenta o FR dos melhores casos dos três modelos de reações 

químicas. 
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Figura 5-56 Fator de Recuperação dos melhores casos dos Modelos 1, 2 e 3. 

Da Figura 5-56 observa-se que o “caso 1” do Modelo 1 apresenta um maior FR nos 

primeiros anos do projeto, após 10 anos a produção diminui e os “casos 10” dos Modelos 2 e 

3 mostram maior FR. Este comportamento é devido aos valores das Ea-Ar das reações 

químicas para cada modelo, no “caso 1” do Modelo 1 os valores das Ea-Ar foram do 25%, 

devido a estes valores é que uma quantidade maior de coque é formada diante do banco de 

óleo, dificultando o deslocamento até o poço produtor.  

Mostra-se a Figura 5-57 com os mapas de temperatura para o “caso 1” do Modelo 1, o 

“caso 10” para o Modelo 2 e 3, foram comparados em 4 datas diferentes (6 meses, 5, 10 e 20 

anos), as quais estão especificadas na parte superior de cada mapa.  
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Figura 5-57 Mapas de temperatura do “caso 1” do Modelo 1 e “caso 10” dos Modelos 2 e 3. 

Observou-se na Figura 5-57 o incremento da temperatura no sexto mês de injeção 

para todos os modelos. No “caso 1” do Modelo 1, o incremento da temperatura foi devido aos 

baixos valores das Ea-Ar que permitiram o início da combustão, para o “caso 10” dos 

Modelos 2 e 3 o incremento da temperatura é devido à presença das reações de baixa 
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temperatura, já que são estas reações as que ocasionam o aumento progressivo da 

temperatura. O valor máximo que os modelos apresentaram foi no início do processo, o “caso 

1” do Modelo 1 atingiu uma temperatura de 1450 °F (787 ºC) aprox., o “caso 10” do Modelo 

2 e 3 atingiu uma temperatura de 1940 °F (1060 ºC) aprox. 

A partir do 15º ano do projeto, observa-se a diminuição da temperatura para o “caso 

10” do Modelo 2 e 3, enquanto no “caso 1” a temperatura da frente de combustão manteve-se 

maior, este fenômeno é possível devido à combinação de fatores como a vazão de injeção de 

ar de 7500 m
3
/d e a porcentagem de craqueamento de 25%, mas o parâmetro principal é a 

ausência das reações de baixa temperatura, já que uma das funções destas reações é a de 

formar compostos oxigenados os quais se transformam em compostos mais pesados, assim o 

círculo entre o craqueamento e a formação de compostos pesado é continuo.  

A Tabela 5-17 apresenta os valores do FR, o oxigênio (O2) injetado, produzido e 

consumido no processo, para os casos com o maior FR e para o caso base referentes aos 

modelos. 

Tabela 5-17 Valores dos casos analisados para os diferentes modelos. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Caso 14 Caso 1 Caso 14 Caso 10 Caso 14 Caso 10 

FR (%) 53,26 71,55 46,98 78,32 46,99 78,30 

O2 Injetado (m
3
) 2,30×10

7 
1,15×10

7
 2,30×10

7
 1,15×10

7
 2,30×10

7
 1,15×10

7
 

O2 Produzido (m
3
) 1,13×10

6
 0 7,32×10

5
 1,40×10

5
 7,31×10

5
 1,39×10

5
 

O2 Consumido (m
3
) 2,19×10

7
 1,15×10

7
 2,23×10

7
 1,14×10

7
 2,23×10

7
 1,14×10

7
 

O2 Consumido (%) 95,09 100 96,82 98,78 96,82 98,79 

Da Tabela 5-17 observa-se que a porcentagem de O2 consumido para o “caso 14” do 

Modelo 1 é aproximadamente 95%, o “caso 14” do Modelo 2 e 3 consumiram por volta do 

97% do O2. Os valores de Ea-Ar, Craq e Qinj são iguais para os 3 modelos, este 

comportamento é coerente com a bibliografia pesquisada (Belgrave, 1993), já que as reações 

de baixa temperatura precisam de uma quantidade de O2 para reagir, polimerizar e depois 

formar compostos mais pesados. 
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Para o “caso 1” do Modelo 1 observou-se que o O2 foi consumido totalmente, isto é 

devido ao baixo valor da Ea-Ar, o qual permite que o processo de combustão seja mantido 

durante o processo todo, outro fator que ajuda ao fenômeno descrito é a Qinj. 

O “caso 10” do Modelo 2 e 3 consumiram por volta de 98% do O2. Para estes casos foi 

utilizada uma Ea-Ar ao 100%, é este valor que fiz que ao final do projeto a frente de 

combustão não fosse autossustentada e que a temperatura da mesma diminuísse, na Figura 

5-57 observa-se de forma gráfica o que foi explicado neste parágrafo. 

A Tabela 5-18 apresenta os valores do Np, o volume de óleo no reservatório, a 

quantidade de óleo consumido pela frente de combustão e a quantidade de coque que fica no 

reservatório, para 5, 10, 15 e 20 anos. 

Tabela 5-18 Comparativo entre os melhores casos dos Modelos 1, 2 e 3. 

  Modelo 1-Caso 1 Modelo 2-Caso 10 Modelo 3-Caso 10 

  m
3
 % m

3
 % m

3
 % 

 Volume de óleo 

(VOIP) 
24 933 100 24 933 100 24 933 100 

5 anos 

Np 4 807 19,28 2 042 8,19 2 042 8,19 

Vol. de óleo Res. 13 911 55,79 20 085 80,55 20 085 80,55 

Óleo cons + Coque 6 213 24,92 2 807 11,26 2 804 11,25 

10 anos 

Np 8 956 35,92 6 295 25,25 6 255 25,09 

Vol. de óleo Res. 9 793 39,28 14 577 58,47 14 660 58,80 

Óleo cons + Coque 6 183 24,8 4 059 16,28 4 016 16,11 

15 anos 

Np 16 480 66,10 18 353 73,61 18 338 73,55 

Vol. de óleo Res. 1 842 7,39 1 571 6,30 1 571 6,30 

Óleo cons + Coque 6 609 26,51 5 009 20,09 5 024 20,15 

20 anos 

Np 17 839 71,55 19 527 78,32 19 522 78,30 

Vol. de óleo Res. 269 1,08 311 1,25 311 1,25 

Óleo cons + Coque 6 824 27,37 5 093 20,43 5 098 20,45 
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Na Tabela 5-18 observa-se que a quantidade de óleo consumido mais o coque formado 

para o “caso 10” dos Modelos 2 e 3 aumenta de maneira progressiva ao longo do projeto, esse 

comportamento é logico, lembrando que as Ea-Ar dos Modelos 2 e 3 foi de 100%, assim 

pode-se verificar que devido aos valores das Ea-Ar a produção de coque e a quantidade de 

óleo-coque que é consumida é progressiva, ou seja, vai aumentando a medida que a frente de 

combustão se desloca até o poço produtor. 

Na Tabela 5-18 pode-se observar que para o “caso 1” do Modelo 1 nos primeiros 5 

anos a quantidade de coque formada e a quantidade de óleo-coque consumida foi maior do 

que para 10 anos, esse comportamento é devido aos valores das Ea-Ar que foi de 25%, o que 

significa que a quantidade inicial de coque que foi formada pelas reações de craqueamento foi 

grande, após 10 anos observa-se uma diminuição nessa quantidade por causa do deslocamento 

da frente de combustão. Para os 15 e 20 anos do projeto observa-se que a quantidade de coque 

formada e a quantidade de óleo-coque consumida aumenta, este fenômeno é devido ao 

deslocamento da frente de combustão, já que ela consome todo o óleo e o coque que entra em 

contato com essa frente de combustão. 
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6 Conclusões e recomendações 

 Neste capítulo estão descritas as conclusões e recomendações mais importantes que 

resultaram dos estudos de simulação apresentados. 

6.1 Conclusões 

As principais conclusões para o processo de Combustão In Situ após o estudo de 

simulação numérica são: 

 Com o processo CIS foi possível incrementar o fator de recuperação de óleo desde o 

valor da produção primaria de 16,6% a 53,26%, 46,98% e 46,99% para os casos 

bases dos modelos 1, 2 e 3 respectivamente. 

 Observou-se um incremento no fator de recuperação de óleo desde o valor da 

produção primaria de 16,6% a 71,55%, 78,32% e 78,30% para os melhores casos 

dos modelos 1, 2 e 3 respectivamente. 

 Após ter realizado a análise de sensibilidade, observou-se que o parâmetro mais 

influente foram as energias de ativação-fator pré-exponencial, seguido pela 

porcentagem de craqueamento e finalmente pela vazão de injeção. 

 O aumento na vazão de injeção de ar promove um incremento no óleo recuperado, 

porém observa-se que existe um limite na injeção de ar. 

 O breakthrough de ar diminuiu a produção do óleo devido a mobilidade do ar. 

 Os modelos de reações químicas apresentaram um comportamento similar no 

deslocamento da frente de óleo, porem os diferentes valores cinéticos das reações 

químicas torna difícil uma análise comparativa entre eles. 

 Foi mostrado a importância dos modelos de reações químicas, já que depende deles 

o comportamento da CIS. 
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6.2 Recomendações 

Após os estudos que foram realizados, viu-se a necessidade de realizar estudos mais 

aprofundados, surgiram as seguintes recomendações para futuros trabalhos: 

 Otimizar as reações químicas baseados em dados experimentais; 

 Otimizar os valores cinéticos das reações químicas baseados em dados 

experimentais; 

 Estudar reservatórios com capa de gás; 

 Estudar a combustão in situ molhada; 

 Estudar a combustão in situ cíclica; 

 Estudar a combustão in situ molhada cíclica; 

 Estudar a produção de CO2 e a possível re-injeção no reservatório.
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