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RESUMO 

Com um número crescente de campos maduros, a recuperação de óleo pesado tem se 

apresentado um dos grandes desafios do setor petrolífero. O Nordeste Brasileiro, por exemplo, 

possui inúmeros reservatório de óleo pesado que são explorados com a utilização de métodos 

térmicos. Dentre os tipos de métodos utilizados para óleos pesados, destaca-se o método da 

combustão in-situ, uma técnica no qual o calor é produzido dentro do reservatório, diferente da 

injeção de fluido aquecido em que o calor é gerado na superfície e transportado para o reservatório. 

Neste tipo de processo, é comum utilizar poços verticais como injetores e produtores. Contudo, 

métodos que utilizam poços horizontais como produtores de óleo são cada vez mais estudados 

devido à maior área de contato entre a formação e a frente de combustão. Sendo assim, o 

objetivo principal do presente trabalho foi estudar as diferentes configurações de poços (CIS, 

THAITM e CAGD) no processo de combustão in-situ, na recuperação de óleo, utilizando um 

reservatório semissintético com características do Nordeste Brasileiro. O método “toe-to-heel 

air injection” (THAITM) é um processo de recuperação de petróleo avançado, que consiste na 

integração da combustão in-situ com os avanços tecnológicos na perfuração de poços 

horizontais. Este método utiliza poços horizontais como produtores de óleo, mantendo poços 

injetores verticais para a injeção de ar. O processo de drenagem de óleo por diferencial 

gravitacional assistida com combustão (CAGD) é um sistema integrado, nesta configuração o 

poço injetor horizontal é perfurado na parte superior de formação, com um poço horizontal 

produtor na seção inferior. As simulações foram realizadas em um programa comercial de 

processos térmicos, denominado “STARS” (Steam, Thermal, and Advanced Processes 

Reservoir Simulator), da empresa CMG (Computer Modelling Group). Foi realizada uma 

análise da vazão de injeção de ar e verificou-se que cada método possuía um limite máximo de 

injeção para o modelo base, mostrando que passando desse limite de injeção de ar, havia 

redução da produção acumulada de óleo.  Foram realizadas análises dos parâmetros 

operacionais: vazões de injeção, configuração e completação dos poços. Na análise de 

sensibilidade foi encontrado que a vazão de injeção de ar apresentou maior influência no 

método THAI, já no método CIS a completação dos poços foi o parâmetro mais influente e no 

CAGD a configuração de poços foi o que apresentou maior influência na fração recuperada. Os 

resultados econômicos mostraram que o melhor caso obtido foi o método CAGD, pois, apesar 

de possuir maior custo inicial, foi o que apresentou melhor retorno financeiro quando 

comparado com os melhores casos do CIS e THAI.  

___________________________________________________________________________ 

Palavras-chave: Rochas sedimentares, poços horizontais, óleo pesado, combustão in-situ, 

simulação computacional. 
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ABSTRACT 

With an increasing number of mature fields, heavy oil recovery has performed one of the great 

challenges of the oil industry. The Brazilian Northeast, for example, has numerous heavy oil 

reservoirs are explored with the use of thermal methods. Among the types of methods used for 

heavy oil, there is the method of in-situ combustion, a technique in which heat is produced 

within the container, unlike the injection of heated fluid when the heat is generated at the surface 

and transported to the reservoir. In this type of process, it is common to use vertical wells as 

injectors and producers. However, methods which use horizontal wells like oil producers are 

increasingly studied because of greater contact area between the formation and combustion 

front. Thus, the main objective of this work was to study the different configurations of wells 

(CIS THAITM and CAGD) in the process of in-situ combustion in oil recovery using a semi-

synthetic tank with Brazilian Northeast features. The method "toe-to-heel air injection" 

(THAITM) is a process of enhanced oil recovery, which is the integration of in-situ combustion 

with technological advances in drilling horizontal wells. This method uses horizontal wells such 

as oil producers, keeping vertical injection wells for injecting air. The oil drain process by 

differential gravitational assisted with combustion (CAGD) is an integrated, in this 

configuration the horizontal injector well is drilled at the top formation with a horizontal 

production well in the lower section. The simulations were performed in a commercial program 

of thermal processes, called "STARS" (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator), the company CMG (Computer Modelling Group). An analysis of the air flow 

injection was performed and it was found that each method had a maximum injection to the 

base model, a show that through this air injection limit was reduced cumulative production of 

oil. Analyses of operating parameters were used: injection flow, configuration and completion 

of wells. In the sensitivity analysis we found that the air injection flow showed greater influence 

on THAI method, since the CIS method the completion of the wells was the most influential 

parameter and CAGD configuration wells showed the greatest influence in the recovered 

fraction. The economic results have shown that the best case obtained in CAGD method 

because, despite having higher initial cost showed the best financial return compared to the best 

cases the CIS and THAI. 

 

Keywords: Sedimentary rocks, horizontal wells, heavy oil, in-situ combustion, computer 

simulation. 
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n1: Razão atômica de hidrogênio em relação ao carbono 

n: Período Anos

  

Np: Produção acumulada total de óleo  m3 

 

OAT: Oxidação a alta temperatura 

OBT: Oxidação a baixa temperatura 

OOIP: Original oil in-place 

 

P: Pressão  kPa, Psi, bar 

Po2: Pressão parcial de oxigênio KPa, Psi, bar 

Po: Potência KW 

𝑃ó𝑙𝑒𝑜: Preço de venda óleo               US$/m³ 

 

R: Constante universal dos gases atm.l/mol.K 

Rc: Taxa de reação do óleo bruto kg/m³.min 

R: Receita                                             US$ 

 

  

SAGD: Steam Assisted Gravity Drenagem 

STARS: Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator  

 

 

t: Tempo de projeto  ano 

T: Temperatura absoluta ºC, K, ºF 

T1: Tempo  Horas 

THAI: Toe-to-heel air injection 
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VPL: Valor Presente Líquido US$ 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑: Volume de óleo produzido              m³STD 

 

∆𝐺𝑖𝑛𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Injeção anual acumulada de gás            m³STD 

∆𝑁𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Produção anual acumulada de óleo            m³STD 

∆𝑊𝑝𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Produção anual acumulada de água            m³STD 

 

 

Letras gregas 
 

 

 

μo: Viscosidade do óleo  cP 

ø: Porosidade % 
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1 Introdução geral 

 

Com o aumento da demanda por petróleo no mundo, e a escassez com relação à 

descoberta de novos reservatórios com elevado grau API (óleo leve), torna-se indispensável à 

exploração de reservatórios de óleos pesados, que apresentam grau API inferior a 19, com 

elevada viscosidade e densidade. (CHICUTA, 2009). 

A ocorrência de reservatórios de óleos pesados e ultra pesados, vêm aumentando 

sensivelmente, no entanto, devido à elevada viscosidade do óleo, os métodos convencionais de 

recuperação não podem ser aplicados nesses locais, necessitando, assim, maiores investimentos 

e, consequentemente, desenvolvimento de novas tecnologias com a finalidade de tornar viável 

a exploração desses reservatórios. (ARAÚJO, 2012). 

Avaliar e adaptar as tecnologias atuais à realidade dos reservatórios brasileiros e 

mundiais existe não apenas na fase de exploração (descoberta dos reservatórios), mas também 

no desenvolvimento daqueles campos que já foram descobertos, e não produzem devido à falta 

de tecnologias (ARAÚJO, 2008). 

Diante deste cenário, os métodos térmicos vêm sendo estudados para aplicação nesses 

campos, tendo como principal objetivo a redução da viscosidade do óleo através do aumento 

da temperatura do reservatório, favorecendo a mobilidade do óleo no meio poroso, acarretando 

em um aumento no índice de produtividade desses reservatórios. 

Dentre os métodos térmicos, a combustão in situ é um dos métodos mais antigos na 

indústria de petróleo e o mais eficiente energeticamente (SARATHI, 1999; CASTANIER et 

al., 2002). Esse método consiste na queima de parte do próprio óleo do reservatório, criando-

se uma frente de calor, que avança dentro do reservatório reduzindo a viscosidade do óleo, 

aumentando sua mobilidade no meio poroso (CARCOANA, 1992). 

No processo in situ, uma pequena porção do óleo do reservatório entra em ignição, a 

qual é sustentada pela injeção contínua de ar. Como em qualquer reação de combustão, o 

comburente (oxigênio) se combina com o combustível (óleo) liberando calor e formando 

produtos como água e dióxido de carbono para uma reação completa. Nesse caso, a composição 

do óleo afeta a quantidade de energia liberada. (ROSA, 2006).  

Novas alternativas na aplicação do processo de combustão in-situ vêm se mostrando 

favoráveis na recuperação de óleos pesados. Os processos THAI™ e CAGD são ramificações 
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do método CIS que foram auxiliados pelos avanços tecnológicos na perfuração de poços 

horizontais, ou seja, com um arranjo de poços diferentes daquela observada no processo de 

combustão in-situ convencional, que emprega apenas poços verticais, injetores e produtores.  

O método “toe-to-heel air injection”, marca registrada pela Petrobank Energia e 

Recursos Ltd., é um processo de recuperação de petróleo avançado que consiste na integração 

da combustão in-situ, mantendo o poço injetor vertical para a injeção de ar e o poço produtor 

horizontal, possibilitando uma maior quantidade de extração de óleo pesado em reservatórios 

(GREAVES; TURTA, 1997). 

 O método “Combustion Assisted Gravity Drainage” (CAGD) é um novo processo de 

recuperação de óleo que utiliza poços horizontais (injetores e produtores). Uma característica 

importante desta técnica é que os poços horizontais devidamente orientados ajudam no 

desenvolvimento de uma câmara de calor que percorre o reservatório em toda sua extensão.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo do 

processo de combustão in-situ tradicional (poços verticais injetores e produtores) e sistemas 

com poços horizontais (THAI™ e CAGD), usando um reservatório semissintético com 

características do Nordeste Brasileiro. 

Para tal análise, foi utilizado um programa comercial de simulação de reservatórios de 

petróleo usado em processos térmicos, denominado STARS (Steam, Thermal, and Advanced 

Processes Reservoir Simulator) da CMG (Computer Modelling Group). 

Essa dissertação é composta por 6 capítulos. O Capítulo I apresenta uma introdução 

geral sobre o assunto abordado. No Capítulo II, são apresentados os aspectos teóricos que 

caracterizam e fundamentam a compreensão do trabalho através das principais definições 

pertinentes ao assunto, bem como as reações químicas e cinéticas e como se realizam um 

planejamento e otimização dos experimentos. No Capítulo III, é apresentado o estado da arte, 

na qual são destacados algumas pesquisas e trabalhos relacionados ao processo CIS, THAI e 

CAGD. O Capítulo IV apresenta a metodologia do trabalho, onde estão descritos o modelo do 

simulador, a modelagem do reservatório, o modelo de fluidos, as condições de operação e a 

metodologia utilizada no trabalho. O Capítulo V apresenta os resultados obtidos no trabalho, 

com as respectivas discussões. E por fim, no Capítulo VI estão descritas as principais 

conclusões e recomendações para pesquisas e estudos futuros. 
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2 Aspectos teóricos 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos dos métodos de recuperação, com 

ênfase para o método de combustão in situ tradicional, THAI e CAGD, bem como seus 

princípios para aplicação, as reações químicas que ocorrem durante o processo e as principais 

vantagens e desvantagens de sua aplicação. 

 

2.1 Métodos de Recuperação de Petróleo 

 

Na vida produtiva de um campo de petróleo algumas etapas são decisivas para a 

continuidade do projeto. Por exemplo, escolher o melhor método de recuperação suplementar 

que se adeque as características do reservatório, a fim de extrair óleo retido no reservatório após 

a produção do reservatório iniciar seu declínio.  

O método de recuperação primária é aquele que utiliza apenas a energia natural presente 

no reservatório, como o principal mecanismo para deslocar o óleo para o poço produtor. Nos 

processos convencionais de recuperação, utilizam-se a água e o gás natural como fluidos de 

injeção. Nesses métodos o fluido atua de forma mecânica, ou seja, não se espera que haja 

interação química ou termodinâmica entre os fluidos, injetado e de reservatório, e nem interação 

com a formação.  Quando essa energia deixa de ser eficiente para a produção, os métodos 

especiais de recuperação podem ser aplicados para contornar esta situação (SANTOS, 2009). 

 

Os métodos especiais de recuperação surgiram da necessidade de aumentar a vida útil 

de um reservatório de petróleo, assim, aumentando a quantidade de petróleo extraída da jazida. 

Estes métodos envolvem agentes externos que podem ajudar a diminuir a viscosidade ou reduzir 

a tensão interfacial, melhorando a mobilidade do óleo no meio poroso, com a finalidade de 

incrementar a produção. Alguns desses métodos são: métodos térmicos (injeção de vapor, 

combustão in situ, entre outros), químicos (injeção de surfactantes ou polímeros), miscíveis 

(injeção de CO2) ou microbiológicos (BARILLAS, 2008). 
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2.2 Métodos Térmicos de Recuperação de Petróleo 

 

Nos reservatórios em que o petróleo contido apresenta alta viscosidade, a escolha de um 

método convencional de recuperação não é aconselhada. A alta viscosidade do óleo dificulta o 

escoamento no meio poroso, devido a sua baixa mobilidade. Quando calor é fornecido, o óleo 

tem sua viscosidade reduzida e com isso há um incremento na recuperação do mesmo 

(ARAÚJO,2012b). 

Os métodos térmicos apresentam duas categorias principais: a injeção de fluidos 

aquecidos (água quente ou vapor d’água) onde há a geração de calor na superfície e 

transferência para um fluido que, posteriormente, é injetado no poço; e a combustão in situ, na 

qual o calor é gerado dentro do próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo com 

o ar injetado (ARAÚJO, 2008). 

A expansão do óleo é outro mecanismo intrínseco à recuperação térmica, quando 

aquecido, aumenta a energia para expulsar os fluidos contidos no reservatório. Durante a 

injeção de vapor, o óleo pode expandir de 10 a 20% dependendo de sua composição. Outro 

benefício da recuperação por injeção de vapor é a destilação do óleo. No deslocamento de um 

óleo volátil por vapor, a alta temperatura, as frações mais leves do óleo podem ser vaporizadas. 

Essas frações se condensam quando em contato com a formação mais fria, formando um 

solvente ou banco miscível à frente da zona de vapor (ROSA et al., 2006). 

 

2.3 Combustão In-Situ 

 

O processo de combustão in-situ é uma técnica de recuperação térmica que consiste em 

gerar calor dentro do próprio reservatório, através de uma frente de combustão. O reservatório 

é aquecido por esta frente de combustão, que queima uma pequena porção do volume de óleo 

in place e é sustentada pela injeção contínua de ar, propagando-se através do reservatório. Em 

um processo de combustão estável, o consumo de combustível é da ordem de 10% OOIP 

(GREAVES et al., 2000). O esquema do processo em campo pode ser visualizado na Figura 

2.1. 
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Figura 2.1: Esquema do processo de combustão in-situ. 

 

Fonte: Adaptado de Alberta Research Council, 2006. 

 

Na reação de combustão que ocorre dentro do reservatório, o comburente (oxigênio) se 

combina com o combustível (óleo) liberando calor e formando produtos como água e dióxido 

de carbono para uma reação completa. Nesse caso, a composição do óleo afeta a quantidade de 

energia liberada. (ARAÚJO,2012a). 

A ignição do óleo no reservatório é o primeiro requisito para a combustão in- situ. Em 

muitos reservatórios a ignição é espontânea e em outros requer aquecimento. Dependendo da 

composição do óleo, a velocidade deste processo de oxidação pode ser suficiente para 

desenvolver temperaturas que podem levar à ignição do óleo. A ignição também pode ser 

auxiliada pelo uso de aquecedores de fundo, pré-aquecendo o ar de injeção ou por meio de 

injeção de ar com um produto químico oxidável, tal como óleo de linhaça (ROSA, 2006). 

As reações de oxidação que ocorrem durante a combustão consomem oxigênio e geram 

calor, água e óxidos de carbono. A energia gerada depende da composição do óleo. Devido às 

elevadas temperaturas, o óleo é parcialmente destilado e as frações leves do óleo e o vapor 

gerado nas reações de oxidação são levados adiante da frente de combustão e se condensam nas 

regiões mais frias do reservatório. O combustível que é formado devido à destilação do vapor 
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e reações de craqueamento é depositado logo após a passagem da frente de vapor. Todo 

combustível depositado deve ser consumido para que a frente de combustão avance no meio 

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

condução, convecção de gases de combustão, vapores e líquidos e pela condensação de voláteis 

e de vapor (CHICUTA, 2009). 

O processo de combustão in-situ não é limitado a óleos de alta viscosidade. Há 

reservatórios que produzem óleos de °API maior que 40 e foram submetidos a esse processo. 

Normalmente este método é utilizado para óleos pesados, devido à redução de viscosidade com 

o aumento da temperatura, mas também pode ser utilizado na recuperação de óleos leves, pois 

o processo de combustão in-situ promove produção através do fluxo de gases de combustão, 

expansão térmica e vaporização de óleos leves (GERRITSEN et al., 2004).  

 

2.3.1 Combustão Seca 

 

A combustão in-situ pode ser classificada como seca ou úmida, sendo que a combustão 

seca é aquela em que somente ar é injetado na formação. A combustão úmida é aquela em que 

ar e água são injetados simultaneamente ou alternadamente, conhecido como COFCAW (do 

inglês,Combination Of Forward Combustion And Water) (ARAÚJO,2012b).  

A combustão seca pode ser realizada de forma direta e reversa. O termo combustão 

direta é frequentemente aplicado no processo in-situ em que a frente de combustão avança no 

sentido do movimento de ar, ou seja, do poço injetor para o poço produtor. Já na reversa a frente 

de combustão se move em sentido contrário ao fluxo de ar. A porção de óleo queimada pela 

combustão direta e reversa é diferente. Na combustão seca direta queima apenas os resíduos 

semelhantes a coque, enquanto o combustível queimado na combustão reversa é um 

hidrocarboneto de peso molecular intermediário. Isso ocorre porque todo o óleo móvel deve se 

mover através da zona de combustão. Dessa forma, a combustão seca reversa consome um 

percentual maior do óleo original do que a combustão direta. Entretanto, o movimento do óleo 

através da zona de alta temperatura promove mais craqueamento do óleo, melhorando sua 

massa específica. Embora a combustão reversa tenha sido demonstrada em laboratório, ela não 

foi provada em campo (CRUZ, 2010).  
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A combustão seca direta é o procedimento de queima mais utilizado e consiste em injetar 

ar seco no reservatório para manter a frente de combustão que se desloca do injetor para o 

produtor (TABASINEJAD; KARRAT, 2006). 

A ignição é marcada pela queima, sendo que em alguns casos é induzida por meios 

externos, como aquecedores elétricos ou injeção de agentes pirofóricos. Ela pode ser propagada 

por um fluxo contínuo de ar, ou através de outros artifícios, pois em alguns momentos a energia 

liberada das reações químicas não é suficiente. À medida que a frente avança no reservatório, 

várias zonas entre poços injetores e produtores são criadas em virtude do transporte de calor e 

de massa e das reações químicas. Estas zonas são denominadas como: zona queimada, zona de 

combustão (frente de combustão), zona de vaporização e craqueamento térmico, zona de 

condensação, banco de óleo e zona pura (óleo original) (CASTANIER; BRIGHAM, 2002). 

Estas zonas podem ser visualizadas na Figura 2.2.  

Figura 2.2:Representação das zonas formada durante o processo de combustão in-situ. 

 

Fonte: Adaptado de Rosa et al., 2006. 

 

A seguir uma descrição das zonas formadas durante o processo: 

 

Zona queimada: Esta região foi varrida pela combustão, de forma que todo líquido foi 

removido, restando apenas poros saturados com ar (Rosa et al., 2006). Por conta do fluxo 

contínuo de ar, a temperatura nesta zona é crescente, atingindo seu máximo nas proximidades 

da frente de combustão (ROSA, 2006). 
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Zona de combustão: Esta é a mais delgada, com alguns centímetros de espessura. Na frente 

de queima, ocorre a deposição e a queima do combustível pesado (coque), caracterizando a 

zona de maior temperatura. É nesta região que ocorre a oxidação a alta temperatura (OAT), que 

libera a maior quantidade de energia. Atrás da frente de combustão, a temperatura é menor, uma 

vez que o gás injetado é mais frio. Após a frente de combustão, a temperatura vai diminuindo, 

já que parte da energia gerada se dissipa e aquece as adjacências do reservatório. A frente de 

queima é alimentada pelo processo de deposição de combustível coque, que ocorre na próxima 

zona, chamada de zona de craqueamento ou de vaporização (ROSA, 2006). 

Zona de vaporização e craqueamento: o produto pesado (coque) se deposita para ser 

queimado, enquanto os produtos mais leves são vaporizados, por isso é chamada de zona de 

vaporização. A temperatura nesta zona é decrescente, da temperatura da frente de combustão 

até a temperatura necessária para ferver a água na pressão do reservatório. Nesta zona, observa-

se o mecanismo de destilação a vapor (ROSA, 2006). 

Zona de condensação: As frações leves, vaporizadas anteriormente, encontram esta região 

de menor temperatura e se condensam, promovendo um deslocamento miscível do óleo. O 

vapor d`água também condensa, alimentando o banco de água quente que também desloca o 

óleo. Os gases da combustão promovem um mecanismo de deslocamento por gás. (ROSA, 

2006). 

Banco de óleo: região onde se acumula o óleo deslocado pelo processo de combustão. Nessa 

zona, a água conata imóvel, o óleo deslocado e alguns gases de combustão ocupam o espaço 

poroso. A temperatura é próxima da inicial, de modo que há pouco melhoramento quanto à 

viscosidade do óleo (ROSA, 2006). 

Zona não afetada: corresponde à parte de óleo não atingida pela frente de combustão, com 

as características de saturação e temperatura originais do reservatório (ROSA, 2006). 

A combustão seca pode também ser classificada como combustão com ar enriquecido. 

Nesse tipo de combustão, o ar injetado contém concentração molar de oxigênio superior a 21%. 

As vantagens desse tipo de combustão incluem: aumento no calor liberado pela frente de 

combustão, devido ao decaimento da razão de CO/CO2, nos gases produzidos; miscibilidade de 

uma maior concentração de dióxido de carbono no óleo; e, finalmente, a baixa pressão parcial 

do oxigênio que ocasiona menores custos de compressão (CHICUTA, 2009). 
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Na injeção de ar enriquecido, é esperado um aumento na temperatura da frente de 

combustão e um aumento do calor liberado à medida que a concentração de oxigênio do gás 

injetado aumenta, ocasionando uma diminuição dos custos operacionais, e possivelmente 

afetando a estequiometria da reação de combustão. Entretanto, o custo de uma elevada 

concentração de oxigênio é a principal desvantagem (RODRIGUEZ, 2004). 

 

2.3.2 Combustão Molhada 

 

A combustão molhada também referenciada como COFCAW (combination of forward 

combustion and water), é um tipo de combustão direta, porém se utiliza a água com o ar, e este, 

por sua vez, pode ser injetado simultaneamente ou de forma intermitente, e utiliza-se do fato da 

água poder absorver e transportar calor de forma muito mais eficiente que o ar.  

A água injetada absorve calor da zona queimada, vaporiza-se, passa através da frente de 

combustão, e libera o calor ao se condensar nas partes mais frias do reservatório. Assim, o 

crescimento do platô de vapor e do banco de água é acelerado, resultando em um movimento 

do calor e deslocamento do óleo mais rápidos (CATONHO,2013).  

 Alguns ensaios experimentais e de campo mostraram que a combustão molhada reduz 

a quantidade de óleo queimado como combustível, ou seja, maior quantidade de óleo é 

deslocada, restringindo a quantidade de ar exigida para queimar um volume específico de óleo 

do reservatório (TABASINEJAD; KARRAT, 2006). 

 

2.4 Injeção de ar em poços verticais com produção de óleo em poços 

horizontais (THAI) 

 

O processo THAI™ (“toe-to-heel air injection”) é marca registrada pela Petrobank 

Energia e Recursos Ltd., é um método de recuperação avançada de petróleo que consiste em 

agregar a combustão in-situ (CIS) com o uso de poços horizontais. A característica marcante 

do método é a utilização de poços horizontais para a produção de óleo com poços injetores de 

ar verticais. A frente de combustão formada percorre o reservatório escoando o óleo aquecido 

em direção ao poço horizontal produtor (ROJAS et al., 2010). 
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Na Figura 2.3, se tem o esquema do processo THAITM. Ao se injetar ar, uma frente de 

combustão é formada e se move em direção à extremidade do poço horizontal, permitindo que 

o óleo aquecido seja drenado por gravidade pelo poço de produção. Essa configuração de poços 

é conhecida como VIHP (um poço injetor vertical e um poço produtor horizontal). Novas 

configurações de poços podem ser criadas através do reservatório em uma unidade de linha de 

fases, como 2VIHP (dois poços verticais e um poço horizontal produtor), entre outros. 

(ARAÚJO,2012a). 

 

Figura 2.3: Esquema do processo de injeção de ar em poços verticais com produção de óleo em 

poços horizontais. 

 

Fonte: Adaptado de British Petroleum, 1993. 

 

Quando o ar é injetado no reservatório, o mesmo migra para frente de combustão em 

virtude da força do gradiente de difusão de oxigênio estabelecida sob condições de estado 

estacionário, mostrando que é necessário equilíbrio entre o fluxo de oxigênio estequiométrico 

para queimar o combustível (coque) previsto adiante da frente de combustão e da eliminação 

dos gases de combustão. Ocorre esse equilíbrio devido os gases de combustão e fluidos 

mobilizados serem atraídos para baixo na seção exposta do poço produtor horizontal. Assim, o 

THAI™ é um processo de gravidade assistida que é controlado pelo gradiente de pressão 

(GREAVES et al, 2000). 
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É identificada durante o processo uma região de combustão que pode atingir 

temperaturas acima de 700 °F (371 ºC). À jusante da frente de combustão é criada a zona de 

deposição de coque, combustível utilizado no processamento. Na frente destas duas zonas 

encontra-se a zona de óleo aquecido, que desloca o óleo com baixa viscosidade (ROJAS et al., 

2010). 

Ao longo do poço horizontal, o óleo proporciona uma vedação natural o que impede o 

desvio do gás na região do petróleo à jusante, devido à criação de uma barreira viscosa. A 

manutenção do banco de óleo à jusante e saturação de água constante preveem condições de 

processo contínuo, tanto na zona de óleo móvel como na frente de combustão (GREAVES et 

al., 2000). 

A zona de óleo móvel propicia que o método seja eficiente e seguro. O craqueamento 

térmico das moléculas com peso molecular elevado é promovido devido às altas temperaturas 

criadas pela zona de combustão, o que produz um óleo mais leve, facilitando o escoamento no 

reservatório (GREAVES et al., 2000). 

Muitos fatores são relevantes para que se atinja uma temperatura ideal na zona de 

combustão, como a taxa de injeção de ar (fluxo de oxigênio), visto que a região pode expandir 

ou contrair, e também da quantidade de calor perdida para as rochas e a zona de água. No 

método toe-to-heel air injection (THAI™), o calor é transportado diretamente para o poço 

produtor horizontal pelos fluidos quentes, em vez de aquecimento até a região fria, a jusante do 

reservatório, como ocorre no processo de combustão in-situ (CIS) convencional. O principal 

fator é a eficiência de varredura alcançada no processo toe-to-heel air injection, onde as altas 

temperaturas geradas à frente da frente combustão são maiores em relação ao processo 

convencional (GREAVES; XIA; TURTA, 2008). 

Uma característica do processo THAI™, é a presença da camada fria do reservatório de 

óleo que contribui para a estabilidade do método. Isso ocorre porque a saturação do óleo 

permanece em grande parte intacta, permitindo um processo mais estável. Entretanto, nos 

ensaios experimentais a temperatura alcançada no processo de combustão será ligeiramente 

menor do que em operações no campo, uma vez que a perda é menor (GREAVES; XIA; 

TURTA, 2008). 

A eficiência do processo de recuperação de óleo pesado e betume no processo THAI™ 

para reservatórios de arenito é superior quando comparado à combustão in-situ convencional, 
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devido à eliminação de gás no processo e pela frente de combustão que viaja ao longo do poço 

horizontal, aquecendo e escoando o óleo em direção ao poço produtor pelo efeito da força 

gravitacional, permitindo incremento na fração recuperada (ROJAS et al., 2010). 

Nesse método um gradiente de pressão pelo poço horizontal é criado, fazendo com que 

melhore a qualidade da frente de combustão. Em ensaios experimentais foi encontrado um 

ganho da qualidade do óleo, em torno de 10° API, sendo considerado ideal para a produção de 

petróleo inferior a 15°API. Entretanto, foi verificado através de testes laboratoriais realizados 

com uma amostra de 20°API fornecida pela British Petroleum (BP), pertencente de seu campo 

Clair no Norte do Reino Unido, que o método THAI, também poderia trazer benefícios a óleos 

de baixa viscosidade (HEAVYOILINFO, 2010). 

Por se tratar de um processo com poucos resultados experimentais ainda não se sabe como 

controlar o processo de combustão, logo apesar desse mecanismo se apresentar viável 

tecnicamente e economicamente, é necessário maior engajamento nas pesquisas para que se 

possa incrementar a recuperação de óleo.  

 

2.5 Drenagem gravitacional assistida por combustão (CAGD) 

 

 Combustao in-situ (CIS) é o processo de recuperação térmica eficaz que proporciona 

como uma alternativa promissora para os métodos de injeção de vapor. No entanto, o processo 

convencional da CIS têm muitas falhas aparentes, que são principalmente relacionados com 

inadequado manejo do reservatório e consequente instabilidade. As dificuldades operacionais, 

como a segregação gravitacional, canalização do ar, relação desfavorável entre o ar-óleo e baixa 

eficiência de varrido afeta o desempenho do método CIS. A injeção de ar com a utilização de 

poços horizontais se mostra, como um conceito promissor que tenta superar os problemas que 

tornam a CIS pouco eficiente (RHANEMA, 2012). 

A aplicação de poços horizontais para as operações da CIS traz novas vantagens por 

proporcionar uma maior área de contato entre a formação e a frente de combustão. Além disso, 

o óleo mobilizado não necessariamente passa pelo banco de óleo frio para chegar ao poço 

produtor. O processo de drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida com 

combustão (CAGD) é um sistema integrado com o poço horizontal no processo de injeção de 

ar para a recuperação in-situ do óleo. A injeção de ar a curta distância e produção de óleo com 
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mobilização direta são as principais características deste processo que proporciona uma 

varredura estável e recuperação elevada de óleo (RHANEMA, 2012). 

O processo CAGD combina as vantagens da drenagem por gravidade e o CIS 

convencional, na qual o poço injetor horizontal é perfurado na parte superior de formação, e o 

poço horizontal produtor na seção inferior. A frente de combustão é iniciada junto ao poço de 

injeção horizontal e se desenvolve em direções laterais e verticais empurrando o óleo para o 

poço produtor horizontal. A câmara de combustão é constituída por gases de combustão, ar 

injetado e óleo quente. A drenagem por gravidade é o principal mecanismo para a produção de 

petróleo, bem como a extração dos gases de combustão. Na Figura 2.4 observa-se uma 

ilustração do processo CAGD, com dois poços horizontais. 

 

Figura 2.4: Diagrama esquemático do processo CAGD. 

 

Fonte: RHANEMA, 2012. 

  

Os métodos de combustão in-situ mostrados, possuem características peculiares que 

podem ser aplicadas dependendo do reservatório e da finalidade, diante disto, foi realizado um 

estudo em um reservatório semissintético com características do Nordeste Brasileiro, com a 

alteração de diferentes parâmetros para cada método com a finalidade de avaliar qual 

configuração proposta apresenta melhores resultados técnicos e econômicos.  
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2.6 Reações Químicas e Cinéticas 

 

Comparada às outras técnicas de recuperação, a combustão in-situ envolve a 

complexidade adicional de reações químicas exotérmicas, com cinéticas de reação dependentes 

da temperatura e da pressão, e ainda dependentes do transporte de oxigênio até a frente de 

combustão (AWOLEKE, 2007). Durante o processo de combustão in-situ podem ocorrer 

diversas reações químicas, que variam com o intervalo de temperatura observado e com a 

composição do óleo. Estas reações podem ser classificadas em três tipos: 

- Oxidação em baixa temperatura (OBT) 

- Reações de craqueamento e pirólise 

- Oxidação em alta temperatura (OAT) 

Reações de oxidação são aquelas que ocorrem na presença de oxigênio.  

Dependendo da temperatura, a oxidação pode ser classificada em baixa temperatura ou 

alta temperatura. Geralmente, em baixas temperaturas (abaixo de 205ºC), o oxigênio combina 

com o óleo (reações heterogêneas de gás-líquido) formando compostos parcialmente 

oxigenados como, por exemplo, ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas e álcoois. Estas reações 

formam hidrocarbonetos com maior viscosidade que a do óleo, mas elas também aumentam a 

reatividade do óleo em altas temperaturas (MAMORA, 1993). Se a combustão é conduzida de 

forma adequada, as oxidações em baixa temperatura são minimizadas, pois grande parte do 

oxigênio injetado é consumido na frente de queima (CASTANIER e BRIGHAM, 2002). 

As reações de OBT são extremamente complexas e não são muito bem compreendidas. 

Entretanto, essas reações consistem na conversão de componentes de baixo peso molecular em 

produtos de alto peso molecular (SARATHI, 1999).  

Nas oxidações em alta temperatura (acima de 345ºC), quando o oxigênio entra em 

contato com o óleo, com o combustível e com os compostos oxigenados, ocorrem reações de 

quebra das ligações de H/C, resultando na produção de água e óxidos de carbono. A 

estequiometria das reações de OAT, descrita por MAMORA (1993), é apresentada na Eq. 2.1. 
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𝐶𝐻𝑛 +(
1−𝑚

2
 +

𝑛1

4
)O→(1−m)𝐶𝑂2 + mCO+ 

𝑛1

2
𝐻2𝑂                                      Eq 2.1 

 

Onde: 

n1 = razão atômica de hidrogênio (H) em relação ao carbono (C); 

m = percentual molar de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) convertido em monóxido de carbono (CO). 

O processo de queima está relacionado com a variável velocidade que ocorrem às 

reações citadas anteriormente, sendo abordada pela cinética das reações. Este processo é 

prejudicado pela grande quantidade de reações que ocorrem no método de combustão in-situ 

(CIS). A Equação 2.2 mostra um modelo simplificado baseado nas Equações de Arrhenius. 

 

 

𝑅𝑐 =
𝑑𝐶𝑓

𝑑𝑡
= 𝐾𝑝𝑂2

𝑎 . 𝐶𝑓
𝑏

                                                    Eq. 2.2 

 

Onde: 

• 𝑅𝑐 (kg/m³.min) = taxa de reação do óleo bruto; 

• Cf (kg/m³) = quantidade de combustível depositado; 

• P𝑂2 (bar) = pressão parcial do oxigênio; 

• K (bar-1min-1) = constante de reação; 

• a = ordem da reação com relação à pressão parcial do oxigênio; 

• b = ordem de reação com relação à quantidade de combustível depositado. 

 

As taxas específicas de reação podem ser representadas pela Equação de Arrhenius. 

 

𝐾𝑖 = 𝐴𝑖𝑒𝑥𝑝
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
                  Eq.2.3 

Onde: 

• Ai (bar-1min-1) = fatores pré-exponencial (constante de Arrhenius); 

• Ea (kJ/kg-mol) = energia de ativação; 
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• R (kJ/Kg-mol.K) = constante universal do gás; 

• T (K) = temperatura absoluta. 

A constante de Arrhenius é o fator pré-exponencial Ai, podendo variar com a 

composição do óleo, pressão, entre outros fatores (ARAÚJO, 2012a). 

 

2.7 Planejamento e Otimização de Experimentos 

 

O planejamento fatorial é um recurso útil quando se deseja estudar os efeitos de duas ou 

mais variáveis sobre a eficiência de um processo, investigando-se os efeitos das combinações 

possíveis dos níveis de cada variável selecionada do sistema. Para começar um planejamento é 

necessário adotar quais os fatores que devem variar e os intervalos sobre os quais esses fatores 

variarão, bem como os níveis específicos nos quais cada rodada será feita e respostas de 

interesse.   

As respostas, assim como os fatores, podem ser qualitativas ou quantitativas. Em um 

planejamento as respostas podem ou não ser afetadas por alterações provocadas nos fatores. 

Portanto, dependendo do problema e dos fatores escolhidos, podem existir diversas respostas 

de interesse, que talvez precisem ser consideradas simultaneamente. (GALVÃO,2012). 

Os métodos de otimização surgiram em função da necessidade de aprimorar o 

desempenho nos mais diversos sistemas do cotidiano. Literalmente, otimização corresponde a 

tornar algo tão perfeito, efetivo ou funcional quanto possível. Desta forma, pode-se definir 

otimização como sendo um processo baseado em instruções que permitam obter o melhor 

resultado de uma dada situação (BARROS NETO et al., 2007). 

Um planejamento fatorial completo inclui todas as possíveis combinações entre os 

níveis dos fatores do experimento. Assim, em um experimento aleatório completo todos os 

tratamentos possíveis devem ser utilizados no experimento, mas a ordem das corridas é 

aleatorizada. Por exemplo, se os fatores são: vazão de injeção de ar e completação do poço 

produtor, o número de experimentos pode ser quatro, realizando uma análise linear em dois 

níveis: mínimo (-1) e máximo (+1), mas quando se acrescenta outra variável como a 

completação do poço injetor, as possíveis combinações entre os níveis mínimo e máximo das 
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variáveis podem aumentar até oito, e a cada nova variável as simulações ou experimentos 

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

Como exemplo, para o cálculo dos efeitos foi realizado um planejamento fatorial do tipo 

2k, que foi adaptado deste trabalho para o método CIS, presente no subcapítulo 5.1.2 (Análise 

de sensibilidade do método CIS), na qual foram extraídas as vazões 20.000 e 70.000 m³STD/dia 

e as completações do poço produtor base e completo, tendo como resposta o fator de 

recuperação em 25 anos de projeto. A Tabela 2.1 mostra todos os casos simulados para o 

método CIS, bem como os casos extraídos para realização do planejamento experimental que 

estão destacados em cinza.  

Tabela 2.1 – Resultados do fator de recuperação para o método CIS. 

Casos 
Vazão de Injeção 

(m³STD/dia) 

Completação Produtor 

(m) 

FR (%) 

25 Anos 

11 50000 Completo 39.4 

20 70000 Completo 38.6 

14 50000 Completo 38.2 

17 50000 Completo 36.9 

23 70000 Completo 36.6 

26 70000 Completo 35.9 

2 20000 Completo 28.3 

8 20000 Completo 27.7 

24 70000 Base 27.0 

5 20000 Completo 26.8 

21 70000 Base 26.7 

15 50000 Base 26.5 

27 70000 Base 26.2 

12 50000 Base 26.1 

18 50000 Base 25.8 

1 20000 Topo 25.5 

13 50000 Topo 24.8 

4 20000 Topo 24.6 

16 50000 Topo 24.6 

25 70000 Topo 24.1 

10 50000 Topo 23.4 

22 70000 Topo 22.5 

19 70000 Topo 21.4 

7 20000 Topo 16.7 

9 20000 Base 11.4 

6 20000 Base 9.2 

3 20000 Base 7.98 
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Na Tabela 2.1 temos os casos (5, 6, 23 e 24) destacados em cinza que foram escolhidos 

como exemplo para realizar o planejamento 2², porém com algumas premissas: foi fixada a 

completação do poço injetor como completo, foram utilizados apenas dois níveis (-1 e +1) e 

dois fatores (Vazão de injeção e Completação do poço produtor) tendo como resposta o fator 

de recuperação em 25 anos de projeto. A Tabela 2.2 mostra como foi estruturado o planejamento 

fatorial do tipo 22, totalizando quatro experimentos. 

Tabela 2. 2 – Planejamento 22 do efeito da vazão de injeção de ar e da completação do poço 

produtor no fator de recuperação em 25 anos. 

Simulação  Vazão de Injeção de ar 

(m³STD/dia) 

Completação do poço 

produtor 

FR (%)    

(25 anos) 

Ӯ1 20.000 (-1) Completo (+1) 26,8 

Ӯ2 20.000 (-1) Base (-1) 9,2 

Ӯ3 70.000 (+1) Completo (+1) 36,6 

Ӯ4 70.000 (+1) Base (-1) 27,0 

 

Segundo a Tabela 2.2 quando a completação do poço produtor se encontra na base e há 

alteração da vazão de injeção de ar de 20.000 para 70.000 m³STD/dia há um aumento do fator 

de recuperação de 17,76% (pontos percentuais). Já quando a completação do poço produtor se 

encontra no nível máximo (completo) e há alteração da vazão de injeção de ar de 20.000 para 

70.000 m³STD/dia também há um aumento do fator de recuperação de 9,86%.  

Os resultados mostram que a mudança da vazão de injeção de ar de 20.000 para 70.000 

m³STD/dia tem maior efeito no fator de recuperação do que a mudança da completação do poço 

produtor, logo pode ser considerada o efeito principal do processo. Mas, os resultados também 

mostram que, o aumento do fator de recuperação está relacionado com completação do poço 

produtor, ou seja, quando se altera a completação da base para completo e mantém a vazão de 

injeção de 20.000 m³STD/dia há um incremento no fator de recuperação em 25 anos de projeto, 

mostrando um aumento de 17,6% (de 9,2 para 26,8%). Já analisando a vazão de injeção de 

70.000 m³STD/dia e alterando a completação do poço produtor de base para completo, há um 

incremento no fator de recuperação de 9,6% (de 27,0 para 36,6%). Então pode ser observado 

que estas variáveis dependem uma da outra, e se diz que estas interagem, e o efeito da interação 

pode ser calculado. 

O efeito principal (neste caso a vazão de injeção de ar) são por definição a média dos 

efeitos da vazão de injeção nos dois níveis da completação do poço produtor. Usando a Letra 
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Q para representar o efeito da vazão, e sendo Ӯi a resposta média observada no i-ésimo 

experimento, se pode escrever segundo a equação:  

 

𝑄 =  
(Ӯ3−Ӯ1)+ (Ӯ4−Ӯ2)

2
=  

(36,6−26,8)+ (2,.0−9,2)

2
= 13,81 %                               Eq.2.4 

 

Este valor mostra que o fator de recuperação em 25 anos aumenta 13,81% em média 

quando a vazão de injeção de ar é alterada de 20.000 para 70.000 m³STD/dia. Contudo esta 

conclusão não esta completa, visto que, a completação do poço porodutor interage com a vazão 

de injeção de ar e é necessário incluí-la. 

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

com os sinais (+) e (-), respectivamente. Com essa notação pode ser observado na Tabela que 

os experimentos 3 e 4 estão no nível máximo e os ensaios 1 e 2 no nível mínimo. Então à 

equação pode ser reescrita de uma forma diferente com uma diferença entre as duas médias nos 

níveis máximos e mínimos: 

 

𝑄 =  
(Ӯ3+Ӯ4)

2
 - 

(Ӯ1+Ӯ2)

2
                              Eq.2.5 

 

 Ӯ+ −  Ӯ−                        Eq 2.6 

 

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

experimental de dois níveis.  

Para o cálculo do efeito da completação do poço produtor será utilizada a equação 2.6:  

 

Ӯ+ − Ӯ− = 𝐶 =   
(Ӯ3+Ӯ1)

2
 - 

(Ӯ4+Ӯ2)

2
=  

(36,6+26,8)

2
−

(27,0+9,2)

2
= 13,6%                           Eq.2.7 

 

Na equação 2.7 temos que o efeito da completação do poço produtor é positivo, ou seja, 

quando a completação é alterada do nível mínimo (base) para o nível máximo (completo) há 

um incremento no fator de recuperação de 13,63% em média. Se a escolha dos níveis da 

completação do poço produtor tivesse sido ao contrário, com completação na base no nível 
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máximo e completação completo no nível mínimo, o resultado seria o mesmo, porém com sinal 

contrário. 

Se não existisse interação, o efeito da completação do poço produtor e da vazão de 

injeção de ar deveria ser o mesmo. Por uma questão de consistência com a definição dos outros 

efeitos, a metade da diferença é que é por definição o efeito da interação entre os dois fatores. 

Usando QxC para representar a interação dos efeitos, é possível escrever:  

 

𝑄𝑥𝐶 =  
(Ӯ3−Ӯ1)

2
 - 

(Ӯ4− Ӯ2)

2
 = 

36.699−26.838

2
−

27.009−9.2494

2
 = -3.9493%                       Eq 2.8 

 

As equações 2.4, 2.5, 2.6 mostram que para calcular qualquer efeito se usam todas as 

respostas observadas. 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). 

 

2.7.1 Diagrama de Pareto 

 

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta estatística utilizada na tomada de decisão que 

permite colocar os dados em uma ordem hierárquica, ajudando a identificar e avaliar os 

parâmetros e as interações mais significativas sobre cada variável de resposta considerada em 

um processo. 

No diagrama de Pareto, os retângulos que ultrapassam a linha vermelha representam os 

fatores de influência estatisticamente significativa, com nível de confiança de 95%. O valor que 

fica localizado ao lado da barra, é a média das respostas nos níveis dividido pelo desvio padrão, 

tais valores podem ser positivos, quando uma mudança do nível da variável analisada acarreta 

um incremento na resposta, ou negativos, quando tal mudança no fator analisado reduz a 

variável resposta.  

Para efeito de estudo foi realizada uma repetiçãono fator de recuperação em 25 anos, 

marcada com asterisco (*), para o caso apresentado no capítulo 2.7, como mostra a Tabela 2.3. 
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Tabela 2. 3 - Planejamento 22 do efeito da vazão de injeção de ar e da completação do poço 

produtor no fator de recuperação em 25 anos com repetição. 

Casos Vazão de Injeção (Qinj) 

(m³STD/dia) 

Completação Produtor (Comp.Prod) 

(m) 

FR(%) 

25 Anos 

FR(%)* 

25 Anos 

1 20.000 (-1) Completo (1) 26,8 27,5 

2 20.000 (-1) Base (-1) 9,2 9,5 

3 70.000 (+1) Completo (1) 36,6 35 

4 70.000 (+1) Base (-1) 27 28 

 

A partir da Tabela 2.3, foi criada a Figura 2.5 que mostra o Diagrama de Pareto realizado 

com base no exemplo, que pode ser entendido da seguinte forma: 

Figura 2.5: Diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. As variáveis de estudo neste exemplo são: (1)Qinj, (2) Comp.Prod; 

2. O parâmetro, vazão de injeção de ar (Qinj), tem uma influência positiva no FR para 25 anos 

de produção quando esta passa de 20.000 m³STD/dia para 70.000 m³STD/dia. Para um período 

25 anos, a influência positiva deste parâmetro é de 26,3% sobre o FR.  
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3. O parâmetro, completação do poço produtor (comp.Prod), também possui influência positiva 

no FR para 25 anos quando este passa a ser localizado da base para completo. Para um período 

de 25 anos, a influência positiva deste parâmetro foi de 25,6 % sobre o FR. 

 4. A interação entre a vazão de injeção de ar e a completação do poço produtor têm influência 

negativa no FR para 25 anos de produção, quando a vazão de injeção de ar passa de 20.000 

m³STD/dia para 70.000 m³STD/dia e completação passa da base para completo. Para um 

período de 25 anos, a influência negativa deste parâmetro foi de 9,33 % sobre o FR. 

2.7.2 Superfícies de Resposta 

 

A metodologia da superfície de resposta é uma técnica estatística utilizada para 

modelagem e análise de problemas nos quais a variável resposta é influenciada por vários 

fatores, cujo objetivo é a otimização dessa resposta. A Figura 2.6 representa um exemplo de 

uma superfície de resposta, na qual se tem maior fator de recuperação para completação no 

nível máximo (completo), e vazão de injeção de ar (70.000 m³STD/dia), também no nível 

máximo. A região vermelha mais intensa representa a superfície de maior resposta e a verde a 

de menor resposta (BARROS NETO et al., 2007). 

 

Figura 2.6: Superfície de Resposta. 

 

 

Na Figura 2.6 observa-se quando parâmetros vazão de injeção de ar e completação do 

poço produtor estão no nível mínimo (Qinj: 20.000 m³ std/dia e Comp.Prod: Base) a 

recuperação de óleo é mínima. Já quando há um incremento da vazão de ar e da completação 

do poço produtor acontece um aumento na recuperação de óleo em 25 anos, pois maiores 
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quantidades de oxigênio favorecem a expansão da frente de combustão no meio poroso, o que 

proporcionou um deslocamento do óleo em direção aos poços produtores e agregado a uma 

completação com maior área de fluxo, maior a produção de óleo. 

 

2.8 Análise Econômica 

 

O objetivo de uma análise econômica é verificar os fatores comerciais e financeiros 

relativos à aplicação das técnicas envolvidas na concretização de um determinado investimento. 

Essa análise serve de referência inicial para as fases seguintes do projeto.  

Atualmente, existem diversas modalidades de indicadores financeiros, adequados às 

mais diversas necessidades por parte do investidor. A escolha deve ser direcionada pelos 

objetivos e vantagens exclusivas de cada um desses indicadores. Para o estudo em questão, foi 

eleito o método denominado Valor Presente Líquido – VPL, pois possibilita antecipar o nível 

de atratividade de um investimento, determinando o valor atual (presente) de pagamentos 

futuros. Esse método tem o objetivo de encontrar um valor no período denominado inicial, a 

partir do fluxo de caixa resultante de uma série de custos e despesas (HIRSCHFELD, 2000 

apud MEDEIROS, 2012). 

O Valor Presente Líquido – VPL consiste em transportar para o tempo inicial todos os 

custos e todas as receitas oriundas do projeto, ou seja, calcula-se o valor atual do fluxo de caixa, 

utilizando a taxa mínima de atratividade. Representa uma antecipação financeira dos resultados 

do projeto, caso o mesmo seja realizado.  

A Equação 2.9, mostra como são realizados os cálculos do valor presente líquido.  

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛
0 −  𝐶0                           Eq.2.9 

 

Onde: 

 

VPL: Valor Presente Líquido 

𝐹𝑛: Fluxo de caixa no período “n” 

i: Taxa mínima de atratividade 

n: Número de períodos envolvidos no fluxo de caixa 

𝐶0: Custos iniciais 
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Os valores para o VPL indicam as possibilidades do investimento. Caso o VPL resulte 

positivo (+), espera-se um investimento economicamente viável, com incrementos no ativo do 

investidor. Se o VPL for nulo (zero), o investimento poderá ser economicamente viável, mas 

não haverá qualquer alteração no ativo do investidor. Em outras palavras, é possível 

desenvolver o investimento sem prejuízos ou ganhos. A última possibilidade refere-se a um 

VPL negativo (-), que representa um investimento economicamente inviável, com perdas para 

o ativo do investidor. (ARAÚJO, 2012b). 

A Equação 2.10 apresenta o cálculo representativo para o fluxo de caixa no período “n”.  

 

𝐹𝑛 = 𝑅 − 𝐷                                                                                                                    Eq.2.10

                                                                                                     

Onde: 

𝐹𝑛 = Fluxo de Caixa no período “n” 

R= Receitas 

D= Dispêndios 

 

As Equações 2.11 e 2.12 apresentam o cálculo das receitas e dispêndios.   

 

R=𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑃                    Eq.2.11 

 

D=𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑                                Eq.2.12 

 

 

Onde: 

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑: Volume de óleo produzido (m³STD) 

P: Preço do barril de petróleo (US$/m³STD) 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑: Custos totais relacionados à produção de óleo, água e eletricidade  (US$/m³STD)  

 

As Equações 2.13 e 2.14 descrevem, de modo mais detalhado, da receita e dos 

dispêndios, para o caso considerado. 

 

R= ∆NP𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑃ó𝑙𝑒𝑜                           Eq.2.13 
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D= ∆𝑁𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 . 𝐶𝑃ó𝑙𝑒𝑜 +  ∆𝑊𝑝 × 𝐶𝑃á𝑔𝑢𝑎 + ∆𝐺𝑖𝑛𝑗 × 𝐶𝐸𝑎𝑟                                             Eq.2.14 

 

Onde: 

∆𝑁𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Produção anual acumulada de óleo (m³STD) 

𝑃ó𝑙𝑒𝑜: Preço de venda óleo (US$/m³STD) 

𝐶𝑃ó𝑙𝑒𝑜: Custo de produção do óleo (US$/m³STD) 

∆𝑊𝑝𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: Produção anual acumulada de água (m³STD) 

𝐶𝑃á𝑔𝑢𝑎: Custo de produção da água (US$/m³STD) 

∆𝐺𝑖𝑛𝑗(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙): Injeção anual acumulada de gás (m³STD) 

𝐶𝐸𝑎𝑟: Custo da eletricidade para injeção do ar (US$/m³STD) 

 

De posse das equações 2.13 e 2.14 foi substituído na equação 2.10, para obter a equação 

2.15. 

 

 

𝐹𝑛 = ∆𝑁𝑝(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) × 𝑃ó𝑙𝑒𝑜 − (∆𝑁𝑝(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)×𝐶𝑃ó𝑙𝑒𝑜 + ∆𝑊𝑝 × 𝐶𝑃á𝑔𝑢𝑎 + ∆𝐺𝑖𝑛𝑗(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) × 𝐶𝐸𝑎𝑟)  Eq. 2.15                        

 

 

Por fim, foram substituídas as equações 2.15 na equação 2.9, para a obtenção do valor 

presente líquido, como mostra a equação 2.16. 

 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑ (
∆𝑁𝑝(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)×𝑃ó𝑙𝑒𝑜−(∆𝑁𝑝(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)×𝐶𝑃ó𝑙𝑒𝑜 +∆𝑊𝑝×𝐶𝑃á𝑔𝑢𝑎 + ∆𝐺𝑖𝑛𝑗(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)×𝐶𝐸𝑎𝑟)

(1+𝑖)
𝑛

𝑛
0  )  − 𝐶0                Eq. 2.16 
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3 Estado da arte 

 

O método de combustão in-situ é um dos métodos mais antigos de recuperação térmica 

de petróleo. Segundo LEWIS (1916), o primeiro relato do fenômeno se refere a uma descoberta 

acidental, em Ohio, nos Estados Unidos. Segundo os operadores de um projeto de injeção de ar 

quente, que tinha como objetivo reduzir os riscos de formação de parafina observou a produção 

de CO2 nos poços, bem como a produção O2, porém em baixa proporção. Diante do obtido o 

autor atribuiu as reações ocorridas entre o óleo cru presente no reservatório e o oxigênio do ar. 

Injetou-se inicialmente 4,25 m³/dia de ar quente à temperatura de 71°C com uma pressão de 

2,81 kgf/cm² por um período de 40 dias. Diante das amostras de gás produzido foi observada 

produção de CO2 e de oxigênio em baixa porcentagem (SARATHI,1999).    

Segundo MILLS (1923), o primeiro projeto de combustão in-situ com sucesso só 

ocorreu em 1920 na cidade de Marietta, nos Estados Unidos, com a companhia Smith-Dunn, 

que conseguiu dobrar a produção de óleo através de um processo de combustão in-situ cíclico. 

De acordo com Mills o processo da combustão in-situ se iniciou com a ignição de resíduos de 

óleo no momento em que o ar estava sendo injetado no reservatório, formando uma mistura 

inflamável, que queimava por um período de 24 horas. O fogo gerado no fundo do poço era 

apagado por pequena quantidade de água que era lançada da cabeça do poço. Por fim, o poço 

era recolocado em produção por liberação de pressão.  

A construção de um simulador bi-dimensional de combustão in-situ foi realizada por 

SMITH e ALI (1971). Nele foi incorporado que o fluxo de gás apresentaria apenas uma fase, e 

considerou também a formação de calor na frente de combustão, mudança de permeabilidade 

na zona queimada, transferência de calor por condução e convecção no reservatório e perda de 

calor para a vizinhança por condução apenas. Os autores utilizaram um computador IBM 

360/67 para chegar a resultados que consumiram 25 minutos de processamento e obtiveram 

erros no balanço energético de apenas 2 %. 

 Nos anos de 1970, segundo SHECAIRA et al. (2002), no Brasil dois projetos pilotos de 

combustão in-situ foram testados nos campos de Buracica e de Carmópolis, respectivamente 

nas bacias do Reconcâvo e de Sergipe-Alagoas. O projeto piloto de Buracica obteve melhores 

resultados quanto à produção, visto que, nele as reações de oxidação de baixa temperatura foi 

o processo dominante. Os problemas operacionais encontrados neste projeto foram à produção 

de areia e a corrosão nos poços. Devido ao elevado risco de explosão com a irrupção de oxigênio 
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nos poços produtores, o projeto foi interrompido. Já o projeto piloto de Carmopólis apesar da 

melhor eficiência da combustão, apresentou os piores resultados devido à diferença de 

densidades que causou a perda de controle da frente de combustão. 

 Em 1987, KUMAR realizou testes tridimensionais com o simulador desenvolvido pela 

Computer Modelling Group (CMG) que eram responsáveis por todos os processos físico-

químicos presentes no método CIS, e que permitia quatro fases (óleo, água, gás e combustíveis 

sólidos). Foi realizada a análise tridimensional através de testes experimentais em um tubo de 

combustão adiabático (sem troca de calor) com dimensões de 2,65 m de comprimento e 2,17 

polegadas de diâmetro interno, com paredes de espessura de 0,0025 polegadas que era envolta 

por aço inoxidável e preenchido com areia esmagada, com uma pressão em torno de 2000 psia. 

Foram realizados dois refinamentos para o experimento, na qual o tubo para o modelo base 

apresentou 24 e 48 blocos e a partir daí foi aquecido para que a ignição fosse obtida. O óleo 

utilizado apresentava grau APIº de 26 e um peso molecular de 290 g/mol, e o mesmo foi 

dividido em dois pseudocomponentes: óleo leve (156,7 g/mol) e óleo pesado (675 g/mol). Os 

resultados obtidos não foram muito sensíveis aos parâmetros cinéticos, tamanho da malha, 

condutividade térmica da rocha e coeficiente de equilíbrio do pseudocomponente do óleo 

pesado, porém foram satisfatórios, visto que, se conseguiu variando-se as curvas de 

permeabilidade relativa realizar um ajuste histórico.  

Com a finalidade de fornecer dados para um simulador ideal para o método de 

combustão in-situ, ISLAM et al. (1989) realizaram uma discussão em detalhes sobre vários 

aspectos e mecanismos envolvidos nas operações de CIS, apontando vantagens e desvantagens 

dos processos experimentais já realizados. Uma descrição completa do modelo da CIS é 

apresentada nesse estudo, na qual são apontadas as dificuldades de implementação desse 

método de recuperação. 

Em 1990, com o advento da tecnologia de poços horizontais, começou-se a pensar como 

utilizar essa tecnologia para melhorar o processo de combustão in-situ. O primeiro uso de poços 

horizontais no processo de combustão foi relatado por GREAVES et al. (1991,1993). Foram 

construídos três arranjos de poços injetores verticais e produtores horizontais em uma célula 

retangular com óleo obtido do lago Marguerite, localizado no Canadá, na qual foi realizada uma 

pequena combustão. Os resultados mostraram que a recuperação de óleo com um injetor vertical 

(VI) e produtor horizontal (HP) foi de 55,7% do óleo original, em comparação com apenas 

39,1% para a CIS convencional (poços verticais), e mais de 70% de óleo recuperado quando 

foram utilizados dois poços horizontais (VI2HP). Portanto, a utilização de poços horizontais 
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como produtores no método CIS foi operacionalmente uma melhoria muito significativa sobre 

o processo CIS tradicional, pelo menos ao nível experimental.  

Em 1993, GREAVES desenvolveu o processo “THAI™  – em inglês toe-to-heel air 

injectionTM”. A motivação para utilização do método THAI é superar a problemas operacionais 

que normalmente se verificam quando há aplicação de um processo de combustão in-situ 

tradicional, portanto, representa um potencial grande avanço na recuperação de óleo pesado.  

COATES e ZHAO (2001) foram os primeiros a simular o processo THAI em escala de 

campo, na qual os espaçamentos entre os poços injetores verticais e os produtores horizontais 

foram de 40 metros. No entanto, o tamanho da seção do campo selecionado deu uma taxa de 

produção de petróleo baixa seis vezes menor do que a apresentada. A velocidade da frente de 

combustão prevista era de 0,11 m/dia injetando 22.000 m³/ dia ar, isto corresponderia a uma 

taxa de produção de óleo de 75 m³ / dia, ou cerca de 460 bpd para a seção de reservatório no 

modelo. 

Em 2006, foi iniciado um projeto piloto do método THAI pela PETROBANK, em 

Christina Lake, Alberta, Canadá. O teste piloto consistiu na utilização de três poços injetores 

verticais e três poços horizontais de produção. Inicialmente somente vapor foi injetado em 

ambos os poços verticais e horizontais por cerca de três meses (de março a julho de 2006). A 

injeção de ar se iniciou em 2006 no começo de julho, levando a ignição espontânea no 

reservatório. Foram registadas as temperaturas de combustão em torno de 700 a 800 ° C. A 

produção máxima de petróleo bruto por par de poços foi relatado como 2000 bpd. A pequena 

quantidade de areia produzida com o óleo foi menos de 1% e foi facilmente separada devido ao 

a baixa viscosidade do óleo produzido. A água produzida também foi de boa qualidade, de 

modo que ela pôde ser tratada de forma muito simples para a reutilização industrial como, por 

exemplo, no método SAGD.  

Em 2010, uma nova alternativa de recuperação de óleo pesado para o método da 

combustão in-situ foi proposta por RAHNEMA, que consistia na utilização de poços injetores 

e produtores horizontais chamado de CAGD (O processo de drenagem de óleo por diferencial 

gravitacional assistida com combustão). Uma característica importante desta técnica é que os 

poços horizontais injetores ficam devidamente situados acima dos poços horizontais 

produtores, o que ajuda a desenvolver uma câmara de combustão com crescimento estabilizado 

da frente de combustão. Na pesquisa realizada foi utilizada a simulação de reservatório para 

avaliar o desempenho do processo CAGD em comparação com o SAGD e o THAI™. Os 
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resultados revelaram que o processo de CAGD tem uma energia acumulada em forma de calor 

inferior quando comparado com os outros dois métodos, e sua 

taxa de produção de óleo é comparável à SAGD. A pesquisa identifica CAGD como uma 

alternativa de grande potencial para o método CIS. 

RAHNEMA (2012) realizou estudos experimentais e numéricos do processo CAGD. O 

experimento de combustão in-situ foi efetuado utilizando uma célula de combustão 3D, com as 

dimensões retangulares de 0,62 m, 0,41 m e 0,15 m. O ar injetado tinha porcentagem de 

oxigênio de 50% com o objetivo de criar e manter a frente de combustão no modelo. Os 

resultados experimentais mostraram que o deslocamento de petróleo ocorre principalmente por 

drenagem por gravidade. A combustão foi observada nas fases iniciais, perto do poço de 

injeção, onde foi registado temperatura de pico de cerca de 690 ° C. Além disso, um simulador 

térmico (STARS do grupo CMG) foi usado para comparar os dados laboratoriais com os 

numéricos. O modelo numérico é simétrico ao longo produtor horizontal e é composto por 32 

blocos na direção horizontal (comprimento total de 72 m), 30 blocos  

na direção vertical (net pay total de 36 m) e 4 blocos ao longo do poço produtor horizontal 

(comprimento total de 500 m). Para os casos CAGD e SAGD, o poço produtor está localizado 

perto da base do reservatório e poço injetor foi colocado 6 m acima do poço produtor. Os 

resultados das simulações mostraram boa concordância entre a análise numérica e os dados 

experimentais em termos de taxa de produção de fluido, temperatura de combustão e a 

composição do gás produzido. 

Em 2016, ARAÚJO apresentou uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a 

influência da produção de oxigênio e de petróleo no processo de combustão in-situ com poços 

horizontais. No trabalho foi utilizado o simulador STARS do grupo CMG e foi considerado um 

reservatório semissintético com características semelhantes à do nordeste Brasileiro. 

Inicialmente foi realizada uma injeção de ar contínua e intermitente. Os resultados mostraram 

que na injeção contínua apresentou influencia na produção acumulada de óleo, e um limite de 

injeção de 35.000 m3/dia. Para este limite de injeção foi observado um aumento na produção 

de oxigênio nos poços produtores, com um valor de 8,9%. Na injeção intermitente, foi 

observado uma redução no percentual de oxigênio produzido utilizando ciclos de intermitência 

de 1 e 2 anos, mostrando que está aplicação é mais viável economicamente e apresenta menores 

riscos de explosão. Além das injeções continuas de ar e intermitente, também foi realizado uma 

injeção alternada de ar e vapor, na qual não foi observado redução na porcentagem de oxigênio 

produzido.  
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Novas alternativas de como aperfeiçoar o método da combustão in-situ serão estudadas 

a fim de melhorar o processo, com a utilização de poços horizontais, que proporcionam uma 

frente de combustão mais estável, minimizando os riscos de explosão decorrente da produção 

de oxigênio.  
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4 Materiais e métodos 

 

Neste capítulo foram abordadas as ferramentas computacionais utilizadas para 

modelagem do processo térmico que incluem a modelagem de fluidos e reservatório, os 

principais dados requeridos como dados de entrada para módulo do programa utilizado, os 

parâmetros analisados e a descrição da análise dos parâmetros estudados. 

 

 

4.1 Ferramentas computacionais 

 

As ferramentas computacionais utilizadas do grupo CMG (Computer Modelling Group) 

versão 2014.10 foram: WINPROP (Phase Behavior and Property Program), BUILDER (Pre-

Processing Applications), e STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator). Além dos módulos RESULTS GRAPHS e RESULTS 3D, utilizados para análises 

dos resultados. 

 

 

4.1.1 WinProp - CMG 

 

Ferramenta utilizada para a construção do modelo de fluidos presentes no reservatório. 

O Winprop utiliza equações de estado para realizar: caracterização de fluidos, agrupamento de 

componentes, ajuste de dados de laboratório por meio de regressão, simulação de processos de 

contato múltiplo, construção de digrama de fases, dentre outros. 

 

 

4.1.2 Builder - CMG 

 

O Builder é um aplicativo usado na criação do modelo de reservatório que gera o arquivo 

de dados (.dat) para todos os simuladores de fluxo desenvolvidos pela CMG. 
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4.1.3 Simulador STARS - CMG 

 

O processo foi realizado através de um simulador comercial, STARS (Steam, 

Thermal,and Advanced Processes Reservoir Simulator) – versão 2014.10, um simulador 

numérico trifásico pseudo-composicional da CMG desenvolvido com a finalidade de simular 

recuperações térmicas de óleo. 

Podem ser utilizados como dados de entrada inúmeros modelos de malha, que podem 

ser cartesianas ou cilíndricas ou de profundidades e espessuras variáveis, tanto na escala de 

laboratório quanto de campo, propriedades dos fluidos, processos de recuperação, condições 

iniciais, possibilitando ainda configurações bidimensionais e tridimensionais para qualquer 

sistema de malhas. 

 

4.2 Modelagem do reservatório 

 

Nesta seção foram mostrados o modelo físico, as propriedades da rocha-reservatório, bem 

como iterações rocha-fluido. O modelo de fluido e as características do reservatório foram 

selecionados em função das especificidades da região do Nordeste Brasileiro. 

 

4.2.1 Modelagem da malha e propriedades da rocha-reservatório 

 

O modelo estudado é de um reservatório homogêneo semissintético em três dimensões 

(3D) no sistema cartesiano com características do Nordeste Brasileiro. A Tabela 4.1 mostra as 

dimensões utilizadas no modelo e as propriedades da rocha-reservatório.  

 

Tabela 4.1: Modelo da malha e propriedades da rocha reservatório. 

 Sistema 3D 

Número total de blocos 21.525 

Dimensão em x (m) 200 

Dimensão em y (m) 400 

Dimensão em z (m) 35 

Numero de blocos em i 21 
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Tamanho do bloco em i (m) 9.5238 

Numero de blocos em j 41 

Tamanho do bloco em j (m) 9.756 

Numero de blocos em k 25 

Tamanho do bloco em k (m) Variável 

Área do reservatório (m²) 80.000 

Profundidade do reservatório (m) 200 

Temperatura inicial (°C) 38 

Contato água-óleo (m) 220 

Permeabilidade Horizontal (Kh, mD) 1000 

Permeabilidade Vertical (Kv, mD) 0,1 x Kh 

Porosidade (%) 30 

Pressão inicial @ 200 m (KPa) 1992 

 

O sistema selecionado utiliza coordenadas cartesianas nas direções “i”, “j” e “k”, com 

dimensões de 200 m x 400 m x 35 m, totalizando 21.525 blocos, que constituem a malha de 

simulação representados na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1: Vista 3D do reservatório. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.2 mostra algumas condições operacionais mantidas fixas durante as análises 

realizadas.  
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Tabela 4.2: Condições operacionais fixas 

Condições Operacionais Fixas Valor Valor 

Porcentagem de oxigênio (%) 21 - 

Temperatura de injeção de ar  110 F  43,33 ºC 

Pressão Máxima no Poço Injetor  1044 Psi 7198,12 KPa 

Pressão Mínima no Poço Produtor  28,5 Psi 196,5 KPa 

Tempo do Projeto (Anos) 25 - 

 

 

4.2.2 Refinamento  

 

Foram realizados quatros refinamentos na malha nas direções “i” e “j” em que foi 

alterado o tamanho dos blocos igualmente nestas direções, para 30 m, 20 m, 10 m e 5 m. Na 

direção “k” não foi realizada alteração, dado que, os blocos já estavam bem refinados com 1 m 

cada.  A Figura 4.2 mostra os refinamentos estudados. 

 

Figura 4.2: Refinamentos do reservatório. 

 

 

Na Tabela 4.3 temos o número de blocos na direção “i” e “j”, bem como o número total 

de blocos, tempo de simulação de cada refinamento e o fator de recuperação em 25 anos de 

projeto. 
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Tabela 4. 3: Dados dos refinamentos. 

Refinamentos 

Nº de 

blocos 

“i”;”j” 

Tamanho do 

Bloco (m) 

Nº total de 

blocos  

Tempo de 

Simulação 

FR (%) 

25 Anos 

Refinamento 1 7; 13 30 2.275 𝑡1 52 

Refinamento 2 11;21 20 5.775 3.36 𝑡1 51 

Refinamento 3 21;41 10 21.525 26 𝑡1  48 

Refinamento 4 41;81 5 83.025 208𝑡1 48 

  

Na Tabela 4.3 apresenta os diferentes refinamentos realizados no reservatório, 

mostrando que o aumento do número total de blocos acarreta incremento no tempo de 

simulação, o que torna a aplicação do processo onerosa. Ao se comparar o modelo menos 

refinado (2.275 blocos) com o mais refinado (83.025 blocos) observa-se um incremento no 

tempo de simulação em 208 vezes, esse aumento no tempo de simulação torna a aplicação dessa 

malha inviável devido às limitações computacionais. Assim, comparando o refinamento 3 com 

o 4, observa-se uma similaridade referente ao fator de recuperação em 25 anos para os dois 

modelos, porém com um tempo de simulação oito vezes menor para o refinamento 3. Devido a 

essa minimização do tempo de simulação, foi considerado o refinamento 3 para as análises 

posteriores.   

 

4.2.3 Modelo Base 

 

A construção do modelo base foi realizada para cada método CIS, THAI e CAGD, 

respectivamente, a partir da escolha do refinamento.  

 

4.2.3.1 Modelo Base CIS 

 

 As características operacionais do modelo base para o método CIS podem ser 

observadas na Tabela 4.4.   
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Tabela 4.4: Características do modelo base CIS. 

Características do Modelo Valor 

Completação Injetor Completo (camada 1:15) 

Completação Produtor Completo (camada 1:15) 

Configuração de poços  5-spot invertido( 2 malhas) 

   

Na Tabela 4.4 a camada a ser completada dos poços injetores e produtores verticais foi 

escolha de acordo com o limite máximo do reservatório, ou seja, até o ponto em que não 

existisse a entrada de água nos poços, visto que, abaixo da zona de óleo há a zona de água. A 

escolha da configuração de poços do método CIS tradicional, foi baseada de acordo com 

CATONHO, 2013.  

  

A Figura 4.3 mostra o modelo base utilizado para o método CIS. 

 

Figura 4. 3: Modelo Base do método CIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Modelo Base THAI 

 

As características operacionais do modelo base para o método THAI podem ser 

observadas na Tabela 4.5  

Tabela 4. 5: Características do modelo base THAI. 

Características do Modelo Valor 

Completação Produtor (m) 220 

Completação Injetor (m) Completo (camada 1:15) 

Configuração de poços 2 injetores 2 produtores 
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  Na Tabela 4.5 a completação do poço injetor vertical foi baseada no modelo base 

do método CIS e a completação do poço produtor horizontal foi de acordo com o limite do 

reservatório, ou seja, até o ponto máximo que poderia ser completado para que não existisse a 

entrada rápida de ar nos poços produtores devido à proximidade com o poço injetor vertical. A 

escolha da configuração de poços no método THAI foi realizada com a finalidade de abranger 

maior área do reservatório, por isso foram utilizados dois pares de poços, devidamente 

espaçados, sempre considerando os limites do reservatório. 

 

 A Figura 4.4 mostra o modelo base utilizada para o método THAI. 

 

  Figura 4.4:  Modelo Base do método THAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distância entre os poços produtores pode ser visualizada na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: Distância entre poços horizontais produtores no THAI com vista IK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m 

100 m 
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4.2.3.3 Modelo Base CAGD 

 

Para a criação do modelo base do método CAGD, foi utilizado o modelo do método 

THAI, na qual os poços produtores ficaram localizados no mesmo local, porém foi realizada a 

mudança na completação para 270 m. O poço injetor horizontal foi perfurado 6 m acima do 

poço produtor horizontal e também possui comprimento de 270 m. As características 

operacionais do modelo base para o método CAGD podem ser observadas na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Características do modelo base CAGD. 

Características do Modelo Valor 

Completação Produtor (m) 270 

Completação Injetor Horizontal (m) 270 

Configuração dos poços 2 injetores 2 produtores 

   

Na Tabela 4.6 tanto a completação dos poços injetores e produtores horizontais foram 

escolhidas de acordo com os limites do reservatório, tentando abranger a maior área possível. 

A configuração de poços adotada para o modelo base foi de acordo com o modelo utilizado por 

RHANEMA 2012.  

 

A Figura 4.6 mostra o modelo base utilizado para o método CAGD. 

 

Figura 4.6: Modelo Base do método CAGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 m 

270 m 



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

 

Mirella Lopes da Rocha     43 

 

A distância entre os poços produtores pode ser visualizada na Figura 4.7 

Figura 4.7: Distância entre poços horizontais produtores no CAGD com vista IK. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Interação Rocha-Fluido 

 

A Figura 4.8 mostra as curvas de permeabilidade relativa água óleo do modelo proposto. 

Figura 4.8: Permeabilidade relativa do sistema água-óleo. 

 

 

A Figura 4.9 mostra a permeabilidade relativa do sistema gás/líquido do modelo 

proposto. 
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Figura 4.9: Permeabilidade relativa do sistema gás-líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Modelo de fluido  

 

Os componentes utilizados na modelagem do fluido foram agrupados em 6 (seis) 

pseudocomponentes, sendo: óleo pesado (C40+), óleo médio (C20-39 e C10-19 ), óleo leve (C6-9, C4-

5 e C1-3) e 4 (quatro) componentes: gás inerte (CO2 e N2), oxigênio (O2) e a água (H2O), e o 

coque (C). 

A Tabela 4.7 apresenta os agrupamentos e a fração molar de cada componente e 

pseudocomponentes. Esse agrupamento foi realizado desta forma devido à informação dos 

modelos cinéticos das reações químicas presentes em trabalhos utilizados como referência 

(ARAÚJO, 2012a) para realização do presente estudo. 

Tabela 4.7:Agrupamento e percentual dos componentes. 

Componentes Fração Molar Inicial (%) 

no reservatório 

H2O 0 

O2 0 

CO2 0,40 

N2 0,15 
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C1-3 8,73 

C4-5 0,32 

C6-9 0,26 

C10-19 17,10 

C20-39 47,08 

C40+ 25,93 

Coque 0 

 

Dentre as reações químicas participantes no modelo citados abaixo, as sete primeiras 

representam as reações de oxidação que ocorrem no sistema, tendo como produto gás carbônico 

(CO2) e água (H2O). A reação sete envolve a oxidação do coque (C). As equações 4.8 a 4.12 

representam o craqueamento do óleo pesado (C21-40+) e óleo médio (C13-20). As reações químicas 

foram ajustadas no módulo Builder da CMG para o modelo “Nordeste Brasileiro”. As reações 

químicas incluídas no modelo são mostradas nas equações 4.1 – 4.12.  

C40+   +  88.52 𝑂2 → 58.68 𝐶𝑂2 + 59.68 𝐻2𝑂            Eq 4.1 

 

C20-39  +  41.91 𝑂2 → 27.607 𝐶𝑂2 + 28.607 𝐻2𝑂            Eq 4.2 

 

 C10-19 + 23.845 𝑂2 → 15.563 𝐶𝑂2 + 16.563 𝐻2𝑂                Eq 4.3 

  

C6-9     +  11.23 𝑂2 → 7.153 𝐶𝑂2 + 8.153𝐻2𝑂            Eq 4.4 

 

 C4-5     +  6.935 𝑂2 → 4.29 𝐶𝑂2 + 5.29 𝐻2𝑂             Eq 4.5 

 

C1-3     +  2.109 𝑂2 → 1.072 𝐶𝑂2 + 2.072 𝐻2𝑂            Eq 4.6 

 

𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 +  1.678 𝑂2 → 0.785 𝐶𝑂2 + 1.785 𝐻2𝑂            Eq 4.7 

 

𝐶40+ →2.015 𝐶6−9 + 0.936 𝐶10−19 + 0.5299 𝐶20−29 + 15.836 Coque            Eq 4.8 

 

𝐶20−39 →1.426 𝐶6−9 + 0.662 𝐶10−19  + 7.471 Coque              Eq 4.9 

 

𝐶10−19 →1.614 𝐶6−9 +  4.228 Coque            Eq 4.10 

 

𝐶6−9 →2.251 𝐶1−3 +0.617 𝐼𝐶4 − 𝑁𝐶5 +1.964 Coque          Eq 4.11 

 

𝐼𝐶4 −  𝑁𝐶5 →2.735 𝐶1−3   + 1.193 Coque            Eq 4.12 

 

 

A energia de ativação e a entalpia das reações podem ser observadas na Tabela 4.8. 

 



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

 

Mirella Lopes da Rocha     46 

 

Tabela 4.8: Energia de Ativação e Entalpia das reações químicas (Rojas, 2010). 

Reações Energia de Ativação 

(BTU/lbmol) 

Entalpia da Reação 

(BTU/lbmol) 

Eq 4.1 32785 814240 

Eq 4.2 32785 4521600 

Eq 4.3 32785 2102400 

Eq 4.4 32785 2102400 

Eq 4.5 32785 2102400 

Eq 4.6 32785 2102400 

Eq 4.7 28800 230000 

Eq 4.8 28800 20000 

Eq 4.9 28800 20000 

Eq 4.10 28800 20000 

Eq 4.11 28800 20000 

Eq 4.12 28800 20000 

 

4.3 Análise de Sensibilidade 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros operacionais para os três 

métodos da Combustão in-situ, CIS, THAI e CAGD com intuito de verificar quais parâmetros 

são mais influentes em cada método para os anos 5, 10 e 25 de projeto. 

 

4.3.1 Análise de Sensibilidade para CIS 

 

No CIS tradicional os parâmetros operacionais utilizados foram: vazões de injeção de 

ar, completação do poço injetor e completação do poço produtor para a configuração de poços 

5-spot invertido.  

 

A Tabela 4.9 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram analisados. Os níveis 

são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e valores máximos (+1). 

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

experimental de três fatores e três níveis (3³), totalizando 27 simulações, em função da fração 

recuperada (FR). 
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Tabela 4.9: Intervalo dos parâmetros estudados para CIS. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20000 50000 70000 

Completação Injetor Topo (1:5) Base (10:15) Completo(1:15) 

Completação Produtor Topo (1:5) Base (10:15) Completo(1:15) 

 

O intervalo utilizado para a vazão de injeção de ar foi escolhido depois de realizada uma 

análise da mesma para o modelo base adotado para o método CIS. Assim, foram escolhidas três 

vazões de injeção de ar, que apresentaram resultados aceitáveis para o limite de injeção 

encontrado. Os poços injetores e produtores foram completados na zona de óleo, tendo como 

máximo completado o valor de 15 m, dado que, maiores completações acarretariam na entrada 

de água nos poços, o que não é desejável. 

 

A Figura 4.10 representa como foram feitas as completações nos poços injetores e 

produtores (topo, completo, base). 

 

Figura 4.10: Completação dos poços injetores e produtores da CIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.11 representa a configuração dos poços para o método CIS tradicional. 
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Figura 4.11: Configuração de poço do método CIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Análise de Sensibilidade para THAI 

 

No método THAI os parâmetros operacionais utilizados foram: vazões de injeção de ar, 

configuração dos poços, comprimento da completação do poço produtor.  

A Tabela 4.10 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram analisados. A técnica 

de análise de planejamento experimental é uma combinação de dois e três níveis (2x3²), 

totalizando 18 simulações, em função da fração recuperada de óleo (FR). 

 

Tabela 4.10: Intervalo dos parâmetros estudados THAI. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20.000 110.000 200.000 

Completação Produtor (m) 90 160 220 

Configuração dos poços 1 prod e 2 inj - 2 prod e 2 inj 

 

Os níveis utilizados para a vazão de injeção de ar foram escolhidos após a análise da 

mesma, em relação ao modelo base do método THAI. Assim, três vazões de injeção de ar foram 

escolhidas com relação ao limite de injeção aceitável para o método THAI no reservatório 

estudado.  

No método THAI, foi analisada apenas a completação do poço produtor horizontal, visto 

que, foi encontrado na análise do método CIS que a completação do poço injetor vertical não 
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possuía influência no sistema. Os valores atribuídos a completação do poço produtor horizontal 

foram de acordo com o limite máximo que a mesma poderia ser adotada, ou seja, até o ponto 

máximo que poderia ser completado para que não existisse a rápida entrada de ar nos poços 

produtores. Já, na configuração de poços, foi realizada uma alteração em relação ao modelo 

base adotada, a fim de verificar se a quantidade de poços influenciava na fração recuperada.  

A Figura 4.12 representa como foram feitas as completações nos poços e produtores 

(90, 160 e 220 m) para o método THAI. 

 

Figura 4.12: Completação do poço injetor. 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.13  representa a configuração dos poços para o THAI. 

 

Figura 4.13: Configuração de poços para o método THAI.  

 

 

4.3.3 Análise de Sensibilidade para CAGD 

 

No método CAGD os parâmetros operacionais utilizados foram: vazões de injeção, 

configuração dos poços, tamanho da completação do poço injetor. A Tabela 4.11 apresenta os 

intervalos em que os parâmetros foram analisados. A técnica de análise de planejamento 
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experimental com três níveis (3³), totalizando 27 simulações, em função do fator de recuperação 

(FR). 

Tabela 4.11: Intervalo dos parâmetros estudados CAGD. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20.000 50.000 70.000 

Completação Injetor Horizontal (m) 130 200 270 

Configuração dos poços 2 inj e 1 prod 2 inj e 2 prod 3 inj  e 2 prod  

 

O intervalo utilizado para a vazão de injeção de ar foi escolhido após a análise da mesma 

em relação ao modelo base do método CAGD. Assim, três vazões de injeção de ar foram 

escolhidas com relação ao limite de injeção aceitável para o CAGD no reservatório estudado.  

No método CAGD, foi analisada apenas a completação do poço injetor horizontal, visto 

que, no método THAI, já foi observado que a completação do poço produtor horizontal obteve 

influência no sistema. Os valores atribuídos a completação do poço injetor horizontal foram 

escolhidos de acordo com o limite do reservatório. Já, na configuração de poços foram 

realizadas duas alterações em relação ao modelo base adotado, a fim de verificar se a quantidade 

de poços influenciava na fração recuperada.  

 

A Figura 4.14 representa como foram feitas as completações nos poços injetores com as 

respectivas medidas (130, 200 e 270 m) para o método CAGD. 

 

Figura 4.14: Completação do poço injetor para o método CAGD. 

 

A Figura 4.15 representa a configuração dos poços para o CAGD. 
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Figura 4.15: Configurações de poços para o método CAGD na vista 3D e IK. 

 

 

 Para os três métodos de combustão in situ foram realizadas análises no Diagrama de 

Pareto e Superfícies de Resposta em função do percentual de óleo recuperado, com a finalidade 

de verificar quais parâmetros possuem maior influência em diferentes tempos de produção 5, 

10 e 25 anos.  

 

4.4 Análise da Viabilidade Técnico-Econômica 

 

No estudo foi variado o parâmetro vazão de injeção de ar e foi realizada a estimativa de 

análise de custo para os casos que apresentaram melhor fator de recuperação em 25 anos de 

projeto. Para o cálculo do VPL foram utilizados os dados apresentados na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Dados considerados para a análise de viabilidade técnica-econômica. 

Dados Valor 

Preço do Dólar (US$) 3,12 

Preço do petróleo (US$/bbl) 52,63 

Custo com eletricidade ar (US$/m³ STD) 0,01207 

Taxa de juros (TMA) 0,15 

Custo de Produção do óleo (US$/bbl) 5 

Custo de Produção de água e tratamento (US$/m³STD) 3 
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Custo com perfuração Horizontal (US$) 1.000.000 

Custo com perfuração vertical (US$) 500.000 

Custo da aquisição do compressor (US$)  285.000 

Tempo do Projeto (anos) 25 

 

Os dados apresentados na Tabela 4.12 foram referenciados abaixo. 

O compressor utilizado no estudo foi CU/CT/CN da empresa Atlas Copco, que são 

compressores pistão de alta pressão lubrificados, até 351 bar e com uma potência 22-200 kW e 

uma vazão em torno de 453 L/s (40.000 m³/dia). O preço desse compressor foi fornecido pela 

própria empresa, e sua escolha foi feita de acordo com a pressão de injeção de ar de 1044 psi. 

Com os dados fornecidos pelo fabricante foi possível calcular o custo de eletricidade por metro 

cúbico, como mostrado abaixo: 

 Pressão: 351 bar 

 Vazão: 453 L/s (40.000 m³STD/dia) 

 Potência: 220 KW 

 

Consumo diário do compressor: 

 

Consumo diário: 
𝑃

𝑄
=  

220 𝐾𝑤

40000 𝑚³𝑆𝑇𝐷/𝑑𝑖𝑎
=

220 𝐾𝑤.𝑑𝑖𝑎

40000 𝑚³𝑆𝑇𝐷
∗ 24

ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
= 0,132 𝑘𝑊ℎ/𝑚³𝑆𝑇𝐷         Eq.4.1 

 

Para obter o custo de energia elétrica para injeção de ar, é necessário o valor da tarifa 

média industrial que foi obtido através do site “quanto custa energia” dada da última leitura no 

dia 20/05/2015 com um valor de 285,5 R$/Mwh. Para que os valores utilizados ficassem na 

moeda Dólar, foi necessário utilizar o preço do dólar (US$ 3,12) que foi cotado no dia 

06/07/2015 através do site de cotação diária cujo nome é “FinanceOne”. A conversão do valor 

da tarifa média industrial para as unidades US$/Kwh foi de 0,0915. Por fim, para obter o custo 

com eletricidade do compressor, foi multiplicado o consumo diário do compressor pelo valor 

da tarifa média industrial, como mostra a Eq. 4.2:  

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  0,132
𝐾𝑤ℎ

𝑚³𝑆𝑇𝐷
∗ 0,0915

𝑈𝑆$

𝐾𝑤ℎ
= 0,01207 

𝑈𝑆$

𝑚³𝑆𝑇𝐷
          Eq.4.2 
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Para cada vazão de injeção foi necessário instalar um determinado número de 

compressores, visto que, o compressor estudado tem uma vazão diária de 40.000 m³STD/dia, 

logo para as vazões acima disso, foi realizado um cálculo proporcional, na qual, por exemplo, 

para uma vazão de injeção de ar 80.000 m³STD/dia foram necessários dois compressores de ar. 

Para análise do Valor Presente Líquido (VPL), foi considerado o preço de mercado do 

petróleo WCS de US$ 52,63 do dia 06/05/2015 obtido no site “CBC NEWS”. Este será um 

parâmetro considerado fixo, apesar de ser um parâmetro com variação diária.  

A taxa mínima de atratividade utilizada para o cálculo do VPL foi de 15% a.a., valor 

considerado dentro de uma faixa utilizada pelas empresas petrolíferas que esta em torno de 10 

a 20% a.a.  

Os custos com produção de óleo, água e perfuração vertical foram obtidos através de 

RODRIGUES (2012), em seguida, foi realizada uma atualização dos dados para o ano de 2015. 

Os custos com perfuração horizontal foram estimados levando em consideração que o custo da 

perfuração deste tipo de poço corresponde a aproximadamente duas vezes o custo da perfuração 

de um poço vertical.  Os custos com produção de água também foram obtidos através de 

RODRIGUES (2012). É importante ressaltar que no estudo foi desconsiderado o custo com 

produção de gás.  

Na análise econômica alguns dados foram considerados fixos durante o tempo de 

duração do projeto como o preço do óleo, o custo com eletricidade, custo com produção de água 

e óleo, com a finalidade de simplificar a análise. Foi considerado que o processo pode ser viável 

economicamente quando o VPL é maior que R$ “0”. Quando há um declínio na curva do valor 

presente líquido o processo pode continuar sendo rentável, porém quando é levado em 

consideração o ano anterior observa-se uma perda de lucro.  

4.5 Descrição do Estudo 

 

Para analisar o processo de combustão in-situ para diferentes configurações de poços 

CIS tradicional, THAI e CAGD foi realizado inicialmente uma revisão bibliográfica, 

verificando as peculiaridades de cada configuração. Juntamente com a revisão bibliográfica 

foram analisadas as reações que compõem o sistema para a realização da modelagem do 

reservatório.  



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

 

Mirella Lopes da Rocha     54 

 

Com todos dados da modelagem do reservatório, foram criados modelos bases para cada 

método (CIS, THAITM e CAGD) e assim análises da vazão de injeção de ar, com a finalidade 

de encontrar o limite de injeção para todos os métodos, foi realizada. Depois de encontrado o 

limite de injeção de ar, foram escolhidas três vazões de injeção de ar para realizar a análise de 

sensibilidade, além da alteração da vazão de injeção de ar, foram modificados a completação 

dos poços injetores e produtores e a configuração de poços do modelo base.  

 

Com o melhor resultado encontrado na análise de sensibilidade, foi feito um estudo 

econômico para os três métodos, a fim de verificar qual dos métodos possuíam melhores 

resultados em termos de VPL. De posse dos melhores casos obtidos economicamente, foi 

realizado uma alteração de cenário, utilizando diferentes valores do preço do barril de petróleo. 

Por fim, com os melhores casos encontrados na análise econômica de cada método, foi realizado 

um comparativo técnico e econômico.  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada a seguinte sequência ordenada de 

eventos para facilitar o entendimento da descrição do estudo, mostrados na Figura 4.16.  
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Figura 4.16: Fluxograma do trabalho. 
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5 Resultados e discussões 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da análise do processo de 

combustão in situ (CIS) convencional, com poços verticais, e para diferentes arranjos de poços 

que configuram o sistema THAI™ e CAGD, aplicado em reservatório de petróleo com 

características do Nordeste Brasileiro. Foi realizada uma análise da injeção de ar, análise de 

sensibilidade e econômica para verificar qual a configuração que proporciona maior percentual 

de óleo recuperado entre os modelos. Além de um comparativo técnico e econômico entre as 

melhores configurações de cada método. 

 

5.1 Método CIS 

 

Nesta seção pode ser observada a análise da vazão de injeção de ar, análise de 

sensibilidade e análise econômica referente à aplicação do processo de combustão in-situ 

convencional.  

 

5.1.1 Análise da Vazão de Injeção de ar para o Modelo Base 

 

O modelo base utilizado para a construção do método CIS no reservatório é constituído 

por duas malhas de 5-spot invertido com dois injetores e seis produtores, sendo completados da 

primeira até a décima quinta camada, totalizando 15 m. Para esta configuração de poços foi 

realizada uma análise da variação de injeção de ar com concentração 21% de oxigênio. 

 A Figura 5.1 mostra a produção acumulada de óleo para diferentes vazões de injeção de 

ar e a recuperação primária, em função do tempo. 
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Figura 5.1:Análise de vazão de injeção de ar para CIS. 

 

Na Figura 5.1, a recuperação primária, modelo sem injeção de ar, apresenta uma 

produção acumulada de óleo em torno de 40.000 m³ em 25 anos. Com a injeção contínua de ar 

no meio poroso, foi possível observar um incremento na produção acumulada de óleo no 

decorrer do tempo. Para um sistema com vazão de injeção de 50.000 m³STD/dia, observa-se 

uma produção acumulada de óleo de aproximadamente 118.000 m³, ou seja, um incremento de 

78.000 m³ quando comparado com o modelo sem injeção. Para uma vazão de injeção de ar de 

100.000 observa-se no sétimo ano um incremento na produção acumulada de óleo. Esse mesmo 

efeito também ocorre para as outras vazões de injeção, porém em tempos diferentes, mostrando 

que o incremento da vazão de injeção proporciona uma antecipação na produção, o que 

economicamente representa uma antecipação de receita, ressaltando que esse aumento na vazão 

implica em maiores custos no processo. Apesar da antecipação da produção com o aumento da 

vazão de injeção de ar, foi observada uma redução na produção de óleo ao fim do projeto que 

foi similar para a maioria das vazões de injeção de ar, quando as vazões de injeção de ar 

ultrapassavam 40.000 m³STD/dia, mostrando que há um limite de injeção de ar no sistema.  

A Figura 5.2 mostra a vazão de óleo em função do tempo para o caso de 10.000, 40.000 

m³STD/dia e 100.000 m³STD/dia.  
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Figura 5. 2: Vazão de óleo e pressão média para as 10.000, 40.000 m³STD/dia e 100.000 

m³STD/dia. 

 

Na Figura 5.2 observa-se um incremento na vazão de óleo para uma taxa de injeção de 

ar de 100.000 m³STD/dia, entre o quinto e nono ano, após esse período, constata-se um declínio 

de produção, oriundo da queda pressão no reservatório. O caso em que foi considerada uma 

vazão de injeção de ar de 40.000 m³STD/dia apresentou incremento na vazão de óleo, a partir 

do décimo ano, com pico máximo em 16 anos de produção, após esse período também foi 

constatado um declínio da vazão de óleo, decorrente da queda de pressão no reservatório. Diante 

disto, foi possível observar que o aumento da vazão de injeção de ar proporcionou uma 

antecipação na chegada do banco de óleo, proveniente da maior quantidade de oxigênio no meio 

poroso. Com relação à vazão de injeção de ar de 10.000 m³STD/dia não foi possível observar 

alterações relacionadas à vazão de óleo, devido a quantidade de oxigênio no meio poroso não 

ser suficiente para formar uma frente de combustão com altas temperaturas, se expandindo e 

deslocando o óleo ao poço produtor.  

Com o intuito de avaliar o avanço da frente de combustão no reservatório, para dois 

casos, um com alta vazão e outro com baixa vazão de injeção, foram criados mapas de 
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temperatura para o tempo 0, 7, 15 e 22 anos do tempo de projeto para as vazões de 10.000 

m³STD/dia e 100.000 m³STD/dia, como mostrado a Figura 5.3.  

Figura 5.3: Mapa de Temperatura para as vazões de 10.000, 40.000 m³STD/dia e 100.000 

m³STD/dia, na vista K. 
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Na Figura 5.3, pode ser observado o avanço da frente de combustão para o modelo CIS 

com configuração de poços 5-spot, na qual o sistema com vazão de injeção de ar de 100.000 

m³std/dia mostrou que a frente de combustão foi formada e se propagou pelo reservatório 

atingindo temperaturas em torno de 1114 F (601 ºC). No caso em que foi considerada a vazão 

de injeção de 40.000 m³STD/dia foi observado que a temperatura do sistema se manteve 

superior a vazão de injeção de ar de 10.000 m³STD/dia e inferior a de 100.000 m³STD/dia, 

porém, no ano 22 foi observado na Figura 5.1, que neste tempo a vazão de 40.000 m³STD/dia 

apresentou maior produção acumulada de óleo em relação às demais vazões de injeção de ar, 

isto se deve ao fato do sistema conseguir manter a temperatura elevada próxima ao poço injetor, 

logo o calor se propaga pelo reservatório reduzindo a viscosidade do óleo e facilitando a 

produção. No caso que foi considerada vazão de injeção de ar 10.000 m³std/dia, a frente de 

combustão se forma, porém, sem energia necessária para se expandir pelo reservatório devido 

a menor quantidade de oxigênio injetado. Na Figura 5.4 pode ser observada a temperatura média 

do reservatório em função do tempo para os casos com injeção de ar de 10.000 e 100.000 

m³STD/dia.  
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Figura 5.4: Temperatura média do reservatório para as vazões de injeção de ar de 10.000 e 100.000 

m³STD/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5.4 observa-se que a injeção de ar de 10.000 m³STD/dia proporcionou um 

aumento de temperatura máxima no final do projeto de 230 F (110 ºC), enquanto que para a 

vazão de injeção de 100.000 m³STD/dia, a temperatura média no reservatório foi 650 F (343ºC). 

Comparando os dois sistemas, foi visto um aumento significativo na temperatura média do 

reservatório, o que permitiu ver a influência da vazão de injeção de ar no processo CIS, dado 

que o aumento da quantidade de oxigênio injetado antecipa a chegada do banco de óleo, devido 

ao incremento da temperatura o que permitiu que as reações químicas fossem formadas no 

sistema e consequente redução da viscosidade do óleo.  

A partir da análise da vazão de injeção de ar foram escolhidas três vazões de injeção de 

ar (20.000, 50.000 e 70.000 m³STD/dia) para realizar uma análise de sensibilidade de alguns 

parâmetros operacionais no método CIS.  

 

5.1.2 Análise de Sensibilidade do Método CIS 

 

Essa seção tem como objetivo analisar a influência de alguns parâmetros operacionais 

em três diferentes períodos, 5,10 e 25 anos, em função da variável resposta, fração recuperada 

de óleo, com o auxílio do Diagrama de Pareto e superfícies de resposta.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                    Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

Mirella Lopes da Rocha                                                                                                         63 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais: vazão de 

injeção de ar, completação do poço injetor e completação do poço produtor, para o método CIS 

tendo como resposta o percentual de óleo recuperado. Foi usada a técnica de análise de 

planejamento experimental com três níveis (3³), totalizando 27 simulações. 

 A Tabela 5.1 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram analisados. Os níveis 

são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e valores máximos (1). 

Tabela 5.1 : Planejamento para o método CIS. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20.000 50.000 70.000 

Completação Injetor Topo (1:5) Base (10:15) Completo (1:15) 

Completação Produtor Topo (1:5) Base (10:15) Completo (1:15) 

  

A Tabela 5.2 contém os 27 casos simulados para o modelo CIS tendo como resposta o 

percentual de óleo recuperado em 5, 10 e 25 anos de produção. Os casos simulados estão 

distribuídos de forma decrescente de FR de 25 anos. Os casos destacados em cinza são os casos 

máximo, intermediário e mínimo do fator de recuperação em 25 anos de projeto. 

Tabela 5.2: Resultados do fator de recuperação para o método CIS. 

Casos 
Q inj 

(m³STD/dia) 
Comp.Inj  Comp.Prod 

FR  

5 anos 

FR  

10 anos 

FR 

25 anos 

11 50000 Topo Completo 4,509 7,797 39,496 

20 70000 Topo Completo 4,489 8,786 38,625 

14 50000 Completo Completo 4,498 8,118 38,249 

17 50000 Base Completo 4,497 8,622 36,942 

23 70000 Completo Completo 4,479 10,484 36,699 

26 70000 Base Completo 4,483 12,030 35,978 

2 20000 Topo Completo 4,546 7,633 28,325 

8 20000 Base Completo 4,542 7,636 27,797 

24 70000 Completo Base 1,714 4,139 27,009 

5 20000 Completo Completo 4,540 7,623 26,838 

21 70000 Topo Base 1,720 3,547 26,705 

15 50000 Completo Base 1,746 3,438 26,540 

27 70000 Base Base 1,715 5,136 26,233 

12 50000 Topo Base 1,758 3,280 26,164 

18 50000 Base Base 1,742 3,831 25,815 
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1 20000 Topo Topo 1,892 3,504 25,554 

13 50000 Completo Topo 1,769 3,365 24,899 

4 20000 Completo Topo 1,890 3,493 24,675 

16 50000 Base Topo 1,810 3,446 24,607 

25 70000 Base Topo     1,694  5,657  24,180 

10 50000 Topo Topo     1,812  3,488  23,468 

22 70000 Completo Topo     1,744  6,273  22,502 

19 70000 Topo Topo     1,763  7,443  21,475 

7 20000 Base Topo     1,888  3,495  16,767 

9 20000 Base Base     1,810  3,325  11,405 

6 20000 Completo Base     1,811  3,325  9,2494 

3 20000 Topo Base     1,816  3,334  7,9848 

 

A análise da significância dos parâmetros operacionais e das interações entre eles foi 

realizada através do diagrama de Pareto, tendo o fator de recuperação de óleo (FR) como 

variável resposta em 5 anos, 10 anos e 25 anos. 

A Figura 5.5 apresenta os diagramas de Pareto dos casos analisados para o fator de 

recuperação em 5 anos ( Fig. 5.5 (a))  , 10 anos ( Fig. 5.5 (b))  e 25 anos de produção ( Fig. 5.5 

(c)), respectivamente. Pode-se observar que o efeito quadrático da Completação do poço 

produtor (Comp.Prod) foi o parâmetro que apresentou a maior influência afetando 

positivamente o fator de recuperação em todos os tempos analisados, sobretudo nos anos 

iniciais (5 anos), dentre todos os parâmetros analisados.  

Figura 5.5: Diagramas de Pareto para o método CIS. 
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Na Figura 5.5 (a) pode ser observado que em 5 anos de produção os efeitos que 

apresentaram uma influência estatisticamente significativa em ordem decrescente, foram a 

Completação do poço produtor (Comp.Prod) e a vazão de injeção (Qinj). Uma mudança na 

completação do poço produtor do topo (-1) para completo (+1) incrementa a fração de óleo 

recuperada nesse tempo, pois quando o poço produtor é completado integralmente maior área 

ao fluxo é criada, logo maior será a produção de óleo. A vazão de injeção de ar influencia 

negativamente em 5 anos o fator de recuperação, visto que, é necessário um período para que o 

ar entre em contato com o óleo, e assim as reações químicas venham a ocorrer para que haja a 

formação da frente de combustão.  

b 

c 
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A Figura 5.5 (b) mostra que a interação que apresentou maior influência foi a mesma 

ordem do período de 5 anos, a única diferença foi que o efeito linear da vazão de injeção passou 

a ser positivo. A variável completação do poço produtor (Comp.Prod) continua afetando 

positivamente o fator de recuperação. A vazão de injeção de ar passa a influenciar 

positivamente em 10 anos o fator de recuperação, isto porque as reações químicas já ocorreram 

e a presença de maiores quantidades de oxigênio favoreceu a expansão da frente de combustão 

no meio poroso, o que proporcionou um deslocamento do óleo em direção aos poços produtores 

e consequente produção do mesmo, ou seja, para este tempo especifico é viável o aumento da 

vazão de injeção de 20.000 m³STD/dia para 50.000 ou 70.000 m³STD/dia.  

 

A Figura 5.5 (c) mostrou que em 25 anos de produção os efeitos obtidos foram os 

mesmos presentes no Diagrama de Pareto em 10 anos de produção.  

 

Para analisar as interações entre dois parâmetros foi utilizada a técnica de superfície de 

respostas em 10 e 25 anos, para os parâmetros completação do poço produtor e vazão de injeção 

de ar. A completação do poço injetor não fez parte desta análise, pois não apresentou influência 

significativa no sistema. A Figura 5.6 mostra as superfícies de respostas do FR para 10 e 25 

anos.  

Figura 5.6: Superfície de resposta da configuração 5-spot para 10 e 25 anos de produção. 

 

 

 

 

(b) (a) 
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Na Figura 5.6 (a) mostra a interação entre os parâmetros vazão de injeção de ar (Qinj) e 

completação do poço produtor (Comp.Prod), e foi observado que uma alteração da vazão de 

injeção de ar de 20.000 m³STD/dia para 50.000 m³STD/dia e 70.000 m³STD/dia, proporcionou 

um aumento na recuperação de óleo em 10 anos. Já, quando essa alteração é realizada apenas 

na completação do poço produtor, observa-se que o parâmetro apresentou melhores resultados 

na fração recuperada quando se encontrava no nível máximo (completo). Portanto, para se obter 

melhor resultado na fração recuperada em 10 anos de projeto, a completação do poço produtor 

e a vazão de injeção de ar devem ser mantidas no nível máximo.  

Na Figura 5.6 (b) observou-se que a vazão de injeção de ar deve ser mantida no nível 

intermediário para obter melhores resultados na fração recuperada, isto pode ser devido 

canalização de ar nos poços produtores, que deve estar comprometendo a produção de óleo, e 

por isso, em 25 anos foi necessária à redução deste parâmetro. Já a completação do poço 

produtor deve ser mantida no nível máximo para se obter melhores resultados na recuperação 

de óleo.  

O estudo mostrou a importância da análise das variáveis operacionais no fator de 

recuperação, observando-se que é possível obter maiores recuperações de óleo mudando 

algumas condições operacionais, contudo é necessário verificar também a viabilidade 

econômica deste método.  

 De posse dos resultados obtidos na análise de sensibilidade, o parâmetro mais influente 

foi a completação do poço produtor, seguida da vazão de injeção de ar que, no final do projeto 

deve ser mantida no nível intermediário para se obter melhores resultados na fração recuperada. 

Portanto, foi escolhido para o método CIS, o caso 11 (Q=50.000 m³STD/dia e completação do 

poço produtor completo), em que foi realizado um estudo econômico com a finalidade de 

encontrar melhores resultados no retorno financeiro para o método.  

 

5.1.3 Análise Econômica do Método CIS 

 

A análise econômica para o CIS foi realizada para o caso 11 mantendo fixa a 

configuração de poços, a completação dos poços e alterando-se a vazão de injeção de ar, visto 

que, a vazão de injeção de ar proporciona maiores gastos ao método. Assim foram avaliados os 

seguintes valores de injeção de ar: 0, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 m³STD/dia, com 

concentração de oxigênio de 21%. 
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A Figura 5.7 apresenta o percentual de óleo recuperado em função do tempo, para o 

sistema com diferentes vazões de injeção de ar. 

Figura 5. 7: Fator de recuperação para diferentes vazões de injeção de ar no método CIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.7 mostra que a injeção de ar promoveu o incremento na fração recuperada a 

partir do 8ª ano de produção para a vazão de 80.000 m³STD/dia, mas para outras vazões de 

injeção tardou mais, visto que, as reações químicas demandaram um maior período para ser 

iniciada, logo a formação da frente de combustão foi retardada, bem como o incremento do 

fator de recuperação de óleo. A vazão de injeção de 80.000 m³STD/dia antecipou a chegada do 

banco de óleo, seguida das vazões 60.000, 50.000, 40.000 e 20.000 m³STD/dia. A partir do 20ª 

ano de produção, as vazões de injeção de ar de 50.000, 60.000 e 80.000 m³STD/dia convergem 

para uma fração recuperada por volta de 39%, sendo constante até o final do projeto, mostrando 

que há um limite da vazão de injeção de ar, visto que, vazões acima de 40.000 m³STD/dia 

apesar de anteciparem a produção de óleo, não proporcionam melhores resultados na fração 

recuperada.    

Para cada vazão de injeção foi necessário instalar um determinado número de 

compressores, visto que, o compressor estudado tem uma vazão diária de 40.000 m³/dia, logo 

para as vazões acima disso é necessário um maior número de compressores de ar, que foi 

calculado proporcionalmente.  
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Para o cálculo de custos foram usados os dados da Tabela 4.11 da seção de materiais e 

método. No Anexo I foram mostradas as tabelas de fluxo de caixa usadas para o cálculo de 

VPL. 

A Figura 5.8 mostra o valor presente líquido em função do tempo, para as diferentes 

vazões de injeção de ar, cuja finalidade foi identificar qual sistema proporciona melhor 

resultado econômico.  

Figura 5. 8: VPL para diferentes vazões de injeção para o método CIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5.8 observa-se que o modelo sem injeção de ar foi o que proporcionou 

antecipação do retorno econômico no 4ª ano de projeto, visto que, os custos envolvidos no 

modelo sem injeção são inferiores aos modelos com injeção de ar. Apesar das vazões de injeção 

de ar 50.000, 60.000 e 80.000 anteciparem a produção de óleo, o maior VPL não está associado 

a elas, sendo a vazão de 40.000 m³STD/dia o que apresentou o maior VPL de US$ 23.310.876 

no 24ª ano de projeto, assim como maior fator de recuperação, como mostrou a  Figura 5.7.  

Portanto, o estudo mostrou a importância da análise técnica e econômica para o método 

CIS, e foi observado que não necessariamente um maior fator de recuperação proporciona um 

maior VPL e também mostrou que o projeto CIS poderia vir a ser rentável, sendo necessário 

realizar um estudo do reservatório e suas características.  
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5.2 THAI 

 

Nesta seção foi discutido o método THAI através de três análises. São elas: análise de 

vazão de injeção de ar para a modelo base, sensibilidade e econômica. 

 

5.2.1 Análise da Vazão de Injeção de ar para o Modelo Base 

 

 O modelo base utilizado para a construção do método THAI no reservatório foi 

constituído por dois poços injetores verticais, sendo completados da primeira até a décima 

quinta camada, totalizando 15 metros, e dois poços produtores horizontais com 220 metros de 

completação. Com o modelo base foi realizada uma variação da vazão de injeção de ar com 

concentração de 21% de oxigênio. 

A Figura 5.9 mostra a produção acumulada de óleo para sistemas as diferentes vazões 

de injeção de ar e a recuperação primária, em função do tempo.  

 

Figura 5.9: Análise da vazão de injeção de ar para THAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.9 mostra que no método THAI um maior número de vazões de injeção de ar 

foram analisadas quando comparado com o método CIS, pois no método THAI o limite de 

injeção foi difícil de ser obtida, logo foram necessárias um maior número de vazões de injeção 
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de ar. Foi visto que a injeção de ar no sistema proporciona um incremento na produção 

acumulada de óleo recuperado quando comparado com o sistema sem injeção de ar 

(recuperação primária). A variação da vazão de injeção de ar proporcionou influência na 

produção acumulada de óleo no processo THAI, na qual foi possível observar que quanto maior 

o valor atribuído a este parâmetro, a produção acumulada de óleo foi mais expressiva, visto que 

o aumento da vazão de injeção favorece o avanço e manutenção da frente de combustão ao 

longo do reservatório favorecendo a chegada do banco de óleo no poço produtor.  

Os valores de vazões foram extrapolados a fim de encontrar o seu limite econômico, 

contudo altas vazões de injeções como 300.000 m³STD/dia apresentam pouco incremento 

quando comparada com a vazão de injeção de ar de 200.000 m³STD/dia, ou seja, não sendo 

viável a utilização da mesma, pois não é visto mais incremento na produção acumulada de óleo. 

Nesse método a produção de óleo acontece rapidamente quando comparado com o método CIS 

tradicional, visto que o poço horizontal proporciona maior proximidade dos poços injetores, 

logo o incremento da produção acumulada de óleo é mais eficaz.  

A Figura 5.10 mostra a vazão de óleo para os casos com vazão de injeção de ar de 

10.000, 100.000 e 300.000 m³STD/dia em função do tempo.  

Figura 5. 10: Vazão de óleo para a vazão de injeção máxima, intermediária e mínima no 

processo THAI. 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.10 mostra que o caso com injeção de ar de 300.000 m³STD/dia apresentou 

pico máximo de vazão de óleo por volta do 1ª ano de projeto, enquanto que no sistema com 

vazão de injeção de ar de 100.000 m³STD/dia e 10.000 m³STD/dia o maior pico se deu próximo 

ao 3ª e 15ª ano de projeto, respectivamente. Essa antecipação da produção de óleo foi decorrente 
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da maior presença de oxigênio no sistema, que proporcionou a formação da frente de calor e 

consequente propagação da frente de calor, reduzindo a viscosidade e favorecendo o 

deslocamento do óleo no meio poroso, proporcionando esse incremento da vazão de óleo. 

A Figura 5.11 apresenta os mapas de viscosidade para os tempos, 0, 2 ,10 e 20 anos para 

os casos de mínima (10.000 m³STD/dia) e máxima (300.000 m³STD/dia), com o intuito de 

observar a redução da viscosidade no sistema.  

Figura 5. 11: Iso-superfície da viscosidade do óleo para as vazões de 10.000 m³STD/dia e 300.000 

m³STD/dia para o método THAI. 
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A Figura 5.11 mostra o mapa de viscosidade referente aos casos de vazão de injeção de 

ar 10.000, 250.000 e 300.000 m³STD/dia. Foi observado que inicialmente ambos estão nas 

mesmas condições, a partir do ano 2, já se tem a chegada do banco de óleo nos poços produtores 

para a vazão de injeção de 250.000 e 300.000 m³STD/dia, visto que a frente de combustão 

consegue avançar mais rapidamente, pois mais oxigênio está sendo injetado, o que acelera as 

reações químicas envolvidas no processo, aumentando a temperatura dentro do reservatório e 

reduzindo a viscosidade do óleo.  

No ano 10, a frente de combustão avança lentamente para a vazão de injeção de 10.000 

m³STD/dia e grande quantidade de óleo ainda está retido no reservatório, o que para as outras 

vazões de injeção de ar, grande parte do óleo já foi varrido no reservatório. No ano 20, a vazão 

de injeção de ar de 10.000 m³STD/dia apresenta pouca redução da viscosidade em comparação 

com os outros dois modelos de injeção, isto porque a frente de calor ainda está percorrendo o 

reservatório, logo para este sistema seria necessário maior tempo de projeto para que a frente 

de combustão pudesse percorrer todo o reservatório. Na Figura 5.12 pode ser observado o 

aumento da temperatura média no reservatório em função do tempo para os casos com injeção 

de ar de 10.000 e 300.000 m³STD/dia. 
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Figura 5.12: Temperatura média no reservatório para os casos de 10.000 e 300.000 

m³STD/dia. 

 

Na Figura 5.12, observa-se o caso com taxa de injeção de 300.000 m³STD/dia atingiu 

uma temperatura média máxima de 762 F ( 405 ºC) no 5ª ano de projeto, sendo que após esse 

período foi observado um declínio dessa temperatura média no meio poroso decorrente da 

canalização do ar nos poços produtores. Para a vazão de injeção de ar de 10.000 m³STD/dia a 

temperatura máxima atingida no reservatório foi de 198 F (92,22 ºC) no final do projeto. Apesar 

do declínio de temperatura observado para a vazão de 300.000 m³STD/dia a temperatura média 

no reservatório continuou sendo superior a do caso com 10.000 m³STD/dia.    

Assim, comparando os dois sistemas, foi visto um aumento significativo na temperatura 

média do reservatório, permitiu ver a influência da vazão de injeção de ar no processo THAI, 

dado que o aumento da quantidade de oxigênio injetado antecipou a chegada do banco de óleo, 

devido ao incremento da temperatura o que permitiu maior redução da viscosidade no sistema 

com maior vazão de injeção de ar. 
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A partir desta análise da vazão de injeção de ar foram escolhidas três vazões de injeção 

de ar (20.000, 110.000 e 200.000 m³STD/dia) que estavam dentro do limite de injeção máximo, 

para realizar uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros operacionais do método THAI.   

5.2.2 Análise de Sensibilidade do Método THAI 

 

Para o método THAI foi realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros 

operacionais: vazão de injeção de ar, comprimento da completação do poço produtor e 

configuração de poços. A técnica de análise de planejamento experimental foi feita com uma 

combinação de dois e três níveis (2x3²), que totalizaram 18 simulações em função da fração 

recuperada de óleo (FR) em 25 anos de projeto. 

 A Tabela 5.3 apresentam os intervalos em que os parâmetros foram analisados. Os 

níveis são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e valores máximos 

(1). 

Tabela 5.3: Planejamento para o método THAI. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20.000 110.000 200.000 

 

Comprimento da completação Produtor (m) 90 160 220 

Configuração dos poços 1 prod e 2 inj - 2 prod e 2 inj 

 

A Tabela 5.4 contém os 18 casos simulados para o método THAI tendo como resposta 

a fração recuperada de óleo em 5, 10 e 25 anos de produção. Os casos simulados foram 

distribuídos de forma decrescente de FR em 25 anos. Os casos destacados em cinza são os casos 

máximo, intermediário e mínimo do fator de recuperação em 25 anos de projeto. 
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Tabela 5.4: Resultados obtidos para o método THAI. 

Casos 
Q inj 

(m³STD/dia) 

Comp. 

Compl. 

Prod (m) 

Conf.Poços 
FR  

5 anos 

FR 10 

anos 

FR 25 

anos 

15 200.000 160   2 prod-2inj 29,180 45,846  54,645 

9 110.000 160 2 prod-2inj 16,399 37,261 53,559 

17 200.000 220 2 prod-2inj 29,111 42,317 53,464 

7 110.000 90 2 prod-2inj 3,684 32,792 52,657 

13 200.000 90 2 prod-2inj 21,001 46,269 50,559 

11 110.000 220 2 prod-2inj 22,714 36,283 50,178 

18 200.000 220 1 prod-2inj 22,454 35,919 48,581 

16 200.000 160 1 prod-2inj 20,716 37,011 46,896 

12 110.000 220 1 prod-2inj 14,228 27,243 43,667 

10 200.000 160 1 prod-2inj 3,388 25,083 43,044 

8 200.000 90 1 prod-2inj 1,698 9,4188 40,532 

5 20.000 220 2 prod-2inj 8,037 18,970 39,676 

14 200.000 90 1 prod-2inj 12,518 32,988 39,069 

3 20.000 160 2 prod-2inj 6,010 10,325 36,978 

6 20.000 220 1 prod-2inj 3,807 7,161 26,000 

4 20.000 0 1 prod-2inj 2,932 5,215 18,757 

1 20.000 90 2 prod-2inj 3,613 6,323 16,100 

2 20.000 90 1 prod-2inj 1,847 3,282 8,2496 

 

A análise da significância dos parâmetros operacionais e das interações entre eles foi 

realizada através do diagrama de Pareto, tendo como variável resposta a fração recuperada de 

óleo em 5 anos, 10 anos e 25 anos. 

A Figura 5.13 apresenta os diagramas de Pareto dos casos analisados em função da 

variável resposta, fator de recuperação em 5 anos (Fig. 5.13 (a)) , 10 anos (Fig. 5.13 (b))  e 25 

anos de produção (Fig. 5.13 (c))  , respectivamente. Pode-se observar que o efeito linear da 

vazão de injeção (Qinj) foi o parâmetro que apresentou a maior influência no fator de 

recuperação em todos os anos analisados. 
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Figura 5. 13: Diagrama de Pareto para 5, 10 e 25 anos de produção para o método THAI. 
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A Figura 5.13 (a) mostra que os parâmetros vazão de injeção de ar, completação do poço 

produtor e a configuração de poços apresentaram significância estatística sobre a variável 

resposta fator de recuperação em 5 anos. A variável vazão de injeção de ar (Qinj) afeta 

positivamente o fator de recuperação, com um efeito estimado de 13,83, o que significa que a 

mudança da vazão de injeção de ar de 20.000 m³STD/dia para 110.000 m³STD/dia ou 200.000 

m³STD/dia, incrementa a fração de óleo recuperada nesse tempo, visto que, maiores 

concentrações de oxigênio injetado favorecem a velocidade das reações químicas e mais rápida 

a formação da frente de combustão e a chegada do banco de óleo no poço produtor. A 

completação do poço produtor também afeta positivamente a fração recuperada, com um efeito 

estimado de 7,12, logo quando há alteração de 90 m para 160 m ou 220 m, maior área ao fluxo 

de óleo é criada o que proporciona maior produção. A configuração de poços afeta 

positivamente o fator de recuperação, assim quanto maior a quantidade de poços maior a 

produção de óleo. A interação que se mostrou estatisticamente significativa foi entre a vazão 

de injeção e a completação do poço produtor influenciando positivamente o fator de 

recuperação.  

Na Figura 5.13 (b) observa-se que as variáveis estatisticamente significativas foram à 

vazão de injeção de ar e a configuração de poços. A vazão de injeção de ar continua afetando 

positivamente o fator de recuperação, com um efeito estimado de 12,95 em 10 anos de 

produção. O parâmetro configuração de poços continua afetando positivamente o fator de 

recuperação. Para 10 anos de produção não se obteve interações estatisticamente significativa. 

Na  Figura 5.13 (c) temos que a vazão de injeção de ar continuou afetando positivamente 

o fator de recuperação, com um efeito estimado de 14,29 em 25 anos de produção. Em todos os 

anos analisados a configuração de poços e a completação do poço produtor afetaram 

positivamente a fração recuperada, sendo interessante trabalhar com ambas no nível máximo 

(+1). A interação que se mostrou estatisticamente significativa foi entre a vazão de injeção de 

ar e a completação do poço produtor influenciando negativamente o fator de recuperação, não 

sendo interessante trabalhar com ambos os parâmetros no nível máximo, visto que, com o 

aumento tanto da vazão de injeção de ar como da completação do poço produtor, temos a 

canalização do ar injetado rapidamente nos poços produtores devido à maior área ao fluxo 

criada com o aumento da completação do poço produtor, logo temos a redução da fração 

recuperada, dado que, o ar compromete a produção de óleo, além de que, altas produções de 

oxigênio proporcionam maiores riscos de explosões.   
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Para analisar as interações entre dois parâmetros foi utilizada a técnica de superfície de 

respostas em 5 e 25 anos, para os parâmetros completação do poço produtor e vazão de injeção 

de ar. A Figura 5.14 mostra as superfícies de respostas do FR para 10 e 25 anos.  

Figura 5. 14 - Superfície de resposta para 5 e 25 anos de produção do método THAI. 

 

 

A Figura 5.14 mostra a interação entre os parâmetros vazão de injeção de ar (Qinj) e 

completação do poço produtor (Comp.Prod), e foi observado que a alteração da vazão de 

injeção de ar de 20.000 m³STD/dia para 200.000 m³STD/dia, proporcionou um aumento na 

recuperação de óleo em 5 anos, assim como, para a completação do poço produtor que deve ser 

trabalhada com 220 m (nível máximo). A interação entre ambos os parâmetros em 5 anos de 

projeto, deve ser mantida no nível máximo para alcançar melhores resultados no FR. 

Em 25 anos de produção (Figura 5.14 (b)) foi observado que não é interessante o 

aumento da vazão de injeção de ar, visto que, quando há uma mudança de 110.000 m³STD/dia 

para 200.000 m³STD/dia, temos uma redução na fração recuperada em 25 anos. Já, a 

completação do poço produtor deve ser mantido em 220 m (nível máximo) para se obter 

melhores resultados no FR. Portanto, em 25 anos, para se obter melhores resultados na fração 

recuperada, a vazão de injeção de ar deve ser mantida em 110.000 m³STD/dia e a completação 

do poço produtor em 220 m.   

O estudo de sensibilidade mostrou a importância da análise das variáveis operacionais 

na recuperação de óleo, observando que a mudança de alguns parâmetros operacionais 

proporcionou melhores resultados no fator de recuperação, contudo foi realizado um estudo da 

(a) (b) 
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viabilidade econômica a fim de aperfeiçoar o método THAI. Com base na análise de 

sensibilidade, foi escolhido o caso 9 para realizar o estudo econômico, visto que, apresentou 

uma fração recuperada próxima ao máximo obtido em 25 anos, porém com uma menor vazao 

de injeção, que como foi visto na análise de sensibilidade, no final do projeto tem-se uma 

redução da fração recuperada com o aumento da mesma. 

 

 

5.2.3 Análise Econômica do Método THAI 

 

A análise econômica para o THAI foi realizada para o caso 9 mantendo fixa a 

configuração de poços e o comprimento da completação do poço produtor, alterando-se a vazão 

de injeção de ar para os seguintes valores: 0, 20.000, 50.000, 70.000, 120.000 m³STD/dia 

m³STD/dia, com concentração de oxigênio de 21%. 

A Figura 5.15 apresenta o percentual de óleo recuperado em função do tempo, para o 

sistema com diferentes vazões de injeção de ar. 

Figura 5. 15: Fator de Recuperação para diferentes vazões de injeção de ar no método THAI. 
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Na Figura 5.15, observou-se que o percentual de óleo recuperado é maior quando se 

injeta ar e o incremento foi dado entre os anos 3ª ano de projeto para as vazões de 110.000 e 

120.000 m³STD/dia. Com a recuperação primária, obteve-se um percentual de óleo recuperado 

em 25 anos de aproximadamente 18%, e para uma vazão de 20.000 m³/dia um fator de 

recuperação de 40%, ou seja, um incremento de 22 pontos percentuais. A partir do 5ª ano de 

projeto, a vazões de 70.000 m³STD/dia apresentou FR de, aproximadamente, 51%, seguida das 

vazões de 110.000 e 120.000 m³STD/dia que foram de 52 e 56%, respectivamente. 

Após verificar a influência da vazão de injeção de ar, foi realizado um estudo econômico 

com o intuito de verificar a rentabilidade do processo, pois não necessariamente o melhor 

resultado obtido na análise técnica apresenta o melhor resultado no retorno financeiro.  

Para o cálculo de custos foram usados os dados da Tabela 4.11 da seção de materiais e 

método. No Anexo II foram mostradas as tabelas de fluxo de caixa usadas para o cálculo de 

VPL. 

A Figura 5.16 mostra o valor presente líquido (VPL) em função do tempo para diferentes 

vazões de injeção de ar. 

Figura 5. 16-VPL para diferentes vazões de injeção para THAI. 
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De acordo com a Figura 5.16 o retorno econômico se deu a partir do 4ª ano com a 

recuperação primária, e as vazões de injeção de ar de 20.000 que possuíam menores custos, 

porém apresentaram também menor valor presente líquido, quando comparado com os demais.  

A vazão de 50.000 m³STD/dia apresentou retorno econômico a partir do 5ª ano de 

projeto e obteve o seu melhor valor presente líquido no final do projeto em torno de US$ 

25.230.000, já a vazão de injeção de ar 70.000 m³STD/dia apresentou pay-back um ano após 

(6ª ano), e foi o que apresentou o melhor VPL comparado com as demais vazões de injeção de 

ar, de US$ 27.635.000. Por fim, as vazões de 110.000 e 120.000 m³STD/dia apresentaram 

maiores custos iniciais, porém conseguiu antecipar o retorno econômico no 4ª ano de projeto, 

como aconteceu para a recuperação primária e a vazão de injeção de ar, mostrando que os custos 

com produção de óleo, água e eletricidade não superaram a venda do óleo produzido, por isso, 

que conseguiram em um mesmo tempo, obter retorno econômico rápido em relação as que 

possuíam menores custos com produção. Além disso, foi observado que apesar de apresentarem 

melhores resultados na fração recuperada de óleo, o VPL obtido foi próximo a vazão de injeção 

de ar de 50.000 m³STD/dia, no final do projeto.  

Portanto, o estudo mostrou a importância da análise de técnica e de VPL observando-se 

que, os resultados obtidos na análise econômica quando comparados com a análise técnica, 

foram diferentes, ou seja, o melhor valor presente líquido obtido foi para a vazão de injeção de 

ar de 70.000 m³STD/dia e na análise técnica está não possuiu o melhor fator de recuperação. 

5.3 CAGD 

 

Nesta seção foi discutido o método CAGD através de análise de vazão de injeção de ar 

para o modelo base, sensibilidade e econômica. 

 

5.3.1 Análise da Vazão de Injeção para o Modelo Base 

 

O modelo base do método CAGD é constituído por quatro poços horizontais, dois poços 

horizontais injetores e produtores horizontais, com comprimento da completação dos poços de 

270 metros. A partir do modelo base foi realizada uma variação da vazão de injeção de ar com 

concentração de 21% de oxigênio, como mostra a Figura 5.17. 
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Figura 5.17: Análise de vazão de injeção de ar para CAGD. 

 

 

Na Figura 5.17 verifica-se que a produção de óleo se inicia em meados do ano 1 de 

projeto e que altas vazões de injeção de ar antecipam a produção acumulada de óleo, visto que 

a formação da câmara de combustão é mais eficiente se desenvolvendo em direções laterais e 

verticais empurrando o óleo para o poço produtor horizontal. Vazões de injeção de ar acima de 

40.000 m³STD/dia apesar de anteciparem a chegada do banco de óleo, não apresentavam mais 

incremento na produção, como pode ser observado para a vazão de 70.000 m³STD/dia que a 

partir do 12ª ano de projeto já apresentou estabilização da produção acumulada, provavelmente 

devido ao fato do sistema possuir poços injetores e produtores horizontais, e com isso, o ar 

consegue atingir rapidamente os poços produtores devido a proximidade entre eles, e ser 

produzido juntamente com o óleo.    

A Figura 5.18 mostra a vazão de óleo em função do tempo para o caso de 10.000, 40.000 

e 70.000 m³STD/dia. 
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Figura 5. 18: Vazão de óleo para a vazão de 10.000,40.000 e 70.000 m³STD/dia no processo 

CAGD. 

 

 

Na Figura 5.18 temos um comportamento diferente dos outros métodos, no qual os picos 

de vazão de óleo das diferentes taxas de injeção de ar estão bem próximos, isto se deve a 

proximidade entre os poços injetores e produtores, o que proporciona rapidez na produção de 

óleo para as três vazões de injeção de ar analisadas. O máximo de vazão de óleo atingido foi 

em torno de 120 m³/dia, para a vazão de injeção de ar 70.000 m³STD/dia, 86 m³STD/dia de 

óleo, para a vazão de 40.000 m³STD/dia e 50 m³STD/dia de óleo, para a vazão de 10.000 

m³STD/dia. No 5ª ano de projeto, a vazão de óleo passa a ser maior para a menor taxa de injeção 

de ar, enquanto que para a maior taxa de injeção de ar observou-se uma redução da vazão de 

óleo produzida, devido à grande quantidade de ar que é produzida juntamente com o óleo, o 

que para este método proporciona maiores riscos de explosão e também pela depleção do 

reservatório.   

A Figura 5.19 mostra o mapa de viscosidade para as vazões de 10.000 e 70.000 

m³STD/dia para os tempos, 0, 2, 10 e 20 anos, na vista IK-2D, com a finalidade de avaliar a 

redução da viscosidade através da formação da câmara de ar criada.  
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Figura 5. 19: Mapa de Viscosidade do óleo na vista IK-2D, para as vazões de 10.000 m³STD/dia e 

70.000 m³STD/dia para o método CAGD. 

   Na Figura 5.19 temos que inicialmente ambos se encontram nas mesmas condições, com 

uma viscosidade do óleo inicial de 897 cP. A partir do ano 2,  há a formação da câmara de 

combustão (constituída por gases de combustão, ar injetado e óleo quente) para todas as vazões 

de injeção de ar, porém maior expansão da câmara de ar é dada para a vazão de 70.000 

m³STD/dia, devido a maior quantidade de oxigênio, o que acelera as reações químicas 

envolvidas no processo, aumentando a temperatura dentro do reservatório, acarretando uma 

redução na viscosidade do óleo de 0,50 cP, enquanto que o sistema com vazão de injeção de ar 
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de 10.000 e 40.000 m³STD/dia, a mínima viscosidade atingida foi de 794 cP e 5,75 cp, 

respectivamente, próximo ao poço injetor e produtor. No ano 10, a câmara de combustão 

aumenta significativamente para a maior vazão de injeção de ar e a redução da viscosidade é 

ainda maior, mostrando que grande parte do óleo já foi varrido. No ano de 20, a câmara de 

combustão continua reduzida para a vazão de injeção de 10.000 m³STD/dia, devido à baixa 

velocidade das reações, enquanto que, para 40.000 m³STD/dia há a expansão da câmara de 

calor e para 70.000 m³STD/dia todo o óleo já foi varrido e se conseguiu a reduzir ao máximo a 

viscosidade do óleo.  

A redução da viscosidade está diretamente relacionada com a temperatura média no 

reservatório atingida para os dois sistemas, ou seja, quanto maior a temperatura atingida maior 

a redução da viscosidade. A Figura 5.20 mostra a temperatura média para os dois sistemas de 

máxima e mínima vazão de injeção de ar. 

Figura 5.20: Temperatura média no reservatório para as vazões de injeção de ar de 10.000 

e 70.000 m³STD/dia. 
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Na Figura 5.20 pode ser observado que o incremento da temperatura no reservatório é 

maior para o sistema com vazão de injeção de ar de 70.000 m³STD/dia, atingindo máxima 

temperatura no final do projeto de 722 F (383 ºC), enquanto que para o sistema com menor 

vazão de injeção de ar, a máxima temperatura atingida foi de 143 F (61,66 º C).  

Analisando os dois sistemas, foi visto que a redução da viscosidade esta diretamente 

relacionada à quantidade de oxigênio injetado no sistema, ou seja, no sistema com maior 

quantidade de O2, maior foi à velocidade das reações químicas, o que proporcionou um 

incremento na temperatura média no sistema e consequente redução da viscosidade do óleo.   

Após realizar a análise da vazão de injeção para a configuração base do método CAGD, 

foram escolhidas três vazões de injeção de ar para realizar uma análise de sensibilidade de 

alguns parâmetros operacionais do método CAGD. 

 

5.3.2 Análise de Sensibilidade do Método CAGD 

 

Essa seção tem como objetivo analisar a influência de alguns parâmetros operacionais 

em três diferentes períodos, 5,10 e 25 anos, em função da variável resposta, fração recuperada 

de óleo, com o auxílio do Diagrama de Pareto e superfícies de resposta.  

No método CAGD os parâmetros operacionais utilizados foram: vazões de injeção de 

ar, configuração dos poços, tamanho da completação do poço injetor. A técnica de análise de 

planejamento experimental foi realizada com três níveis (3³), totalizando 27 simulações, em 

função do fator de recuperação (FR). 

 A Tabela 5.5 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram analisados. Os níveis 

são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e valores máximos (1). 

Tabela 5.5: Planejamento para o método CAGD. 

  Níveis  

PARÂMETROS -1 0 1 

Vazão de Injeção total (m³STD/dia) 20.000 50.000 70.000 

Completação Injetor Horizontal (m) 130 200 270 

Configuração dos poços 2 inj e 1 prod 2 inj e 2 prod 3 inj  e 2 prod  
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A Tabela 5.6 contém os 27 casos simulados para o método CAGD tendo como resposta 

o percentual de óleo recuperado em 5, 10 e 25 anos de produção. Os casos simulados estão 

distribuídos de forma decrescente de FR em 25 anos. Os casos destacados em cinza foram 

aqueles que apresentaram fator de recuperação máximo, intermediário e mínimo em 25 anos de 

projeto, respectivamente.  

 

Tabela 5.6: Resultados obtidos para o método CAGD. 

Casos 
Q inj 

(m³STD/dia) 

Comp. 

Inj. Hor. 

(m) 

Conf.Poços 
FR 

5 anos 

FR 

10 anos 

FR 

25 anos 

25 70.000 270 3 inj - 2prod 26,293 48,402 49,596 

22 70.000 200 3 inj - 2prod 26,673 40,134 48,247 

19 70.000 130 3 inj - 2prod 27,511 33,941 45,534 

10 50.000 130 3 inj - 2prod 23,706 33,690 43,776 

13 50.000 200 3 inj - 2prod 22,647 33,817 42,472 

16 50.000 270 3 inj - 2prod 21,939 32,532 42,183 

7 20.000 270 3 inj - 2prod 16,808 28,835 40,343 

8 20.000 270 2 inj - 2prod 19,875 29,358 40,174 

14 50.000 200 2 inj - 2prod 24,060 30,857 39,959 

17 50.000 270 2 inj - 2prod 25,891 33,560 39,714 

23 70.000 200 2 inj - 2prod 24,967 29,429 39,382 

11 50.000 130 2 inj - 2prod 21,847 27,694 39,266 

20 70.000 130 2 inj - 2prod 19,750 26,389 38,064 

18 50.000 270 2 inj - 1 prod 12,976 29,654 37,189 

5 20.000 200 2 inj - 2prod 18,857 27,352 36,848 

26 70.000 270 2 inj - 2prod 29,018 34,136 35,533 

2 20.000 130 2 inj - 2prod 18,076 26,528 35,462 

4 20.000 200 3 inj - 2prod 15,763 26,194 35,430 

1 20.000 130 3 inj - 2prod 15,919 25,943 34,651 

15 50.000 200 2 inj - 1 prod 14,152 27,436 34,214 

27 70.000 270 2 inj - 1 prod 23,634 33,526 33,577 

24 70.000 200 2 inj - 1 prod 21,487 27,347 33,154 

21 70.000 130 2 inj - 1 prod 17,996 22,434 32,085 

3 20.000 130 2 inj - 1 prod 10,738 23,609 31,949 

12 50.000 130 2 inj - 1 prod 15,807 22,910 31,817 

9 20.000 270 2 inj - 1 prod 8,866 21,168 31,299 

6 20.000 200 2 inj - 1 prod 10,079 20,728 30,167 
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A análise da significância dos parâmetros operacionais e das interações entre eles foi 

realizada através do diagrama de Pareto, tendo como variável resposta a fração recuperada de 

óleo em 5 anos, 10 anos e 25 anos ordenados. 

A Figura 5.21 mostra os Diagramas de Pareto para 5 (Figura 5.21 (a)) , 10 anos (Figura 

5.21 (b)) e 25 anos de produção (Figura 5.21 (c)) para a o método CAGD. 

 

Figura 5. 21: Diagrama de Pareto em 5, 10 e 25 anos para o método CAGD. 
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No Diagrama de Pareto referente à Figura 5.21 (a) têm-se como variáveis significativas 

estaticamente a vazão de injeção de ar e a configuração de poços. A vazão de injeção de ar afeta 

positivamente o fator de recuperação, logo a mudança de 20.000 m³STD/dia para 50.000 

m³STD/dia ou 70.000 m³STD/dia incrementa o FR com um efeito estimado de 21,415. A 

alteração da configuração de poços também influencia positivamente o sistema, sendo 

interessante trabalhar com 3 injetores e 2 produtores, pois com o aumento no número de poços 

maior área do reservatório é varrida, logo se têm um incremento na fração recuperada. As 

interações que se mostraram estatisticamente significativas para 5 anos de produção foram as 

seguintes: vazão de injeção de ar com configurações de poços, completação do injetor 

horizontal com configuração de poços e vazão de injeção de ar com completação do injetor 

horizontal.  

A Figura 5.21 (b) mostra o diagrama de Pareto para 10 anos de produção para o método 

CAGD, nela têm-se como variáveis significativas estaticamente a configuração de poços, a 

vazão de injeção e a completação do poço injetor horizontal. A configuração de poços afetou 

positivamente o sistema, pois quando há a mudança de 2 injetores e 1 produtor, para 2 injetores 

e 2 produtores ou 3 injetores e 2 produtores, temos incremento no FR. O mesmo acontece para 

a vazão de injeção de ar e a completação do poço horizontal. As interações que se mostraram 

estatisticamente significativas para 10 anos de produção foram as seguintes: vazão de injeção 

de ar com configurações de poços, e vazão de injeção de ar com completação do injetor 

horizontal.  

c 
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A Figura 5.21 (c) mostra o diagrama de Pareto para 25 anos de produção para o método 

CAGD, nela têm-se como variáveis significativas estaticamente a configuração de poços e a 

vazão de injeção. A configuração de poços e a vazão de injeção de ar continuam afetando 

positivamente o sistema, logo a mudança do nível mínimo para o nível máximo incrementa a 

fração recuperada, com um efeito estimado de 9,99 e 4,47, respectivamente. A interação que se 

mostrou estatisticamente significativa para 25 anos de produção foi a seguinte: vazão de injeção 

de ar com configurações de poços. 

Para analisar as interações entre dois parâmetros foi utilizada a técnica de superfície de 

resposta para 5, 10 e 25 anos, para os parâmetros configuração de poços e vazão de injeção, 

completação do poço injetor e vazão de injeção.  A Figura 5.22 mostra as superfícies de 

respostas do fator de recuperação para as interações significativas.  

Figura 5.22: Superfícies de resposta em 5, 10 e 25 anos para o método CAGD. 
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Na Figura 5.22 (a) temos que a interação entre a configuração de poços e a vazão de 

injeção de ar para 5 anos de produção, onde o melhor incremento no fator de recuperação se 

deu com uma vazão de injeção de ar de 70.000 m³STD/dia referente ao nível máximo e a 

configuração de poços com 3 injetores e 2 produtores (nível máximo), pois o aumento da vazão 

de injeção de ar acelera a velocidade das reações químicas o que proporciona o crescimento da 

câmara de combustão que avança e se expande pelo reservatório empurrando o óleo até os poços 

produtores, quando agregado com uma configuração de poços com três injetores e dois 

produtores, os três poços injetores dispostos no reservatório proporcionam maior propagação 

de oxigênio no sistema e formação de câmaras de combustão, que empurram o óleo até os poços 

produtores, incrementando o FR. 

Na Figura 5.22 (b) temos a interação da completação do injetor horizontal com a vazão 

de injeção para 5 anos de produção. Para ambos os parâmetros é interessante se trabalhar no 

nível máximo (+1), ou seja, vazão de injeção de ar de 70.000 m³STD/dia e completação do 

injetor horizontal 270 m, pois há o incremento do fator de recuperação, visto que, quanto maior 

área completada do poço injetor horizontal, maior será a produção de óleo devido ao rápido 

avanço da câmara de combustão que é formada com altas vazões de injeção de ar.  

A Figura 5.22 (c) mostra as superfícies de resposta para 10 anos de produção para o 

método CAGD. A interação entre a configuração de poços e a vazão de injeção de ar mostrou 

que para obter melhores resultados no fator de recuperação a configuração de poços e a vazão 

de injeção de ar devem estar no nível máximo (Configuração de poços = 3 injetores e 2 

produtores e Q=70.000 m³STD/dia), ou seja, o mesmo resultado que foi obtido para 5 anos de 

produção. 

(e) 
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Na Figura 5.22 (d) temos a interação da completação do injetor horizontal com a vazão 

de injeção de ar para 10 anos de produção, nela é visto os mesmos resultados obtidos para 5 

anos de produção, ou seja, é interessante se trabalhar no nível máximo (+1) para ambos 

parâmetros.   

A Figura 5.22 (e) mostra as superfícies de resposta para 25 anos de produção. Nela 

temos a interação entre a configuração de poços e a vazão de injeção de ar mostrando que para 

obter melhores resultados no fator de recuperação a configuração de poços deve permanecer no 

nível máximo (+1) e a vazão de injeção de ar também, mostrando o mesmo resultado obtido 

para 5 e 10 anos de produção. 

O estudo mostrou a importância da análise das variáveis operacionais na fração 

recuperada, e observou-se que foi possível obter melhores frações recuperadas mudando 

algumas condições operacionais, contudo foi realizado um estudo econômico a fim de 

aperfeiçoar o método CAGD. De posse da análise de sensibilidade, foi escolhido o caso 25 

apresentado na Tabela 5.6 para realizar a análise econômica, pois possuiu melhores resultados 

no FR.  

 

5.3.3 Análise Econômica do Método CAGD 

 

A análise econômica para método CAGD foi realizada para o “caso 25” mantendo fixo 

o comprimento da completação do poço injetor horizontal e configuração de poços, variando-

se apenas a vazão de injeção de ar para os seguintes valores: 0, 20.000, 50.000, 80.000 e 90.000 

m³STD/dia com concentração de oxigênio de 21%.  

 

A Figura 5.23 apresenta o percentual de óleo recuperado em função do tempo, para o 

sistema com diferentes vazões de injeção de ar. 
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Figura 5. 23 – Fator de recuperação para diferentes vazões de injeção de ar no método CAGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5. 23 mostra que a injeção de ar no sistema proporciona um incremento na 

produção acumulada de óleo recuperado quando comparado com o sistema sem injeção de ar 

(curva vermelha), para a vazão de injeção de 20.000 m³STD/dia o incremento foi de 10% e para 

50.000 m³STD/dia de 12%. Em meados de 2002 as vazões de injeção de ar de 70.000, 80.000 

e 90.000 m³STD/dia apresentaram fator de recuperação próximos e mantiveram até 4ª ano. A 

partir do 4ª ano, observa-se que o percentual de óleo recuperado é maior para a vazão de injeção 

de 90.000 m³STD/dia até o 12ª ano de projeto, após esse período as vazões de 70.000, 80.000 

m³STD/dia convergem para a mesma fração recuperada da vazão de 90.000 m³STD/dia, que 

está por volta de 50%, sendo constante até o final do projeto.  

Após verificar a influência da vazão de injeção de ar, foi realizado um estudo econômico 

com o qual configuração utilizada na análise técnica proporciona melhor valor presente líquido, 

uma vez que, não necessariamente o resultado de melhor fator de recuperação, proporciona 

melhor resultado econômico.  
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Para o cálculo de custos foram usados os dados da Tabela 4.11 da seção de materiais e 

método. No Anexo III foram mostradas as tabelas de fluxo de caixa usadas para o cálculo de 

VPL. 

A Figura 5.24 mostra o valor presente líquido (VPL) em função do tempo para diferentes 

vazões de injeção de ar.  

Figura 5. 24-VPL para diferentes vazões de injeção para CAGD. 

 

Na Figura 5.24 temos que para o método CAGD o melhor resultado obtido em termos 

de VPL se deu no décimo ano do projeto com uma vazão de injeção de 90.000 m³STD/dia sendo 

US$ 27.816.298,43 posteriormente a vazão de injeção de ar que proporcionou o segundo melhor 

VPL também no 10ª ano de projeto, foi a de 80.000 m³STD/dia, com VPL de US$ 

27.597.735,39. O retorno econômico do método se deu no 2º ano de produção praticamente 

para todas as vazões de injeção de ar. 

Com a finalidade de melhorar o retorno econômico foi realizado uma otimização com a 

vazão de injeção de ar de 90.000 m³STD/dia. Assim, a partir do décimo ano de projeto, ano que 

apresentou maior VPL, foi realizada uma redução na vazão de injeção de ar para 10.000 

m³STD/dia e 0 m³STD/dia a fim verificar se houve incremento no valor presente líquido. A 

Figura 5.25 mostra a otimização realizada para o método em função do tempo. 
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Figura 5.25 – Otimização do VPL para vazão de 90.000 a partir do 10ª ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5.25 foi observado que para aumentar a rentabilidade do método é 

interessante parar a injeção de ar a partir do 10ª, visto que, quando comparado com o método 

de injeção contínua de 90.000 m³STD/dia se obtém um incremento máximo de receita em torno 

de US$ 6.000.000 no 25º ano de produção. Por outro lado, quando é injetado 10.000 m³STD/dia 

a partir do 10ª ano, temos um incremento de receita foi de US$ 4.850.000, no 25ª ano, quando 

comparado com a injeção contínua de 90.000 m³STD/dia. Portanto, para este sistema a 

interrupção de injeção de injeção de ar no 10ª ano de projeto, foi mais vantajosa.  

 

5.4 Análise do Cenário Econômico  

 

Foi realizada uma mudança de cenário para os melhores resultados obtidos na análise 

econômica para os métodos CIS, THAI, CAGD. Foi alterado o preço de venda do barril de óleo, 

com a finalidade de verificar a influência desse parâmetro no VPL.  

 

 Na Tabela 5.7 foram apresentados os valores adotados para a variação do preço de venda 

do barril de óleo.  
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Tabela 5.7 : Preço do barril de petróleo. 

  

 

 

 

 

 

 

 Os valores do preço do barril para o óleo pesado WCS, foram obtidos no site “Economic 

Dash Board” de Alberta no Canadá.  

 

A Figura 5.26 mostra os resultados obtidos do VPL em função do tempo para os métodos 

CIS, THAI e CAGD com diferentes preços do barril de óleo pesado (WCS).  

 

Figura 5. 26 – VPL em função do tempo para os métodos CIS, THAI e CAGD com diferentes 

preços do barril de óleo pesado. 
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Na Figura 5.26 observou-se que para cada método com a redução do preço do barril de 

petróleo houve também a redução do valor presente líquido, mostrando a sensibilidade dos 

métodos com a mudança do preço do óleo. O método CAGD apresentou melhor VPL de US$ 

27.771.515,8 no 10ª ano de projeto com o preço do barril de óleo pesado de US$ 52,63. Para os 

preços do barril de petróleo de US$ 43,49 e US$ 32,78 o melhor VPL também foi encontrado 

no 10ª ano de projeto com valor de US$ 20.597.652,9 e US$ 12.191.518,4, respectivamente. 

Foi observado para o método CAGD uma redução de US$ 7.173.862,9 quando o barril de óleo 

passou de US$ 52,63 para US$ 43,49 e uma redução de US$ 8.406.134,5 quando houve redução 

do barril, de julho para outubro, totalizando uma redução de US$ 15.579.997,4 do mês de maio 

à outubro. 

  

 O método THAI apresentou melhor VPL de US$ 27.635.007,3 no final do projeto (25ª 

ano) com o preço do barril de óleo pesado de U$S 52,63. Para os preços do barril de petróleo 

de US$ 43,49 e US$ 32,78 o melhor VPL também foi encontrado no 25ª ano de projeto com 

valor de US$ 17.589.848,4 e US$ 10.880.711,3, respectivamente. Foi observado para o método 

THAI uma redução dos meses de maio a outubro de US$ 16.754.296.  

 

 Para o método CIS o melhor VPL de US$ 23.310.876 foi encontrado no 24ª ano de 

projeto com o preço do barril de petróleo WCS de US$ 52,63. Para os preços do barril de óleo 

de US$ 43,49 e US$ 32,78 o melhor VPL também foi encontrado no 24ª de projeto com valor 

de US$ 17.388.127,2 e US$ 10.355.190,9, respectivamente. Foi visto para o método CIS uma 

redução dos meses de maio a outubro de US$ 12.955.685,1. 

 

 Portanto, diante dos diferentes cenários para o preço do petróleo (WCS), foi visto que o 

método CAGD foi o que apresentou melhor VPL em comparação com os métodos THAI e 

CAGD para o preço do barril de petróleo de US$ 52,63. Já o método THAI apresentou o 

segundo melhor VPL para o mesmo preço do barril de petróleo, porém foi o método que 

apresentou maior queda no VPL quando o houve redução do preço do barril dos meses de maio 

a outubro. Já o método CIS foi o que apresentou menor VPL para o melhor preço do barril, 

contudo foi o que apresentou menor sensibilidade quando houve redução do preço do barril de 

petróleo.  
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5.5 Comparativo técnico entre os melhores casos da análise Econômica  

 

Foi realizado um estudo técnico comparativo entre os métodos CIS, THAI, CAGD, 

através dos melhores resultados obtidos no planejamento experimental para o fator de 

recuperação em 25 anos. A Figura 5.27 mostra os melhores casos referentes aos processos, CIS, 

THAI e CAGD. 

 

Figura 5. 27 : Melhores casos da análise econômica para cada método. 

 

 

 Com os melhores casos obtidos na análise econômica foi realizado um comparativo da 

fração recuperada, com o intuito de avaliar qual deles possui melhores resultados de produção 

de óleo. A Figura 5.28 mostra o resultado obtido. 
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Figura 5.28: Fator de recuperação para os melhores casos. 

 

 

A Figura 5.28 mostra que o método CAGD apresentou incremento a partir do ano 2 e 

possui fator de recuperação superior ao longo do projeto, sendo crescente até o 10º ano, após 

esse período passa a ser constante, até o fim do período analisado com fator de recuperação em 

torno de 50%. O método THAI apresentou incremento na fração recuperada por volta do ano 5 

sendo crescente durante todo o projeto, e superior ao método CAGD no 22ª ano, obtendo um 

FR máximo de 52% ao final do período. O sistema CIS foi o que apresentou menor fração 

recuperada em relação aos demais métodos, obtendo incremento significativo no 13ª ano, e 

recuperação máxima de 40% no 25ª ano. 

A fim de verificar os riscos de explosão associados a cada método com a produção de 

oxigênio. A Figura 5.29 apresenta a porcentagem de O2 produzido.  
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Figura 5. 29: Porcentagem de oxigênio produzido para os melhores casos do planejamento 

experimental. 

 

 

A Figura 5.29 mostra que até o 7ª ano de projeto todos os métodos não apresentam 

produção de oxigênio, após esse período, o primeiro método que apresentou produção foi o 

CAGD, pois por se tratar de poços horizontais maior área ao fluxo é criada, favorecendo a 

produção tanto do fluido injetado como do que se deseja produzir, e obteve produção máxima 

de O2 no ano 25, por volta de 4,7%, ou seja, do ar que é injetado no sistema, que possui 

composição de 21% de oxigênio e 79% N2, cerca de 16,3% de oxigênio é consumido, o restante 

não está sendo utilizado na queima do óleo para a formação da frente de combustão, logo o 

oxigênio restante está servindo para o deslocamento do óleo até os poços produtores, o que é 

perigoso devido ao risco de explosão.. Por conseguinte, o método THAI começa a produzir O2 

no ano 14 e se mantém com produção crescente até o ano 25 com produção máxima de oxigênio, 

em torno de 3,5%.  

 

O método CIS também apresentou a produção de oxigênio, no 14ª ano e foi o que 

produziu menor produção de oxigênio em torno de 1,5%. Portanto, os métodos CIS e THAI 

foram os que apresentaram menores produções de oxigênio, ou seja, o oxigênio injetado 
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oxigênio está contribuindo para a queima e consequente avanço da frente de combustão, logo 

apresentam maior estabilidade e menores risco de explosão.   

 

5.6 Comparativo econômico entre os métodos  

 

O comparativo econômico foi realizado para os três métodos, através dos melhores 

resultados obtidos na análise econômica. A Tabela 5.8 mostra os melhores valores presentes 

líquidos para os sistemas. 

Tabela 5.8: Resultados dos melhores VPL para os sistemas. 

Método Tempo 

(Ano) 

Custo Inicial 

(US$) 

Qinj  

(m³STD/dia) 

FR  

(%) 
VPL  

 (US$) 

CIS 24 2.285.000 40.000 41 23.310.871 

THAI 25 3.498.750 70.000 52 27.635.007 

CAGD          13     4.641.250        90.000 50   28.687.405 

 

 A Tabela 5.8 mostra que o método CIS foi o que apresentou menor valor presente 

líquido quando comparado com os demais métodos e foi obtido no 24ª ano de projeto, não sendo 

realizada otimização do método. O método THAI com vazão de 70.000 m³STD/dia apresentou 

melhor fração recuperada em 25 anos de projeto, porém não obteve melhor valor presente 

líquido quando comparado ao método CAGD, e assim como no método CIS, não foi realizada 

otimização do VPL, pois o melhor resultado econômico encontrado se deu no fim do projeto. 

No método CAGD o melhor valor presente líquido foi encontrado no 13ª ano de projeto, apesar 

de possuir maior custo inicial e vazão de injeção de ar em relação aos demais métodos, neste 

foi realizada uma otimização reduzindo a vazão de injeção de ar para zero no 10ª ano de projeto, 

conseguindo assim obter melhor resultado econômico. Portanto, diante dos métodos 

apresentados, o CAGD foi o que apresentou melhor VPL em um tempo menor de projeto, 

através da otimização realizada que conseguiu reduzir os custos pertinentes e aumentar a 

receita.  
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6 Conclusões e recomendações 

 

Nesta seção são mostradas as principais conclusões obtidas deste trabalho e algumas 

recomendações para trabalhos futuros.  

 

6.1 Conclusões 

 

1) CIS 

 

 A análise da vazão de injeção de ar para o modelo base do método CIS, mostrou que a 

injeção de ar promoveu um aumento na produção acumulada de óleo, porém até certo 

limite de injeção de 40.000 m³STD/dia, dado que vazões acima desta apresentavam 

rápida depleção no reservatório e consequente redução na produção de óleo. A produção 

acumulada de óleo se deu a partir do 7ª ano de projeto. 

 

 O mapa 3D da temperatura mostrou que o avanço da frente de combustão é mais 

eficiente para vazão de injeção de ar de 100.000 m³STD/dia seguida da vazão de 40.000 

m³STD/dia, visto que a quantidade de ar injetado mantém o reservatório mais aquecido, 

favorecendo o avanço da frente de combustão, enquanto que com a vazão de ar de 

10.000 m³STD/dia as reações químicas acontecem mais lentamente, consequentemente 

o avanço da frente de combustão é menor e assim, menor é a produção de óleo. 

  

 A análise de sensibilidade mostrou que o parâmetro mais influente em 5, 10 e 25 anos 

de produção, foi a completação do poço produtor e, seguido da vazão de injeção de ar. 

Para este método os melhores resultados foram obtidos com o poço produtor totalmente 

completado (15 metros), visto que, maior área ao fluxo foi criada, logo maior produção 

de óleo.  

 

 Na análise econômica o melhor resultado obtido em termos de VPL foi de US$ 

23.310.876 utilizando uma vazão de injeção de 40.000 m³STD/dia. Para este método 

não foi realizada otimização do valor presente líquido, visto que, o resultado obtido foi 

no 24ª ano de projeto. 
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2) THAI 

 

  A análise da vazão de injeção de ar mostrou que, para o modelo base do método THAI, 

há incremento na produção de óleo até certo limite de injeção de ar de 250.000 

m³STD/dia. Para este método a produção acumulada de óleo se deu a partir do 1ª ano 

do projeto para os modelos com injeção de ar.  

 

 O mapa 3D de viscosidade mostrou que a redução é mais eficiente para o método com 

maior vazão de injeção de ar, visto que, a maior concentração de oxigênio favorece as 

reações químicas e o aumento da temperatura no reservatório, logo este aumento 

favorece a redução da viscosidade, facilitado à produção de óleo.  

 

 A análise de sensibilidade mostrou que para o sistema THAI o parâmetro mais influente 

em todos os anos de produção foi à vazão de injeção de ar. 

 

 Os resultados obtidos na análise econômica mostraram que a vazão de injeção de ar que 

obteve maior valor presente líquido foi à vazão de injeção de ar de 70.000 m³STD/dia 

no valor de US$ 27.635.007. Para este método não foi realizada otimização, visto que, 

o melhor VPL foi encontrado no final do projeto. 

 

 

3) CAGD 

 

 A análise da vazão de injeção de ar mostrou que para o modelo base utilizado no método 

CAGD, vazões acima de 40.000 m³STD/dia não incrementam mais a produção de óleo, 

apesar de anteciparem a produção, pois, por se tratar de poços injetores e produtores 

horizontais, o ar consegue atingir em alta escala muitas partes do reservatório, sendo 

produzido rapidamente o que compromete a produção de óleo. Esta facilidade da 

produção de ar deve ser bastante controlada, visto que, os riscos com explosão para este 

método são altíssimos.  

 

 O mapa 3D de viscosidade mostrou que a redução da viscosidade é mais eficiente para 

o sistema de maior vazão de injeção de ar, visto que a câmara de combustão consegue 

avançar de forma eficiente o reservatório atingindo máxima redução no final do projeto. 
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 A análise de sensibilidade mostrou que para todos os anos analisados a configuração de 

poços deve ser mantida no nível máximo (3 injetores e 2 produtores) para se obter 

melhores resultados no fator de recuperação. Também foi visto que a vazão de injeção, 

em 5 anos, foi o parâmetro mais influente, já em 10 e 25 anos a configuração de poços 

se tornou o parâmetro que mais influência na recuperação de óleo. 

 

 Na análise econômica o melhor resultado obtido em termos de VPL foi utilizando uma 

vazão de injeção de 90.000 m³STD/dia em torno de US$ 27.771.515,8. Na otimização 

do método CAGD foi interessante interromper a injeção de ar para se obter melhor VPL. 

 

4) ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO 

 

 Na análise do cenário econômico para diferentes preços do barril de petróleo, foi visto 

que o método CAGD foi o que apresentou melhor VPL em comparação com os métodos 

THAI e CAGD para o preço do barril de petróleo de US$ 52,63. Já o método THAI 

apresentou o segundo melhor VPL para o mesmo preço do barril de petróleo, porém foi 

o método que apresentou maior queda no VPL quando o houve redução do preço do 

barril dos meses de Maio a Outubro de 2015. Já, o método CIS foi o que apresentou 

menor VPL para o melhor preço do barril, contudo foi o que apresentou menor 

sensibilidade quando houve redução do preço do barril de petróleo.  

 

 

5) COMPARATIVO TÉCNICO 

 

 Na análise comparativa dos melhores casos, o método CAGD obteve o melhor resultado 

no fator de recuperação durante grande parte do projeto com máximo de 50% e também 

apresentou maior porcentagem de produção de oxigênio em torno de 4,7% a partir do 

7ª ano de projeto. O método THAI apresentou maior fração recuperada de 52%, a partir 

do 22ª ano de projeto e porcentagem de oxigênio produzido de 3,5%. Por fim, o método 

CIS foi o que apresentou menor FR de 40%, bem como, menor porcentagem de oxigênio 

de 1,5%. Portanto, o método que apresenta maiores riscos de explosões é o método 

CAGD, dado que, apresenta a maior produção de oxigênio.  
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6) COMPARATIVO ECONÔMICO 

 

 Na análise econômica o método que apresentou melhores resultados no valor presente 

líquido foi o método CAGD, pois apesar de possuir alto custo inicial e também maior 

vazão de injeção de ar, o mesmo conseguiu em um tempo menor, apresentar maior valor 

presente líquido, devido a redução da vazão de injeção de ar para 0 m³STD/dia no 10ª 

ano de projeto.  

 

 

 

6.2 Recomendações 

 

 Aumentar o tempo do projeto. 

 

 Analisar a influência de outros parâmetros no diagrama de Pareto. 

 

 Analisar diferentes configurações de poços para todos os métodos. 

 

 Alterar a porcentagem de oxigênio injetado. 

 

 Na análise econômica, considerar a produção de gás. 

 

 Alterar a distância entre os poços horizontais para o método CAGD.  

 

 No método CAGD, analisar por separado o número de injetores e produtores.  
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ANEXO I - MÉTODO CIS – VPL 

 

Dados utilizados para o cálculo do VPL 

 

Fórmula do VPL  

 

Número de compressores Utilizados para cada vazão de Injeção de ar 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Custo Conversões 

Preço do petróleo (U$$/bbl) 52.63   

Custo com eletricidade ar (U$$/m3 STD) 0.01207 1 m³ = 6.28 bbl 

Taxa de juros (TMA) 0.15   

Conversão de barril p/ m³ 6.28   

Custo de Produção do óleo (US$/m³std) 31.4   

Custo de tratamento da água (US$/m³std) 3   

Tempo do Projeto ( Anos) 25   

OBS: Tarifa média industrial: 285,5 R$/Mhw 

      

Custos Iniciais - C0 

Custo perfuração por poço vertical (US$) 500,000.00 2,000,000.00 

Custo perfuração por poço horizontal (US$) 1,000,000.00 - 

Custo Aquisição do Compressor (US$) para Q=40.000 
m3/dia 

285,000.00 - 

      

Malha de Poços 

Poços Quantidade  Preço total 

Poços verticais 4 2,000,000.00 

Poços Horizontais 0  

Vazões m³STD/dia nº compressores 

0 0 
20.000 0.5 
40.000 1 
50.000 1.25 
60.000 1.5 
80.000 2 
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VPL para o modelo sem injeção de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q=0 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:  2,000,000.00     

nº de compressores:  0     

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -2,000,000.00 

1 1,267,050.34 467,929.00 -1,305,111.88 

2 930,120.68 324,238.01 -778,257.39 

3 837,662.83 208,749.76 -231,376.46 

4 772,020.14 156,963.82 303,455.13 

5 720,504.77 133,313.29 814,056.42 

6 671,393.71 118,039.79 1,295,233.75 

7 629,389.08 104,916.01 1,751,297.29 

8 592,648.83 97,029.27 2,182,270.83 

9 563,457.52 91,290.41 2,592,850.92 

10 534,786.51 85,649.37 2,983,404.95 

11 509,936.45 79,432.32 3,357,756.37 

12 597,545.25 84,194.69 3,804,148.16 

13 466,700.78 69,888.81 4,149,202.04 

14 446,341.10 66,432.08 4,479,557.71 

15 429,019.32 63,486.34 4,797,412.48 

16 412,986.70 60,395.69 5,104,013.35 

17 399,181.83 57,148.82 5,401,433.36 

18 384,020.68 53,657.31 5,688,705.85 

19 370,721.91 50,849.08 5,966,856.15 

20 358,406.30 48,433.59 6,236,397.64 

21 348,143.51 46,338.19 6,498,837.05 

22 336,918.86 44,715.13 6,752,927.25 

23 327,487.53 42,512.90 7,000,731.27 

24 318,682.36 40,943.17 7,242,243.62 

25 311,195.39 39,696.67 7,478,329.46 
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VPL para a vazão de injeção de ar 40.000 m³STD/dia 

 

 

Q= 40.000 m³STD/dia 

Custo Inicial US$:  2,285,000.00     

nº de compressores:  1 285000 285000 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -2285000.00 

1 1,222,312.92 656,801.72 -1793251.13 

2 876,309.12 539,825.74 -1500656.88 

3 799,427.67 443,057.68 -1190769.94 

4 748,895.94 378,525.22 -868708.44 

5 708,037.14 341,689.11 -550144.94 

6 669,314.43 323,315.28 -249276.11 

7 641,400.00 313,779.92 35610.91 

8 612,076.35 302,206.34 305063.09 

9 586,786.03 285,176.61 567332.15 

10 561,997.95 275,045.97 816855.62 

11 569,296.42 264,498.06 1081897.67 

12 798,255.85 279,359.24 1533112.11 

13 750,970.70 271,709.31 1949861.15 

14 1,386,193.53 326,888.77 2870995.72 

15 4,032,418.21 597,109.38 5858220.79 

16 5,072,526.86 707,583.38 9653823.81 

17 6,233,148.11 833,294.01 14349349.11 

18 4,679,205.89 675,026.52 17831244.21 

19 3,177,153.45 516,184.44 20145130.31 

20 2,031,038.77 394,758.78 21567982.47 

21 1,290,364.43 318,668.22 22412935.69 

22 851,611.65 273,664.66 22915498.30 

23 586,627.88 246,133.38 23211580.47 

24 334,696.92 220,507.04 23310876.02 

25 153,018.76 202,052.14 23268238.29 
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VPL para a vazão de injeção de ar 80.000 m³STD/dia 

 

 

Q=80000 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:  2,570,000.00     

nº de compressores:  2 285000 570000 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -2570000.00 

1 1,188,473.80 844,927.63 -2271264.20 

2 866,082.56 763,943.07 -2182447.25 

3 787,845.23 655,333.78 -2067219.90 

4 747,023.23 588,042.09 -1928975.43 

5 726,642.56 551,853.43 -1776984.88 

6 692,687.49 509,278.97 -1617499.21 

7 662,767.04 481,916.88 -1460238.20 

8 790,881.20 473,596.87 -1184338.78 

9 1,059,990.63 484,669.92 -684059.91 

10 5,096,653.26 884,918.65 2978318.01 

11 9,084,700.30 1,308,659.58 9740092.55 

12 7,735,844.79 1,173,175.43 15446761.57 

13 4,529,298.62 851,913.69 18644487.59 

14 2,344,357.99 619,118.99 20144695.42 

15 1,193,295.89 496,281.14 20750795.21 

16 502,059.58 422,321.59 20820132.59 

17 245,842.23 393,534.00 20691704.96 

18 184,763.83 383,206.84 20519145.82 

19 105,127.45 373,105.79 20286121.18 

20 52,461.73 366,275.39 20013239.74 

21 34,634.50 363,993.54 19726840.58 

22 27,998.35 361,633.99 19436722.64 

23 21,803.75 359,978.79 19142657.38 

24 11,209.15 358,242.71 18840889.07 

25 5,533.57 358,322.62 18534115.98 
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ANEXO II - MÉTODO THAI – VPL 

 

Dados utilizados para o cálculo do VPL 

 

Variáveis Custo Conversões 

Preço do petróleo (U$$/bbl) 52.63  

Custo com eletricidade ar (U$$/m3 STD) 0.01207 1 m³ = 6.28 bbl 

Taxa de juros (TMA) 0.15  

conversão de barril p/ m³ 6.28  

Custo de Produção do óleo (US$/m³std) 31.4  

Custo de tratamento da água (US$/m³std) 3  

Tempo do Projeto ( Anos) 25  

OBS: Tarifa média industrial: 285,5 R$/Mhw 

      

Custos Iniciais - C0 

Custo perfuração por poço vertical (US$) 500,000.00  R$               1,000,000.00  

Custo perfuração por poço horizontal (US$) 1,000,000.00 R$ 2,000,000.00 

Custo Aquisição do Compressor (US$) para Q=40.000  285,000.00 - 

     

Malha de Poços 

Poços Quantidade Preço total 

Poços verticais 2 1,000,000.00 

Poços Horizontais 2 2000000 

    

Total:    US$     3,000,000.00  

 

Fórmula do VPL  

 

Número de compressores Utilizados para cada vazão de Injeção de ar 

Vazões m³STD/dia nº compressores 

0 0 

20000 0.5 

50000 1.25 

70000 1.75 

110000 2.75 

120000 3 
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VPL para o modelo sem injeção de ar 

 

 

Q=0 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:  3,000,000.00     

nº de compressores:  0     

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -3,000,000.00 

1 1,448,863.02 816,373.01 -2,450,008.68 

2 1,242,858.35 270,885.19 -1,604,814.64 

3 1,140,557.55 182,317.66 -771,562.56 

4 1,051,544.06 159,198.25 4,390.32 

5 979,060.91 142,406.89 731,915.56 

6 915,134.07 132,712.94 1,412,281.76 

7 858,271.69 123,133.63 2,051,532.24 

8 806,966.12 110,498.64 2,657,156.13 

9 761,416.18 103,735.74 3,229,052.17 

10 716,618.30 97,497.84 3,767,417.78 

11 678,799.99 90,658.62 4,278,845.06 

12 645,549.53 82,467.14 4,768,481.92 

13 617,573.77 76,914.27 5,238,620.62 

14 589,118.37 73,096.71 5,687,335.11 

15 563,698.30 70,648.73 6,116,073.87 

16 539,007.69 68,234.89 6,525,441.52 

17 516,598.42 65,401.32 6,917,786.83 

18 492,412.63 61,705.79 7,292,314.52 

19 470,932.94 58,863.78 7,650,635.52 

20 450,634.58 56,340.63 7,993,499.82 

21 432,671.79 54,003.27 8,322,776.79 

22 413,419.21 51,363.75 8,637,607.62 

23 396,370.50 48,815.20 8,939,829.62 

24 380,154.54 46,161.26 9,230,258.56 

25 365,609.24 43,517.83 9,510,338.05 
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VPL para a vazão de injeção de ar 70.000 m³STD/dia 

 

 

Q=70000 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:  3,498,750.00     

nº de compressores:  1.75 285000 498750 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -3498750.00 

1 1,412,843.03 1,226,410.59 -3336634.84 

2 1,274,743.49 683,926.89 -2822881.27 

3 1,182,029.45 519,514.18 -2246781.04 

4 1,115,335.02 476,369.76 -1691159.07 

5 1,919,051.81 546,382.79 -497533.84 

6 5,263,151.55 889,566.86 3305583.28 

7 6,129,853.99 979,186.60 7784424.48 

8 4,896,357.74 841,798.65 11310128.04 

9 4,006,842.57 739,419.42 14151365.57 

10 3,108,013.55 643,800.23 16294159.76 

11 2,740,453.49 602,208.70 18153503.05 

12 2,290,958.93 554,823.17 19663186.32 

13 2,034,269.05 529,284.38 20971868.64 

14 1,790,035.51 503,428.17 22090657.63 

15 1,636,833.41 487,252.77 23090292.97 

16 1,463,518.87 468,518.27 23955510.89 

17 1,296,990.25 451,610.30 24690623.89 

18 1,165,090.97 436,171.71 25324466.73 

19 1,024,585.35 421,105.22 25849232.05 

20 917,849.21 409,007.66 26291702.96 

21 810,276.45 397,986.77 26650215.72 

22 768,941.24 393,491.11 26976694.09 

23 681,912.14 383,317.35 27236341.73 

24 652,119.19 380,543.19 27472494.78 

25 558,237.04 371,347.56 27635007.36 
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VPL para a vazão de injeção de ar 120.000 m³STD/dia 

 

 

Q=120000 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:                   3,855,000.00      

nº de compressores:  3 285000 855000 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -3855000.00 

1 1,374,971.46 1,485,300.07 -3950937.92 

2 1,248,374.32 908,555.09 -3655442.94 

3 1,811,856.37 800,655.52 -2776137.85 

4 6,666,314.38 1,273,661.35 1913125.65 

5 7,482,342.59 1,359,041.25 7237735.50 

6 6,141,342.01 1,199,380.13 11535093.66 

7 4,607,930.54 1,030,097.76 14646252.61 

8 3,649,414.91 928,535.21 17012234.95 

9 2,943,821.78 856,570.12 18827236.39 

10 2,551,911.96 814,868.34 20337709.11 

11 2,231,773.26 778,615.51 21601324.55 

12 1,890,171.65 739,090.06 22602265.06 

13 1,613,103.37 707,756.43 23389523.26 

14 1,334,594.24 676,473.51 23961802.16 

15 1,171,391.44 658,673.19 24407644.11 

16 1,033,839.81 643,390.67 24747165.10 

17 914,404.61 630,644.61 24993912.93 

18 848,523.39 622,508.52 25190447.60 

19 789,242.18 615,161.36 25341822.23 

20 750,504.62 610,646.64 25463437.87 

21 648,695.24 600,935.05 25504968.47 

22 626,638.44 597,646.19 25530179.12 

23 547,970.37 588,438.87 25494989.12 

24 425,643.15 576,539.75 25363774.69 

25 422,307.00 576,735.77 25229488.80 
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ANEXO III - MÉTODO CAGD – VPL 

 

Dados utilizados para o cálculo do VPL 

 

Variáveis Custo Conversões 

Preço do petróleo (U$$/bbl) 52.63   

Custo com eletricidade ar (U$$/m3 STD) 0.01207 1 m³ = 6.28 bbl 

Taxa de juros (TMA) 0.15   

conversão de barril p/ m³ 6.28   

Custo de Produção do óleo (US$/m³std) 31.4   

Custo de tratamento da água (US$/m³std) 3   

Tempo do Projeto ( Anos) 25   

OBS: Tarifa média industrial: 285,5 R$/Mhw 

      

Custos Iniciais - C0 

Custo perfuração por poço vertical (US$) 500,000.00                                

Custo perfuração por poço horizontal (US$) 1,000,000.00 4,000,000.00 

Custo Aquisição do Compressor (US$) para Q=40.000  285,000.00 - 

      

Malha de Poços 

Poços Quantidade Preço total 

Poços verticais 0 0.00 

Poços Horizontais 4 4000000 

Total:   4,000,000.00 

 

Fórmula do VPL  

 

Número de compressores Utilizados para cada vazão de Injeção de ar 

 

Vazões m³STD/dia nº compressores 

0 0 

20000 0.5 

50000 1.25 

70000 1.75 

80000 2 

90000 2.25 
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VPL para o modelo sem injeção de ar 

 

 

Q=0 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:  4,000,000.00     

nº de compressores:  0     

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -4,000,000.00 

1 2,354,514.27 962,983.82 -2,789,973.52 

2 2,265,476.89 342,876.48 -1,118,147.07 

3 2,038,144.23 263,885.67 424,686.46 

4 1,858,077.34 233,171.55 1,837,648.02 

5 1,719,733.64 212,752.28 3,148,066.59 

6 1,594,020.56 196,479.25 4,363,319.90 

7 1,486,489.76 178,461.45 5,500,735.83 

8 1,386,107.03 164,815.09 6,562,728.82 

9 1,297,706.80 154,389.19 7,556,918.04 

10 1,211,838.38 142,656.57 8,486,641.36 

11 1,140,399.07 130,582.32 9,364,742.88 

12 1,079,092.15 120,668.14 10,198,155.06 

13 1,026,386.40 114,544.95 10,991,060.68 

14 970,624.67 109,108.77 11,740,204.94 

15 919,880.08 103,968.10 12,449,693.61 

16 871,517.52 98,719.34 13,121,692.03 

17 827,850.62 93,765.64 13,760,026.80 

18 781,960.49 88,439.48 14,363,088.55 

19 740,651.10 83,627.15 14,934,413.73 

20 701,647.58 79,085.36 15,475,772.18 

21 666,876.23 75,017.36 15,990,432.06 

22 630,702.76 70,795.72 16,477,307.75 

23 598,539.38 67,044.95 16,939,476.82 

24 568,302.29 63,529.78 17,378,409.45 

25 541,308.40 60,364.72 17,796,621.34 
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VPL para a vazão de injeção de ar 50.000 m³STD/dia 

 

 

Q= 50.000 m³STD/dia 

Custo Inicial US$:                         
4,356,250.00  

    

nº de compressores:  1.25 285000 356250 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -4356250.00 

1 2,466,654.38 1,197,695.35 -3252807.36 

2 2,478,676.59 600,374.87 -1619501.51 

3 6,701,510.50 1,031,210.28 3311194.33 

4 5,631,880.68 950,908.79 7381604.67 

5 3,863,639.89 717,578.48 10117310.24 

6 2,761,745.98 556,708.19 12034734.40 

7 2,429,806.81 505,346.50 13708178.15 

8 1,963,582.44 439,941.27 15033083.52 

9 1,514,661.12 389,345.97 16011618.43 

10 1,533,508.30 391,314.59 17004830.36 

11 1,236,170.07 360,543.43 17766244.82 

12 971,661.41 334,872.10 18319974.66 

13 876,663.77 322,125.12 18802182.18 

14 830,871.75 317,600.05 19248505.39 

15 704,108.38 306,352.17 19594380.36 

16 643,373.41 299,819.06 19893123.27 

17 629,354.87 297,752.75 20181472.94 

18 610,213.32 294,745.94 20455792.41 

19 580,345.48 291,409.47 20707041.12 

20 603,324.12 293,590.63 20976374.59 

21 677,995.00 302,304.33 21303062.13 

22 614,200.18 296,109.82 21579662.43 

23 272,293.87 261,022.44 21589463.68 

24 45,724.88 236,915.12 21423211.29 

25 0.00 230,976.55 21222362.11 
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Mirella Lopes da Rocha 126 

VPL para a vazão de injeção de ar 90.000 m³STD/dia 

 

 

Q=90000 m³STD/dia  

Custo Inicial US$:              4,641,250.00      

nº de compressores:  2.25 285000 641250 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -4641250.00 

1 2,460,184.30 1,377,554.48 -3699832.77 

2 5,327,785.90 1,158,424.94 -74301.50 

3 7,373,803.45 1,370,029.72 5146371.31 

4 5,683,279.85 1,103,168.68 9129076.68 

5 6,156,721.35 1,066,929.67 13554982.49 

6 6,792,636.20 1,099,709.91 18505353.18 

7 6,076,037.91 1,025,357.29 22897249.38 

8 4,160,336.45 835,012.51 25788835.42 

9 2,514,888.96 676,375.73 27387542.57 

10 959,189.58 517,918.87 27771256.23 

11 215,796.22 438,769.69 27577366.26 

12 110,722.99 431,099.32 27298778.15 

13 30,113.14 421,197.82 26958704.51 

14 8,846.48 415,187.13 26605364.81 

15 6,367.61 412,672.01 26252056.64 

16 945.07 410,134.10 25896240.09 

17 5,231.45 410,021.87 25544248.43 

18 0.00 407,549.62 25189857.45 

19 0.00 406,828.52 24836093.52 

20 0.00 406,380.56 24482719.13 

21 0.00 406,754.75 24129019.35 

22 0.00 405,169.12 23776698.37 

23 0.00 404,875.12 23424633.05 

24 0.00 404,611.70 23072796.79 

25 0.00 405,440.19 22720240.10 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado  PPGCEP / UFRN                                                                   Anexos 

Mirella Lopes da Rocha 127 

Otimização método CAGD – Injeção de 90.000 m³STD/dia de ar  até o 10ª 

ano após esse período parada de injeção de ar.   

 

 

 

 

Q=90000 m³STD/dia _ Q0m³STD/dia 

Custo Inicial US$:              4,641,250.00      

nº de 
compressores:  

2.25 285000 641250 

TEMPO (Anos) Receita Custo VPL 

0 0.00 0.00 -4641250.00 

1 2,460,184.30 1,377,554.48 -3699832.77 

2 5,327,785.90 1,158,424.94 -74301.50 

3 7,373,803.45 1,370,029.72 5146371.31 

4 5,683,279.85 1,103,168.68 9129076.68 

5 6,156,721.35 1,066,929.67 13554982.49 

6 6,792,636.20 1,099,709.91 18505353.18 

7 6,076,037.91 1,025,357.29 22897249.38 

8 4,160,336.45 835,012.51 25788835.42 

9 2,514,888.96 676,375.73 27387542.57 

10 959,189.58 517,918.87 27771256.23 

11 1,018,408.82 130,507.01 28543344.76 

12 190,186.37 40,524.21 28673485.77 

13 34,621.59 18,614.79 28687404.73 

14 3,046.95 10,356.36 28681048.72 

15 36.15 5,105.90 28676640.24 

16 0.00 3,926.09 28673226.25 

17 5.16 3,530.12 28670161.08 

18 20.66 3,040.43 28667535.19 

19 25.82 2,549.85 28665340.38 

20 10.33 2,152.94 28663477.24 

21 0.00 1,868.38 28661852.56 

22 0.00 1,730.84 28660347.48 

23 0.00 1,632.40 28658928.01 

24 0.00 1,569.40 28657563.31 

25 0.00 1,548.31 28656216.95 


