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RESUMO 

Grande parte das reservas de hidrocarbonetos atualmente existentes são formadas por 

óleos pesados e devido a sua alta viscosidade, os métodos convencionais não são capazes 

de desloca-los até o poço produtor de maneira satisfatória, deixando um grande volume 

de óleo retido no reservatório. Um dos métodos utilizados para a recuperação de óleo 

pesado é o método térmico, que tem como característica principal reduzir a viscosidade 

do óleo facilitando assim seu deslocamento até o poço produtor.  Os métodos térmicos 

podem utilizar-se da injeção de energia em forma de calor no reservatório, onde faz com 

que a temperatura do óleo aumente, diminuindo assim sua viscosidade e 

consequentemente melhorando a sua mobilidade. O Nordeste Brasileiro possui 

principalmente muitos reservatórios de óleo pesado, onde é aplicado o método de 

injeção de vapor na forma contínua. A injeção contínua de vapor atua tanto 

termicamente como mecanicamente no reservatório, além do calor latente transmitido 

ao reservatório aquecer o óleo nele existente, proporcionando assim uma redução da sua 

viscosidade, ele o desloca até o poço produtor. O desempenho deste processo pode ser 

afetado significativamente por determinados parâmetros operacionais e geométricos do 

reservatório. O objetivo principal deste trabalho foi estudar diferentes distâncias entre 

poços no processo de injeção de vapor, aplicando-o em um reservatório semissintético 

com características semelhantes aos encontrados no Nordeste Brasileiro, além disso foi 

realizada uma análise econômica dos modelos estudados através do VPL (Valor 

Presente Líquido). Para realizar o trabalho foi utilizado um programa de simulação 

numérica de reservatórios da CMG (Computer Modeling Group), o software STARS 

(Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator). Verificou-se que, 

aumentando-se a vazão de vapor até um determinado valor, há um incremento na 

produção e em relação às distâncias entre os poços, quanto menor, mais rápido o óleo 

atinge o poço produtor. Porém é indispensável analisar a viabilidade econômica do 

projeto, pois de acordo com os resultados uma maior produção não necessariamente 

acarretou em um melhor retorno financeiro. 

 

Palavras-Chaves: Óleo pesado, injeção de vapor, viscosidade, distância entre poços, 

simulação numérica e VPL. 
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ABSTRACT  

Some of the existing hydrocarbon reserves currently are comprised of heavy oils and 

due to its high viscosity, conventional methods are not able to move it until the well 

producer satisfactorily, leaving large volume of trapped oil in reservoir. One method for 

heavy oil recovery is the thermal method, which has a main characteristic reduce the oil 

viscosity facilitating its displacement to the well producer. The thermal methods heat 

back on energy injection in the form of heat in the reservoir, where it causes the oil 

temperature increase, reducing so his viscosity and therefore improving their mobility. 

The Brazilian Northeast has many mainly heavy oil reservoirs, where are implemented 

continuous steam injection method. The continuous steam injection acts both thermally 

as mechanically in the reservoir, beside the latent heat transmitted to heat the oil in the 

reservoir, thus providing a reduction in viscosity, it pushes up the production well. The 

performance of this process can be significantly affected by certain operating and 

geometric parameters of the reservoir. The main objective of this work was to study 

different distances between wells in the steam injection process, applying it in a semi-

synthetic reservoir with characteristics similar to those found in Brazilian Northeast and 

to complete was realized an economic analysis of the models studied using of the NPV 

(Net Present Value). To do the work was used a numerical simulation program reservoirs 

of CMG (Computer Modeling Group), the STARS (Steam, Thermal and Advanced 

Process Reservoir Simulator) software. It was found that increasing the steam flow to a 

certain value there is an increase in oil production. About the distances, how smaller, 

faster the oil reaches the production well. However it is essential to analyze the 

economic feasibility of the project, because of according to the results the largest 

production not necessarily will bring in a better return.   

 

Keywords: Heavy oil, steam injection, viscosity, distance between the wells and 

numerical reservoir simulation. 
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1. Introdução Geral 

 

O consumo de energia com o passar dos anos cada vez mais vem aumentando e 

uma das principais fontes dessa energia é o petróleo. Segundo Araújo (2012), a 

ocorrência de óleos pesados e ultrapesados, vêm aumentando sensivelmente e aponta 

para a necessidade de maiores investimentos na exploração de jazidas e, 

consequentemente, para o desenvolvimento de tecnologias adequadas para se extrair 

uma maior quantidade de óleo. E existem previsões econômicas de que, para o ano de 

2025 (MOTHÉ; SILVA, 2008), o óleo pesado seja a principal fonte de energia fóssil do 

mundo.  

Além da elevada viscosidade do óleo, grande parte permanece dentro da jazida 

devido à complexidade dos reservatórios e aos mecanismos ainda pouco eficientes de 

recuperação. Ao longo dos anos, essas reservas tornaram-se o foco de muitos estudiosos 

para o desenvolvimento de métodos que auxiliassem a recuperação desses 

hidrocarbonetos. Então, foram criados métodos de recuperação avançada de petróleo, 

que são classificados em convencionais e especiais, cujas tecnologias necessitam ser 

cada vez mais aprimoradas. 

Um óleo com alta viscosidade é uma grande preocupação para a explotação desse 

tipo de reservatórios, pois torna um projeto tecnicamente desafiador e provoca impacto 

no seu retorno financeiro.  

Para a recuperação desses óleos pesados presentes nos reservatórios, são 

aplicados processos térmicos de recuperação avançada de petróleo, principalmente, a 

injeção de vapor. Os métodos térmicos podem utilizar-se da injeção de energia em forma 

de calor no reservatório, onde faz com que a temperatura do óleo aumente, diminuindo 

assim a sua viscosidade e, consequentemente, melhorando a sua mobilidade, tornando 

mais fácil o seu deslocamento. 

Os métodos térmicos constituem a principal técnica em uso para recuperar óleos 

pesados e viscosos, uma vez que o aumento de temperatura reduz drasticamente a 

viscosidade do óleo, afinando-o e melhorando sua fluidez e mobilidade no interior do 

reservatório (KOVSCEK, 2012). Alguns desses métodos são conhecidos como:  injeção 
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de vapor, que pode ser, cíclica, contínua, SAGD e ES-SAGD; combustão in situ e 

aquecimento eletromagnético.  

Dentre os métodos térmicos mencionados, o mais amplamente utilizado é a 

injeção de vapor no reservatório, que, quando bem projetado, é muito eficiente na 

recuperação de óleo, embora sua aplicabilidade seja limitada em algumas situações. 

Originalmente desenvolvidos para os campos de óleos extremamente viscosos 

da Califórnia e da Venezuela, os métodos da injeção de vapor e da combustão in situ do 

óleo, mediante a injeção de ar com pré-ignição, viabilizaram a produção de petróleo em 

campos considerados não comerciais pelos métodos convencionais de recuperação. A 

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

alternativas economicamente viáveis para o aproveitamento dos óleos pesados 

(RODRIGUES, 2008). 

No Brasil, o local com maior incidência de óleos pesados está em águas 

profundas da Bacia de Campos, marítimo, Estado do Rio de Janeiro, que produz cerca 

de 90% de todo petróleo nacional. Na região nordeste, há produção de óleo pesado em 

poços terrestres localizados no estado do Rio Grande do Norte (MOTHÉ; Silva, 2008).  

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), no final de 2014, as reservas 

totais de petróleo do Brasil foram contabilizadas em 31,1 bilhões de barris, volume 2,9% 

maior que em 2013. Já as reservas provadas cresceram 4,1% em comparação a 2013, 

totalizando 16,2 bilhões de barris, das quais 832 milhões em terra e 15,4 bilhões de barris 

em mar. 

De acordo com Rodrigues (2008), a injeção de vapor é o método de recuperação 

especial mais utilizado para a recuperação de óleos pesados, no Brasil, principalmente 

no Nordeste. E o volume original de óleo envolvido com esse processo, em 2008, excedia 

5 bilhões de barris, dos quais 30% estão acumulados somente em reservatórios do Ceará 

e do Rio Grande do Norte. 

O desempenho deste processo pode ser significativamente influenciado por 

determinados parâmetros operacionais e geométricos do reservatório. Por exemplo: a 

permeabilidade horizontal e vertical das rochas, a heterogeneidade do reservatório, a 

espessura da zona de óleo, presença de aquífero, tipo de malha, a distância entre os poços, 

a vazão de vapor e etc.  
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Por isto, este trabalho visa estudar a influência da distância entre poços no 

processo de injeção contínua de vapor, aplicando-o em um reservatório semissintético 

com características semelhantes às encontrados no Nordeste Brasileiro. Além disso foi 

analisada a vazão de injeção de vapor e a viabilidade econômica para cada estudo. 

Para realizar o trabalho, foi utilizado um programa de simulação numérica de 

reservatórios comercial da CMG (Computer Modeling Group), o software STARS 

(Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator) da versão 2013.1. Na 

elaboração do estudo, foram analisados alguns parâmetros operacionais como: vazão de 

injeção e distância entre poços, através de gráficos do fator de recuperação e produção 

acumulada de óleo. Posteriormente foi realizada uma análise econômica para cada 

alteração realizada com a finalidade de verificar qual proposta apresenta um melhor 

retorno financeiro.  

Esta dissertação é composta por sete capítulos. O Capítulo I apresenta esta 

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

teóricos principais que envolvem a concepção do trabalho através de algumas definições 

relacionadas ao assunto, como também a descrição que foi utilizada na análise técnico-

econômica para o cálculo do valor presente líquido do processo. No Capítulo III, foi 

apresentado o estado da arte, onde foi exposto um histórico dos trabalhos relacionados 

ao processo de injeção de vapor. O Capítulo IV apresenta as ferramentas utilizadas para 

realizar as simulações, a descrição do modelo de reservatório analisado e suas principais 

características, tais como: propriedades rocha-reservatório, propriedades dos fluidos e da 

rocha-fluido, como também as condições de operação, as variações dos parâmetros e a 

metodologia utilizada no trabalho. No Capítulo V, foram expostos os resultados 

adquiridos no trabalho, com as respectivas discussões. A seção 6 mostra as principais 

conclusões obtidas e recomendações para pesquisas e trabalhos futuros. Na seção 7, 

foram apresentadas as referências bibliográficas, com os principais artigos, dissertações, 

teses e livros que foram utilizados de embasamento para a elaboração do trabalho. E por 

último, foram expostos os resultados complementares obtidos nesse estudo, denominado 

Anexos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
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2. Aspectos Teóricos 

 

Neste capítulo, são explanados os aspectos teóricos básicos de reservatórios e 

métodos de recuperação de petróleo, principalmente a teoria que consiste na injeção de 

vapor, como também parâmetros que podem influenciar em seu desempenho. 

 

2.1 Óleos pesados 

 

Os óleos pesados contêm proporções maiores de materiais residuais não 

destiláveis que os óleos convencionais. Esses resíduos contêm altas proporções de 

asfaltenos, tornando-os, particularmente, viscosos. Para os óleos pesados, os mesmos 

fatores que determinam a viscosidade, também afetam fortemente a conversão em 

derivados convencionais. O alto conteúdo de resíduos asfálticos torna os óleos pesados 

apropriados para a manufatura de asfalto, no entanto reduz fortemente a sua 

aplicabilidade para a maioria dos outros propósitos. Serve para a obtenção de 

subprodutos mais pesados no craqueamento dos hidrocarbonetos, tais como, graxas, 

naftas, querosene, diesel, etc (PRATS, 1982). 

De uma maneira geral, o óleo pesado pode ser considerado um óleo de alta 

viscosidade que não flui com facilidade. A classificação do óleo pode ser baseada no 

ºAPI. Para a ANP, o óleo pesado é classificado com um ºAPI entre 10 e 22 e o 

extrapesado menor que 10.  

 

 ºAPI 

 

O uso muito comum do °API, do American Petroleum Institute, na indústria do 

petróleo, tem como referência a densidade do óleo medida em relação à da água a fim de 

identificar mais rápido se o óleo é leve, pesado ou extrapesado. Então, quanto maior o grau 

API mais leve será o petróleo e maior valor terá no mercado. O °API relaciona-se com a 

densidade do óleo pela Equação 2-1: 

 

                                                 °𝑨𝑷𝑰 =
𝟏𝟒𝟏,𝟓

𝜸
− 𝟏𝟑𝟏, 𝟓                                 Equação 2-1 
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Onde “γ” é a densidade relativa do óleo (massa específica do óleo/massa específica 

da água) nas condições padrão (15,5°C e 1 atm).  

O °API do óleo é medido nas chamadas ‘condições STANDARD - std’ ou 

condições padrão de Pressão (1 atm) e Temperatura (15,5°C). 

Segundo Karmaker e Maini (2003), a estimativa mundial de recursos naturais nas 

formas de petróleo pesado e betume era de aproximadamente seis trilhões de barris de 

volume original in place, o que na época era cerca de seis vezes do volume total de petróleo 

das reservas convencionais. Essas estavam localizadas, em sua maioria, nos Estados 

Unidos, Canadá, Venezuela e em menor escala em campos no nordeste Brasileiro. 

 

 Viscosidade 

 

A influência da temperatura nos fluidos é significativa. Nos óleos, a viscosidade 

diminui em forma exponencial com o aumento da temperatura (BARILLAS, 2005).  

Na Figura 2.1, são mostradas três curvas de viscosidades para óleos com 

diferentes viscosidades (300 cP, 1000 cP e 3000 cP) na condição de 100°F (37,8°C) 

versus a temperatura (K).  

Figura 2-1:  Curva da variação de viscosidade (cP) versus temperatura (K). 

 

Fonte: BARILLAS, 2005 
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2.2 Métodos de recuperação Avançada 

 

Nos reservatórios de petróleo, só é possível extrair naturalmente apenas uma 

fração do óleo existente, ficando retido a maior parte nos poros da rocha.  

Os reservatórios cujos mecanismos são pouco eficientes e que por consequência 

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

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

uma recuperação adicional. Esses processos são chamados de Métodos de Recuperação 

Avançada. (RODRIGUES, 2008) 

Vários métodos foram criados de acordo com as características de cada 

reservatório e dependendo de cada método eles podem ser aplicados para elevar a 

pressão do reservatório, aumentar a produção em um menor tempo, facilitar o 

escoamento do óleo reduzindo a viscosidade e/ou a tensão interfacial do óleo ou até 

mesmo dar início à vida produtiva de um poço. Existem os métodos convencionais de 

recuperação, que têm como finalidade apenas deslocar o óleo para fora dos poros da 

rocha, sem modificar as propriedades físicas e químicas do óleo, porém nem sempre é 

eficiente. E os métodos especiais que são mais complexos e atuam nesses reservatórios 

que possuem maiores dificuldades de produzir. 

A opção pelo uso de algum método de recuperação deve ser acompanhada por 

um estudo detalhado das propriedades petrofísicas, químicas, geológicas, ambientais e 

dos fluidos para cada reservatório. Isso porque os custos dos fluidos injetados e os custos 

operacionais são geralmente altos para a maiorias dos casos e, portanto, esse estudo 

geológico e de engenharia do reservatório candidato à aplicação de um método é muito 

importante para determinar sua viabilidade econômica.    

Na Figura 2-2, podem ser observados os diferentes processos utilizados na 

recuperação de óleo, que estão classificados em recuperação primária, recuperação por 

métodos convencionais e, por fim, por métodos especiais. 
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Figura 2-2: Processos de recuperação do petróleo 

 

Fonte: HONG, 1994. Adaptada pela autora 
 

 

 

 

 Métodos especiais de recuperação 

 

Para reservatórios caracterizados pela presença de óleos pesados, os métodos de 

recuperação especiais tornam-se altamente aconselháveis do ponto de vista da eficiência 

de recuperação do óleo original.  Esses métodos também são empregados para atuar em 

pontos onde o processo convencional não conseguiu atingir as taxas de recuperação 

desejadas. 

No processo de recuperação convencional, as baixas recuperações podem ser 

devido à alta viscosidade do óleo do reservatório e às altas tensões interfaciais entre o 

fluido injetado e o óleo. Se o fluido injetado tem uma viscosidade menor que a do óleo, 

é possível que o fluido deslocante se movimente melhor dentro dos canais porosos, 

encontrando caminhos preferenciais até os poços produtores. Dessa forma, o óleo 

remanescente não é deslocado de forma eficiente. Como consequência, tem-se grande 

volume da rocha com óleo, devido o deslocamento ineficiente do fluido injetado. No 

caso de elevadas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar o óleo 

para fora dos poros da rocha é muito baixa, deixando alta a saturação de óleo nessas 

regiões que já tiveram contato com o fluido deslocante (BARILLAS, 2008). 
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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 do petróleo, melhorar os canais porosos, diminuir a tensão 

interfacial entre os fluidos ou aumentar a mobilidade do óleo que se espera ser 

produzido, podendo abranger métodos térmicos (injeção de vapor, combustão in situ, 

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

CO2) ou microbiológicos (BARILLAS, 2008). 

 

2.2.1.1 Métodos térmicos  

 

Os métodos térmicos foram um dos primeiros métodos desenvolvidos para 

ajudar no aumento da produção de reservatórios que possuem óleos pesados e areias 

betuminosas, visto que nesse tipo de reservatório há uma baixa eficiência de varrido, 

devido a ocorrência de caminhos preferenciais ao utilizar os métodos convencionais. 

Os métodos convencionais de recuperação são raramente aplicados para óleos 

pesados, os quais apresentam características desfavoráveis, tais como, alta viscosidade 

e baixa solubilidade do gás, além do que o fluido injetado frio, água ou gás, tem uma 

mobilidade muito maior do que o fluido a ser deslocado, resultando em baixas 

eficiências de varrido e, por consequência, em baixa produtividade. Todavia, como 

normalmente o fator de recuperação da produção primaria dos óleos pesados, é muito 

baixo, em torno de 5%, a utilização de um método térmico apresenta-se como melhor 

alternativa (FAROUQ ALI ET AL., 1997). Na maioria das vezes, a aplicação de calor 

no poço é a única solução viável para se obter taxas significativas de recuperação de 

óleos.  

Seu processo consiste na transferência de calor para o reservatório para que o 

óleo existente seja aquecido, reduzindo assim sua viscosidade, facilitando o seu 

escoamento para o poço produtor. 

No método térmico, há duas classificações principais: a injeção de fluidos 

aquecidos, no qual o calor é gerado na superfície e transferido para o fluido que será 

injetado no poço logo em seguida, e a combustão “in situ”, em que o calor é gerado 
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dentro do reservatório a partir da combustão da fração mais pesada do óleo existente. 

Esses processos, na prática são eficientes, porém são necessários altos investimentos, 

além de serem mais complexos quando comparados com os métodos convencionais. 

Os métodos de recuperação térmica são, na maioria das vezes, bem-sucedidos. 

Isto pode ser devido a que a viscosidade é diminuída em grande proporção por estes 

processos. Mas, por enquanto, não se tem um método ótimo de recuperação de óleo. O 

método escolhido deve ser avaliado com extremo cuidado e vai depender das condições 

físicas do reservatório, dos resultados obtidos em reservatórios semelhantes, da 

experiência da equipe de trabalho e dos resultados das simulações realizadas. 

(BARILLAS, 2008) 

 

 Injeção de Vapor 

 

 O método consiste na injeção de vapor saturado dentro do reservatório, formando 

um banco de vapor que se condensa e transfere calor para o óleo, para a água e para a 

própria rocha, inclusive as das camadas adjacentes. Apresenta dois modos de operação: 

cíclico e contínuo. O modo cíclico alterna fases de injeção e produção num mesmo poço, 

enquanto que no modo contínuo a injeção permanece num mesmo poço injetor até os 

poços produtores vizinhos serem atingidos pelo banco de alta temperatura. 

Normalmente, a fase cíclica precede a contínua, sendo considerada uma coadjuvante no 

processo de aumentar a recuperação de petróleo (LACERDA, 2000). 

 

2.2.2.1 Injeção Cíclica de Vapor 

 

Segundo Rosa (2006), a injeção cíclica de vapor é aplicada para reforçar a 

recuperação primária de reservatórios de óleos viscosos. É primeiramente uma técnica 

de estimulação que, através da redução da viscosidade e efeitos de limpeza ao redor do 

poço, ajuda à energia natural do reservatório a expulsar o óleo.  

Esse método foi descoberto acidentalmente no leste da Venezuela em 1959 pela 

Shell, quando se produzia óleo pesado por injeção contínua de vapor.  Ao ocorrer o 

“breakthrough” do vapor durante a injeção, o poço injetor foi colocado para produzir, 
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com o intuito de reduzir a pressão de vapor no reservatório, com isso foi constatado uma 

produção de óleo com vazões consideráveis.  

A estimulação por injeção cíclica consiste, basicamente, de três etapas: período 

de injeção, de embebição (“soaking”) e período de produção. No período de injeção, o 

vapor é injetado no poço por um tempo específico (dias e até semanas); seguida de um 

curto período de tempo com o poço fechado (“soak period”), com duração de 3 a 7 dias, 

onde o calor latente do vapor é melhor distribuído para uma parte maior do reservatório 

e, no período de produção, o mesmo poço que era utilizado para injetar é equipado para 

produzir o óleo aquecido durante meses. Esse processo constitui um ciclo. Todas as fases 

do ciclo podem sofrer variações para minimizar os custos do processo. A Figura 2.3 

representa o esquema da estimulação por injeção cíclica de vapor. 

Figura 2-3: Esquema básico do processo de Injeção Cíclica de Vapor.  

 

 

Fonte: GALVÃO, 2012 

 

O ciclo é repetido um número de vezes até que o limite econômico na produção 

seja alcançado. Um bom indicador de desempenho da recuperação seria a razão de óleo 

adicional produzido para água injetada.  A viscosidade do óleo é reduzida devido ao 

aumento da temperatura do reservatório causado pelo calor injetado, logo, a mobilidade 

do óleo é acentuada. Devido ao resfriamento subsequente da região aquecida com o 

tempo, o efeito da redução da viscosidade é temporário. As forças que causam a 

produção do óleo devem consistir da pressão do reservatório, gravidade, efeito da 

compactação na formação de fluidos, força do gás dentro da solução e expansão térmica. 
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De acordo com Queiroz (2006), a maior diferença entre a estimulação por injeção 

cíclica de vapor e a injeção contínua convencional de vapor é que na estimulação cíclica 

o óleo deslocado torna-se e permanece aquecido à medida que flui para o poço produtor, 

ao passo que na injeção contínua convencional o óleo deve passar através de regiões 

mais frias do reservatório até que o processo de injeção se torne maduro. 

O fator de recuperação de óleo alcançado por este processo é inferior ao atingido 

na injeção contínua. Entretanto, atinge o retorno rápido durante o período de produção, 

e com isso a sua principal vantagem é a antecipação rápida da produção e um menor 

investimento inicial.  

 

2.2.2.2 Injeção Contínua de Vapor 

 

 Na injeção de vapor, tanto a energia térmica quanto a energia mecânica são 

carreadas pelo fluido injetado. O vapor é injetado continuamente em poços específicos 

para injeção, promovendo o deslocamento do óleo até os poços específicos para 

produção. As zonas próximas dos poços injetores tornam-se aquecidas na temperatura 

de saturação de vapor, expandindo-se em direção aos poços produtores com a contínua 

injeção de vapor. A temperatura nessa zona é aproximadamente aquela do vapor 

injetado. À frente do vapor é formada uma zona de água condensada, através da qual a 

temperatura diminui a partir da temperatura vapor até atingir do reservatório.  

 Os principais mecanismos que auxiliam na produção do óleo em um processo de 

injeção contínua de vapor são: expansão térmica do óleo; redução da viscosidade; 

mudanças nas forças superficiais; e destilação do óleo (TERRY, 2001).  

 A Figura 2-4 ilustra o esquema do processo de injeção de vapor contínua, no qual 

pode ser observado o deslocamento do banco de óleo em direção ao poço produtor 

devido ao vapor injetado.   
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Figura 2-4: Esquema do processo de Injeção Contínua de Vapor.  

 
Fonte: GURGEL, 2009 

  

 Na injeção contínua de vapor, o mesmo é injetado continuamente em um ou mais 

poços, chamados poços injetores, e o óleo é empurrado para os poços de produção. 

Como este processo requer poços injetores e produtores, uma maior área dentro do 

reservatório é abrangida, obtendo-se altas recuperações do óleo, maiores que na injeção 

cíclica de vapor (FAROUQ ALI, 2002)  

 A quantidade de calor recebida e retida pela formação produtora, determina a 

resposta ao processo com vapor. As perdas de calor durante a injeção são função da 

temperatura de injeção, características do reservatório e do equipamento utilizado. As 

perdas na superfície e no poço podem ser parcialmente reduzidas, mas as perdas de calor 

que ocorrem nas condições de reservatório são mais difíceis de controlar.  

 Nesse contexto, Rosa (2006) diz que a relação entre a temperatura e a pressão de 

vapor resulta em várias observações básicas relacionadas à aplicabilidade da injeção de 

vapor. Para maiores pressões no reservatório, se requer uma maior temperatura para 

converter água em vapor. As perdas de calor aumentam com a temperatura do vapor, de 

modo que aplicações à baixas pressões obtêm menores perdas de calor. Diante disso 

pode-se verificar a influência da profundidade do reservatório. Para vencer a alta pressão 

da formação em zonas profundas, é necessário injetar o vapor a uma maior pressão e 

temperatura, resultando em maiores perdas de calor. Portanto, quanto maior a 

profundidade do poço, maiores serão as perdas.   
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 De acordo com Lyons (1996), algumas condições de reservatório são necessárias 

para o sucesso de um projeto de injeção de vapor, dentre as quais, cita-se: 

 As saturações de óleo devem ser bastante altas e a espessura da zona produtora 

deve ser de mais de 6m para minimizar as perdas de calor para as formações 

adjacentes. 

 Óleos leves e pouco viscosos podem ser candidatos ao processo, mas 

normalmente não o devem ser utilizados se o reservatório puder responder a 

métodos secundários, tais como a injeção de água.  

 A injeção de vapor é primariamente aplicável para óleos de elevada 

viscosidade, formações de alta permeabilidade ou inconsolidadas.  

 Devido ao excesso de perda de calor nos poços, reservatórios com injeção de 

vapor devem ser os mais rasos possíveis, bem como, devem estar submetidos 

a altas pressões de injeção para que suficientes taxas de injeção sejam 

mantidas.  

 Cerca de um terço da recuperação de óleo adicional pode ser consumida para 

geração do vapor necessário, devido a isso o custo associado ao barril 

produzido é alto.  

 Uma baixa percentagem de águas sensíveis à argila é desejável para uma boa 

injetividade. 

  Segundo Rosa (2006), as vantagens de utilizar o processo injeção contínua de 

vapor são:  

 Trata-se de um método comprovado na prática para produzir óleos viscosos 

de baixo °API; 

 Em muitos casos nenhum outro método pode ser exequível para reforçar a 

recuperação primária ou secundária; 

 Danifica menos os poços em relação ao método de combustão in situ;  

 Fornecem maiores vazões de injeção de calor do que os outros métodos 

térmicos, logo o calor é aplicado rapidamente ao reservatório; 

 A eficiência de deslocamento é aumentada pelo calor à proporção que o óleo 

flui; 

  Também encontrado em Rosa (2006), as desvantagens do método de injeção de 

vapor consistem em:  
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 As perdas de calor, gerado na superfície a alto custo, são significativas nas 

linhas de injeção, nos poços e na formação, logo o calor não pode ser utilizado 

em reservatórios profundos, de pequena espessura ou que tenham baixa 

permeabilidade;  

 O pessoal do campo deve estar familiarizado com a operação do gerador para 

manter a eficiência, já que operações a altas temperaturas acarretam riscos de 

segurança adicionais;  

 A falha na cimentação, em poços de completação convencional é frequente 

sob operações térmicas. Os poços novos devem ser completados e equipados 

para operar a altas temperaturas; 

 A produção de areia é comum em projetos térmicos;  

 A formação de emulsão é possível com alguns óleos durante a injeção de 

vapor;  

 Caminhos preferenciais de vapor podem acontecer na parte superior da 

formação que está sendo contatada. 

De acordo com Gurgel (2009), as condições favoráveis de aplicação do método 

são as seguintes:  

 Características do óleo  

 Densidade do óleo: < 22º API (normalmente 10-22º);  

 Viscosidade: Entre 100 e 5.000 cP; 

 Características do reservatório  

 Tipo de formação: Preferência por arenitos com alta porosidade e 

permeabilidade; 

 Espessura: > 6 m;  

 Permeabilidade média: > 200 mD;  

 Profundidade: Entre 90 e 900 m;  

 Temperatura: Não deve ser crítica. 

 

Reservatórios muito profundos são antieconômicos para injeção contínua pelo 

fato de requerer elevadas temperaturas, devido às perdas de calor no poço.  Também o 
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calor latente é melhor liberado a pressões mais baixas, logo mais calor pode ser 

transportado por unidade de massa de vapor injetado, em reservatórios rasos. 

A aplicação deste método é mais viável em reservatórios espessos, pois minimiza 

as perdas de calor para as camadas sub e sobrejacentes. Além disso, a permeabilidade 

também é um parâmetro considerável, no caso, para este processo é importante que seja 

alta, pois permite que o óleo viscoso flua mais livremente, influenciando na vazão de 

injeção de vapor. 

 

2.3 Esquema da malha de injeção 

 

O esquema da malha de injeção é a maneira que os poços de injeção e de 

produção vão ser distribuídos no campo de petróleo. Cada tipo de reservatório possui 

um projeto específico, pois a distribuição dos poços deve ser a mais adequada para o 

mesmo.   

Essa é uma etapa de grande relevância no projeto de injeção. Além de levar em 

conta as características físicas do meio poroso e dos fluidos envolvidos, o modelo 

escolhido deve:  

 Proporcionar a máxima produção de óleo durante um intervalo de tempo 

econômico e com o menor volume de fluido injetado possível;  

 Proporcionar boas condições de injetividade para se alcançar boa 

produtividade resultando em vazões de produção economicamente atrativas;   

 Ainda tendo em vista o aspecto econômico, fazer a escolha recair sobre um 

esquema em que a quantidade de poços novos a serem perfurados seja a 

menor possível, principalmente, no caso da aplicação do processo em um 

campo já desenvolvido.  

Os esquemas de injeção dividem-se em dois grupos principais: injeção no topo 

ou na base e injeção em malhas. Em projetos de injeção de vapor, geralmente recorre-

se ao segundo grupo. Nesse tipo de esquema, os poços de injeção e de produção são 

distribuídos de maneira simétrica em todo o reservatório, ocorrendo a repetição de um 
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determinado padrão ou arranjo, razão pala qual é chamado de padrão repetido ou injeção 

em malhas (ROSA, 2011; THOMAS, 2001).  

Para reservatórios planos, horizontais e de pouca espessura, pelo fato de não 

existirem pontos preferenciais para injeção de fluidos, os poços de injeção e de produção 

são distribuídos de maneira homogênea em toda a área do reservatório. (QUEIROZ, 

2006)  

A Figura 2-5 mostra a malha five-spot do tipo normal, que é composta por um 

poço de produção cercado por quatro poços de injeção e o modelo do five-spot invertido 

que é constituída por um poço de injeção cercado por quatro poços de produção.  

 

Figura 2-5:  Malhas de injeção five-spot normal e five-spot invertido, respectivamente. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Vale salientar que o espaçamento entre os poços injetores e produtores é um fator 

importante em determinar a transferência de calor em um projeto de injeção contínua de 

vapor. 

A escolha pelo sistema convencional ou invertido, a inserção de mais poços, 

assim como a distância entre eles, deve ser pautada por aspectos técnicos e econômicos. 

Além de tirar vantagem das características do reservatório, tais como imersão, falhas, 

fraturas e tendências de permeabilidade, o modelo escolhido deve proporcionar a maior 

produção possível de óleo com o menor volume de vapor injetado, durante um intervalo 

de tempo econômico (HAWKINS M.F, 1990). 
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2.4 Simulação Numérica de Reservatórios 

 

A simulação numérica é um dos métodos empregados na engenharia de petróleo 

para se estimar características e prever o comportamento de um reservatório de petróleo, 

a exemplo das técnicas de previsão de comportamento baseadas em balanço de 

materiais, nas curvas de declínio e na teoria de Buckley-Leverett. Na verdade, os 

métodos baseados na equação de balanço de materiais constituem-se em modelos 

numéricos simplificados, chamados de modelos “tanque” ou de dimensão “zero”, já que 

o reservatório é considerado uma caixa, onde as propriedades da rocha e dos fluidos, 

bem como a pressão, assumem valores médios uniformemente distribuídos. Os 

simuladores numéricos de reservatórios são geralmente conhecidos como simuladores 

numéricos de fluxo, devido ao fato de que são utilizados para se estudar o 

comportamento do fluxo de fluidos em reservatórios de petróleo empregando uma 

simulação numérica (ROSA, 2006). 

A simulação numérica de reservatórios de petróleo tem atraído grande interesse 

devido ao seu contínuo avanço tecnológico, permitindo análises mais rápidas e 

confiáveis da interação entre o meio poroso e os fluidos nele existentes. O uso de 

simuladores numéricos permite maior sofisticação nos estudos dos reservatórios e na 

obtenção de informações sobre o desempenho da produção de um reservatório sob 

diversas condições de parâmetros diferentes, que podem ser cruciais na otimização da 

produção de óleo.  

Para obter resultados mais confiáveis e precisos é necessário coletar informações 

da rocha, dos fluidos presentes no reservatório, da geologia, do histórico de produção e 

pressão, e outros dados a respeito dos poços de petróleo. 

No estudo de um reservatório de petróleo é fundamental o conhecimento de 

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

determinam as quantidades de fluidos existentes no meio poroso, as distribuições dos 

fluidos, a capacidade desses fluidos se moverem e, mais importante de todas, a 

quantidade de fluidos que pode ser extraída (THOMAS, 2001). 

Alguns fatores são relevantes na construção de um modelo de simulação, tais 

como: objetivos do estudo, complexidade do problema, qualidade desejada para a 
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descrição, quantidade e qualidade dos dados de produção, precisão requerida, tempo e 

custo. As principais limitações impostas são: capacidade computacional (número e 

tamanho dos blocos, número de componentes), quantidade e qualidade das informações 

disponíveis (MEZZOMO, 2001).  

Essa ferramenta facilita a solução de equações complexas que são bastante 

difíceis de serem resolvidas analiticamente, possui grande relevância quanto a sua 

capacidade de descrever o reservatório com maior especificidade, que 

consequentemente projetos são elaborados com maior capacidade descritiva. 

 

 

2.5 Análise técnico-econômica 

 

A integração entre a análise econômica e a análise de projeto de reservatório é 

uma das atividades mais importantes no processo de gerenciamento do projeto, 

possibilitando a tomada de decisão nas várias etapas da vida de campos de petróleo. 

Esses sistemas de análise de viabilidade econômica e financeira levam em 

consideração que o futuro é incerto, sendo assim profissionais teriam que levar em conta 

uma espécie de estruturação da incerteza, embasada cientificamente nos princípios da 

análise econômica (LOURENÇO, 2008). 

A Engenharia Econômica utiliza um conjunto de métodos e técnicas para a 

quantificação e avaliação dos riscos financeiros envolvidos nos projetos e fornece 

indicadores para uma comparação consistente entre opções de investimentos 

tecnicamente viáveis. A utilização destas técnicas permite determinar a atratividade de 

cada alternativa, auxiliando as empresas a escolher as melhores oportunidades 

financeiras (RODRIGUES, 2012). 

Para poder tomar decisões de investimento, deve-se analisar se os ativos terão 

condições de oferecer o desempenho desejado pelos investidores. Portanto, é preciso 

adotar critérios para analisar o desempenho futuro projetado (esperado) do projeto. 

Obviamente, uma análise, para ser eficaz, deve estar fundamentada em projeções 

corretas. Critérios adequados devem permitir ao analista aceitar ou rejeitar, comparar e 
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classificar os diversos ativos sob análise (HIRSCHFELD, 2000). Alguns dos critérios 

utilizados são os métodos do Valor Presente Líquido (VPL) e o Payback.  

O método do VPL consiste em calcular o valor presente dos demais termos do 

fluxo de caixa para somá-los ao investimento inicial, utilizando uma taxa mínima de 

atratividade para descontar o fluxo (CASAROTTO e KOPITTKE, 2000). E o Payback 

ou prazo de retorno de um projeto é a extensão de tempo necessária para que seus fluxos 

de caixa nominais cubram o investimento inicial. (DAMODARAN, 2002) 

O estudo da viabilidade técnica e econômica de um projeto de recuperação 

avançada de petróleo é imprescindível para maximizar o lucro e minimizar os riscos do 

projeto. No presente trabalho, a análise econômica foi estudada com base no método do 

Valor Presente Líquido.  

 

 Valor presente líquido (VPL) 

 

Antes de escolher uma alternativa para executar um projeto é preciso realizar um 

estudo econômico para verificar a viabilidade do processo, pois não necessariamente um 

sistema que apresenta uma melhor resposta em termos técnicos irá obter uma 

rentabilidade maior do que outra alternativa que obteve menor produção de óleo, por 

exemplo. Optar por uma recuperação suplementar de um reservatório envolve custos 

elevados e nem sempre o retorno financeiro obtido com o incremento da produção cobre 

seus investimentos.   

O método do Valor Presente Líquido tem como finalidade valorar em termos de 

valor presente o impacto dos eventos futuros associados a um projeto ou alternativa de 

investimento, ou seja, mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo projeto ao 

longo da sua vida útil, formado de uma série de receitas e dispêndios. 

O critério do valor presente líquido (VPL) é o mais utilizado em análises de 

investimentos. Entretanto, não existem critérios melhores que outros. Diferentes 

critérios medem diferentes aspectos de um projeto. Nesse contexto, o VPL mede o lucro 

em termos absolutos. Os profissionais na área de finanças adotam esse critério com mais 

frequência devido à fácil interpretação dos resultados (FILHO et, al., 2006).  
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Ao se analisar uma proposta de investimento, conforme Casarotto Filho e 

Kopittke (2000), deve-se considerar o fato de se estar perdendo a oportunidade de auferir 

retornos pela aplicação do mesmo capital em outros projetos. Afirmam também, que a 

nova proposta para ser atrativa deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à 

rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. Esta taxa é, portanto, a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA), conhecida também como taxa de desconto. 

Ao analisar-se um fluxo de caixa referente à determinada alternativa j, tem-se 

vários valores envolvidos, ora como receitas, ora com dispêndios. A somatória algébrica 

de todos os valores envolvidos nos N períodos considerados, reduzidos ao instante 

considerado inicial ou instante zero e sendo i a taxa de desconto, se chama valor presente 

líquido (RODRIGUES, 2012).  

Logo, temos que: 

                                       VPLj =  ∑t=1
N Ft

(1+i)t −  I0                          Equação 2-2 

 

Onde:   

VPLj = valor presente líquido de um fluxo de caixa de alternativa j (US$) 

t = tempo em que o dinheiro será investido no projeto 

N = número de períodos t 

Ft = cada um dos diversos valores envolvidos no fluxo de caixa e que ocorrem em t. É 

definido como a diferença entre a receita gerada e os dispêndios do período t (US$) 

 i = Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou ainda, neste caso, taxa de desconto 

Io = Investimento inicial do projeto 

 

Segundo Hirschfeld (2000), um projeto só deve ser realizado se o seu VPL for 

nulo ou positivo, jamais se for negativo. 

O VPL é um critério internacionalmente aceito pelos profissionais de finanças. 

É conceitualmente correto e, em conjuntura com outros critérios, leva a decisões 

financeiras adequadas. 
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 Valor Presente Líquido (VPL) em um Projeto de Injeção de Vapor 

 
Os processos de exploração e explotação envolvem custos extremamente altos, 

então, para poder obter uma posição diante de um projeto, deve ser realizado um estudo 

detalhado da viabilidade econômica do mesmo. O setor petrolífero trata-se de um ramo 

de elevado risco, pois, além dos altos investimentos depende, do preço do petróleo, 

principalmente para a extração de óleo pesado, que possui menor valor no mercado e 

demanda maior capital para investir. Portanto, as empresas devem dispor de ferramentas 

adequadas para balancear as relações entre custo e benefício dos fatores econômicos, 

ambientais e tecnológicos, que são imprescindíveis no processo decisório de 

investimentos.  

As informações a seguir desse subitem foram baseadas e adaptadas de 

Rodrigues, 2012. 

 

 

Receitas (R) 

 

Para realizar o cálculo da receita é preciso obter os dados da produção acumulada 

de óleo durante todo o tempo de projeto, de preferência calcular o volume de óleo 

produzido anualmente para poder fazer um fluxo de caixa anual. Portanto, o cálculo das 

receitas (R) é realizado da seguinte forma: 

 

                                            R =  ∆Npanual ∗  Pobbl                           Equação 2-3 

 

onde: 

∆Npanual= Produção acumulada de óleo anual em condições padrão (STB/ano) 

Pobbl = Preço do barril de óleo (US$/STB) 

 

CAPEX (Capital Expenditures) e OPEX (Operacional Expenditures) 

 

O CAPEX representa os investimentos realizados durante a fase inicial de 

desenvolvimento do campo, incluindo os custos em perfuração de poços, instalações de 

superfícies e vias de escoamento de produção. Nesse caso do trabalho, para o projeto de 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                    Capítulo II: Aspectos Teóricos 

Allene de Lourdes Souto de Moura                                                                               24 

 

injeção de vapor, os custos de investimentos considerados foram: custo de aquisição do 

gerador de vapor (Cg) e custo de perfuração dos poços (Cp). 

 

Custo de aquisição do gerador de vapor (Cg) 

 

Para não supercustear ou subcustear o processo, no caso do processo de injeção 

de vapor, foi utilizado como critério de rateio a vazão de injeção. Portanto, o custo 

relativo à aquisição do gerador de vapor nesse caso é dado por: 

 

                                                         𝐂𝐠 =  
𝐏𝐠∗ 𝐐𝐢𝐧𝐣

𝐂𝐚𝐩𝐠∗ ƞ
                                        Equação 2-4 

 

onde: 

Cg = Custo relativo à aquisição do gerador de vapor (US$). 

Pg = Preço do gerador de vapor (US$). 

Qinj = Vazão de vapor injetada (ton/dia). 

Capg = Capacidade do gerador (ton/dia). 

Ƞ = Eficiência volumétrica do gerador. 

 

Custo de perfuração dos poços (Cp) 

 

O custo de perfuração dos poços é dado pela seguinte equação: 

                                          

                                                  𝐂𝐩 =  𝐏𝐩𝐞𝐫𝐟 ∗ 𝐍𝐭𝐩                                                 Equação 2-5 

 

onde: 

Cp = Custo de perfuração dos poços (US$). 

Pperf = Preço de perfuração de um poço vertical “onshore” (US$). 

Ntp = Número total de poços na malha. 

 

Então, o CAPEX considerado deve ser: 

 

                                                         Io =  C𝑔 +  Cp                                       Equação 2-6 
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O OPEX consiste nos custos que envolvem a produção, tais como o de elevação 

dos fluidos, tratamento e separação dos fluidos entre outros. Para o projeto de injeção 

de vapor, os custos considerados foram: injeção de vapor (Cvapinj), separação, transporte 

e tratamento do óleo (Cóleo) e o custo do tratamento e descarte da água produzida 

(Cágua). 

 

Custo de injeção de vapor 

 

O custo de injeção de vapor consiste nas despesas relativas ao vapor injetado nos 

poços. 

                                             𝐂𝒗𝒂𝒑𝒊𝒏𝒋 =  𝑷𝒗𝒂𝒑𝒊𝒏𝒋 ∗  𝐕𝒗𝒂𝒑𝒊𝒏𝒋                     Equação 2-7 

 

onde: 

Cvapinj = Custo de vapor injetado (US$). 

Pvapinj = Preço do vapor injetado por m³ (US$/m³). 

Vvapinj = Volume de vapor injetado anualmente. (m³std) 

 

Custo de separação, transporte e tratamento do óleo (Cóleo). 

 

O custo de separação, transporte e tratamento do óleo consiste nas despesas 

relacionadas ao processamento e tratamento do óleo, para obtê-lo em condições 

aceitáveis para o refino. 

 

                                              𝐂ó𝒍𝒆𝒐 =  𝑷𝒑𝒓𝒐𝒅ó𝒍𝒆𝒐 ∗  𝐕ó𝐥𝐞𝐨𝐩𝐫𝐨                          Equação 2-8                

 

onde: 

Cóleo = Custo de separação, transporte e tratamento do óleo (US$). 

Pprodóleo = Preço do custo da produção de óleo (separação, tratamento e transporte do 

óleo) (US$/m³std). 

Voleoprod = Volume de óleo produzido (m³). 
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Custo de tratamento e descarte da água produzida (Cágua). 

 

O custo de tratamento e descarte da água produzida engloba as despesas 

relacionadas a deixar a água em condições de ser descartada sem prejuízos ambientais. 

                          

                                Cá𝑔𝑢𝑎 =  𝑃á𝑔𝑢𝑎 ∗  Váguapro                            Equação 2-9 

 

onde: 

Cágua = Custo de tratamento e descarte da água produzida (US$). 

Págua = Preço do tratamento e descarte de água produzida por m³ (US$/m³). 

Váguapro = Volume de água produzida em m³. 

Diante destes custos considerados, a Equação 2-9 foi desenvolvida com o intuito 

de realizar uma análise econômica, através de uma análise do VPL, para os modelos 

estudados. A ideia principal é ter uma ferramenta decisória para avaliar economicamente 

as alternativas apresentadas, buscando as mais rentáveis. 

           

                  𝑉𝑃𝐿 = ∑ [
(△Np∗ Pobbl)−𝐶𝑣𝑎𝑝𝑖𝑛𝑗 −𝐶ó𝑙𝑒𝑜−𝐶á𝑔𝑢𝑎

(1+𝑖)𝑛 ]𝑛
𝑡=1 −  𝐶𝑔 −  𝐶𝑝      Equação 2-10 
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3. Estado da Arte 

 

 

Neste capítulo, são apresentados alguns trabalhos que se relacionam à injeção de 

vapor. A revisão bibliográfica foi realizada com o objetivo de mostrar a contribuição de 

trabalhos que visavam aumentar a eficiência do processo, apresentando alternativas e 

resultados de parâmetros que influenciam no desempenho do processo. 

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

a necessidade de se estudar novas tecnologias, a fim de recuperar o óleo ainda deixado 

no reservatório devido à baixa eficiência da recuperação por métodos convencionais. 

Surgiram vários métodos com essa finalidade, porém muitos ainda apresentavam um 

fator de recuperação baixo com custo elevado.  

Diante desse cenário, a indústria e pesquisadores interessados se 

comprometeram em muitas etapas desde o ano de 1960 para atender à demanda por 

novos processos de extração em áreas petrolíferas, principalmente no Canadá e 

Venezuela, onde seus reservatórios de óleo possuem uma viscosidade extremamente 

elevada.  

No que se refere à recuperação suplementar, é geralmente utilizada a injeção de 

vapor em reservatórios de óleos viscosos. Seja na injeção cíclica ou com malhas de 

injeção contínua, a injeção de vapor permeia a literatura referente a pesquisas sobre 

recuperação de óleo pesado nos principais campos produtores do mundo, com o intuito 

de melhorar a eficiência do método. 

Willman et al. (1961) realizaram um estudo experimental de injeção de vapor e 

encontraram que uma maior recuperação de óleo é obtida quando o vapor é injetado, se 

comparada à injeção de água fria e quente. Os principais mecanismos responsáveis pela 

recuperação adicional de óleo são: a expansão térmica do óleo, a redução da viscosidade 

e a destilação de frações voláteis do óleo. De acordo com os resultados, a redução do 

óleo residual independe da saturação inicial de óleo e que processos à alta temperatura 

resultam numa melhor recuperação, pois todos os mecanismos são acentuados sob alta 

temperatura. 
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Wu et al. (1975) também realizaram estudos experimentais com injeção de 

vapor, com o intuito de estudar o efeito da destilação na recuperação tanto de óleos leves 

como pesados. Os resultados mostraram que a destilação é extremamente dependente da 

composição do óleo, mas pode não estar correlacionada com o °API, com a taxa de 

injeção do vapor, nem com as temperatura e pressão do vapor saturado. A injeção de 

vapor supersaturado resultou em uma destilação maior que a injeção de vapor saturado, 

especialmente para óleos pesados. 

O primeiro projeto de injeção de vapor no Brasil ocorreu no campo de 

Carmópolis, no Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil, em 1978. Em 1982, um segundo 

projeto foi implementado no campo de Fazenda Belém, no Estado do Cerará, Nordeste 

do Brasil. Os primeiros projetos tinham o objetivo de avaliar a viabilidade técnica e 

econômica da injeção de vapor como um método para aumentar o fator de recuperação. 

Resultados preliminares sugeriram que o método era técnica e economicamente viável.  

José Ferrer, L. et al. (1980) fizeram um estudo sobre os simuladores em injeção 

de vapor devido à larga utilização do método nos reservatórios da Venezuela e do 

crescimento das tecnologias para aprimorar tal método surgindo, portanto, a necessidade 

de simulação abrangendo o máximo de detalhes deste processo. A simulação foi 

aplicada em reservatórios de óleos pesados considerando um sistema trifásico, 

multicomponente, variando a composição de 3 (três) e 4 (quatro) componentes em três 

dimensões. Foi realizado o cálculo de diferenças finitas para ambas as considerações de 

números de componentes na simulação. 

Em 1981, Roger Butler introduziu o conceito do processo de drenagem 

gravitacional assistida por vapor (SAGD). O SAGD utiliza a injeção contínua de vapor 

para aquecer o óleo pesado, que possibilita a redução da viscosidade do óleo tornando-

o móvel. As pesquisas buscavam um processo que aumentasse o fator de recuperação, e 

ao mesmo tempo reduzisse os custos. O processo SAGD utiliza um par de poços 

horizontais, sendo um injetor perfurado acima e um produtor abaixo. O vapor é injetado 

de forma contínua no reservatório através do poço injetor. Ao ser aquecido o óleo tem 

sua viscosidade reduzida e pelo efeito das forças gravitacionais este óleo é drenado para 

baixo em direção ao poço produtor onde é produzido. A câmara de vapor faz com que o 

reservatório permaneça aquecido favorecendo o sucesso do método. 
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 Hong (1991) realizou um estudo de simulação numérica para determinar a 

melhor localização para o poço de injeção de vapor em reservatórios inclinados, 

utilizando configurações five-spot. Os modelos de reservatórios possuia inclinações de 

20° e 45°, delimitados por uma capa de gás na ponta superior do reservatório e por uma 

entrada de água na ponta inferior. O vapor era injetado utilizando uma, duas ou três 

malhas de five-spot na direção da inclinação. O estudo mostrou que o desempenho da 

injeção de vapor em reservatórios inclinados pode ser melhorado ao colocar o injetor no 

centro do reservatório. Esta configuração obteve uma maior recuperação de petróleo em 

relação a todos os locais de injeção considerados no estudo de simulação. 

Rodrigues (2008) realizou um estudo sobre a influência da segregação 

gravitacional durante o processo de injeção de vapor. Foi analisada, através de uma 

simulação numérica, a sensibilidade dos parâmetros da rocha-reservatório e 

operacionais, bem como suas respectivas influências no processo. Um estudo de 

viabilidade técnico-econômica foi realizado, levando em consideração os altos custos 

dessas soluções operacionais apresentadas em relação à receita adicional gerada por 

essas mudanças. Dos resultados encontrados, verificou-se que a permeabilidade, a 

espessura da zona de óleo, e viscosidade foram os parâmetros que mais influenciaram 

na segregação gravitacional. O aumento da permeabilidade e da espessura da zona de 

óleo aumenta a segregação gravitacional e também o fator de recuperação. 

Gurgel (2009) realizou um estudo paramétrico das variáveis de reservatório e 

operacionais, que influenciam no fator de recuperação (FR) de óleo, em um reservatório 

delgado tipicamente encontrado em bacias do Nordeste Brasileiro, que utilizam injeção 

de vapor como método avançado de recuperação. As variáveis de reservatórios 

analisadas foram: a permeabilidade horizontal, a razão entre a permeabilidade vertical e 

horizontal, a razão entre a zona de águia e a de óleo, a espessura da zona produtora de 

óleo e a condutividade térmica da rocha. Enquanto que os parâmetros operacionais 

estudados foram a distância entre os poços e a vazão de injeção de vapor. Os resultados 

obtidos apresentaram que a variáveis que mais influenciaram no FR foram a 

permeabilidade horizontal e a razão entre a zona de água e óleo, com relação às variáveis 

operacionais, menores distâncias entre poços e menores vazões de injeção melhoram o 

fator de recuperação durante a vida produtiva do reservatório. 
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Paula et al. (2014) realizaram um estudo com uma metodologia de 

gerenciamento de calor utilizada em um campo de óleo pesado da Bacia Potiguar 

emersa. Eles adotaram configurações das malhas de 70 m e 140 m para o método de 

injeção contínua de vapor, e fizeram uma análise comparativa de desempenho do 

processo. Obtiveram como resultado que após quatro anos de operação observou-se que 

a fração recuperada da área do projeto com malha 70m foi 54% superior à obtida na área 

com malha de 140 m, sendo que a “ROV” acumulada das malhas de 70 m mostrou-se 

três vezes superior às das malhas de 140 m. De acordo com eles, isto veio a demonstrar 

um melhor resultado econômico e energético da malha de 70 metros, que se apresentou 

como a malha mais adequada para a injeção contínua de vapor neste campo de óleo 

pesado. 

 Atualmente existem poucas pesquisas referentes à análise da influência da 

distância entre os poços nas malhas de injeção de vapor, portanto o assunto é interessante 

para saber até que ponto o espaçamento entre esses poços implicará em um melhor 

rendimento do método. 
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4. Materiais e Métodos  

 

São abordadas, neste capítulo, as ferramentas computacionais utilizadas na 

elaboração do trabalho para realização da simulação, os dados inseridos no modelo de 

fluido e reservatório, as condições de operação, entre outros.  

Primeiramente, foi construído o modelo de fluido, posteriormente o modelo do 

reservatório, com suas respectivas características e, por fim, foi realizada a 

implementação do método. As principais características do reservatório são encontradas 

em regiões do Nordeste Brasileiro. 

O simulador STARS foi utilizado como ferramenta computacional para simular 

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

processos nas curvas de recuperação. 

  

 

4.1 Ferramentas computacionais 

 

Para a resolução deste trabalho, foram utilizadas ferramentas computacionais 

pertencentes ao grupo CMG (Computer Modelling Group). Dentre elas estão o Winprop 

(Phase Behavior and Property Program) responsável pela criação do modelo de fluido, 

o Builder (Pre-Processing Applications) pela construção do reservatório e 

implementação do método proposto e o simulador STARS (Steam, Thermal, and 

Advanced Processes Reservoir Simulator). Foram utilizados também, para análise dos 

resultados, os módulos RESULTS GRAPHS e RESULTS 3D.  

 

  WinProp – CMG 

 

O WinProp é responsável por gerar um arquivo de entrada que tem a extensão 

gem. para ser inserido no Builder na seção de componentes. 

Essa ferramenta utiliza as propriedades de equilíbrio multifásico da equação de 

estado para: 

 

 Modelagem de fluidos; 

 Agrupamento (“Lumping”) de componentes; 

 Ajuste de dados de laboratório através da regressão; 
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 Simulação de processos de contato múltiplo; 

 Construção do diagrama de fases (PVT); 

 Simulação de experimentos de laboratório (Liberação diferencial, teste do 

separador óleo – gás, etc). 

 

 Builder – CMG 

 

O Builder é uma ferramenta que é usada para criar o arquivo de entrada, de 

extensão.dat, para os simuladores da CMG (IMEX, STARS e GEM). 

Para criar o arquivo de entrada foram inseridos: 

 Descrição do modelo de reservatório; 

 Descrição do modelo de fluido; 

 Tipo de fluido a ser injetado; 

 Vazão de injeção em m³ por dia; 

 Condições iniciais como: Pressão inicial do reservatório, profundidades de 

contato óleo- água, entre outros; 

 Quantidade de poços do reservatório. 

 

 Módulo STARS – CMG 

 

As simulações foram realizadas no programa STARS (Steam, Thermal,and 

Advanced Processes Reservoir Simulator) – versão 2013.10, do grupo CMG (Computer 

Modeling Group). Trata-se de um simulador numérico trifásico que permite a inserção 

de múltiplos componentes.  

O STARS foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas 

de óleo, tais como: combustão in situ, aquecimento eletromagnético, THAI, injeção de 

gás, injeção de água quente, injeção de vapor e solvente, SAGD, ES-SAGD, além de 

processos geomecânicos ou que envolvem aditivos químicos. 

Há inúmeros modelos de malhas disponíveis nesse simulador como dados de 

entrada, que podem ser cartesianas ou cilíndricas ou de profundidades e espessuras 

variáveis. Esse simulador possibilita ainda configurações bidimensionais e 

tridimensionais para qualquer sistema de malhas. 
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4.2 Modelagem do reservatório 

 

Nesta seção são mostradas as características do modelo físico, como também as 

propriedades do modelo de fluido do reservatório. Os dados inseridos na construção dos 

dois modelos são de acordo com as características da região do Nordeste Brasileiro. 

 

 Modelagem física do reservatório 

 

O modelo proposto é um reservatório homogêneo semissintético com 

características do Nordeste Brasileiro. O reservatório possui dimensões 1000 m x 1000 

m x 30 m, disposto em um sistema de coordenadas cartesiano com direções x, y e z, e 

possui uma espessura total de 30 m, sendo 25 m de óleo e 5 m de água.  

A Figura 4-1 apresenta, além da saturação inicial de óleo, mostra as dimensões 

do modelo do reservatório e o refinamento escolhido, que resultou em 96.957 blocos. 

Figura 4-1: Vista 3 D das dimensões do reservatório e do refinamento da malha 
 

 
 

 

As características de simulação adotadas para o modelo base são apresentadas a 

seguir: 

 Modelo de injeção: five spot invertido 

Saturação de Óleo 
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 Comprimento = Largura: Refinado apenas até a camada 13, onde 

apresenta maior saturação de óleo, e possui 81 blocos de 

aproximadamente 12,35 m cada. A partir da camada 14, o reservatório 

possui 27 blocos com tamanhos em torno de 37 m cada.  

 Espessura: 16 blocos no total, sendo 12 camadas de 1.67 m e 4 camadas 

de 2.5 m  

Um maior refinamento foi realizado na área onde há uma maior saturação de 

óleo, para acompanhar o deslocamento do mesmo no reservatório. Esse refinamento 

pode ser melhor visualizado na Figura 4-2, onde também mostra que as perfurações 

foram realizadas até a 12ª camada, onde há uma maior quantidade de óleo.  

Figura 4-2: Refinamento do reservatório 

 

A Tabela 4-1 apresenta as principais propriedades do reservatório utilizadas nos 

arquivos de dados. 
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Tabela 4-1: Propriedades do reservatório 

Área do reservatório 1.000.000 m² 

Espessura do reservatório  30 m 

Volume de óleo in place 4273500 m³ std  

Profundidade do reservatório  200 m 

Permeabilidade horizontal (kh) 1000 mD 

Permeabilidade Vertical (kv) 100 mD 

Porosidade 25% 

Saturação de água conata 28% 

Saturação de óleo inicial média 0,72 

Temperatura inicial 43 ºC 

Contato água-óleo  225 m 

Pressão inicial @200m 1978,79 kPa 

Condutividade Térmica da água 5,350 x 104/(m*dia* ºC) 

Condutividade Térmica do óleo 1,150 x 104 J/ (m*dia* ºC) 

Condutividade Térmica do gás 3900 J/ (m*dia* ºC) 

Capacidade Calorífica Volumétrica da Rocha 2,347 x 10-6 J/ (m³* ºC) 

Compressibilidade da formação @1978,79 psi 15 x 10-7 1 /kPa 

 

 

 

 

  Modelagem do fluido 

 

O modelo de fluido utilizado foi criado no programa WINPROP. Nele, são 

inseridas informações com dados experimentais como, por exemplo, a composição do 

fluido, viscosidade, fator volume formação do óleo, densidade do óleo em função da 

pressão, a razão gás-óleo (RGO), o grau API e a pressão de saturação. Em sequência, 

foram criados os pseudo-componentes, que são agrupamentos de componentes 

formados para reduzir o tempo de simulação. A partir desses dados é possível 

caracterizar o fluido presente no reservatório. Com isso, após a modelagem do fluido, o 

WINPROP fornece um arquivo de saída que posteriormente é importado para a 

ferramenta de modelagem do reservatório (Builder). 
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 Neste estudo, a modelagem de fluidos foi realizada utilizando características de 

um óleo da região do Nordeste do Brasil, ajustado em um agrupamento de sete pseudo-

componentes. 

A Tabela 4-2 apresenta as porcentagens em mol de todos os componentes 

presentes no modelo de fluido utilizado. 

 

Tabela 4-2: Porcentagem molar dos componentes 

Componentes Porcentagem em 

Mol (%) 

Componentes Porcentagem em 

Mol (%) 

𝐂𝐎𝟐 0,34 𝐂𝟏𝟗 3,89 

𝐍𝟐 0,26 𝐂𝟐𝟎 3,61 

𝐂𝟏 9,56 𝐂𝟐𝟏 3,43 

𝐂𝟐 0,17 𝐂𝟐𝟐 3,26 

𝐂𝟑 0,26 𝐂𝟐𝟑 3,09 

𝐈𝐂𝟒 0,096 𝐂𝟐𝟒 2,94 

𝐍𝐂𝟒 0,125 𝐂𝟐𝟓 2,79 

𝐈𝐂𝟓 0,038 𝐂𝟐𝟔 2,65 

𝐍𝐂𝟓 0,048 𝐂𝟐𝟕 2,51 

𝐂𝟔 0,048 𝐂𝟐𝟖 2,39 

𝐂𝟕 0,067 𝐂𝟐𝟗 2,27 

𝐂𝟖 0,096 𝐂𝟑𝟎 2,15 

𝐂𝟗 0,038 𝐂𝟑𝟏 2,04 

𝐂𝟏𝟎 0,115 𝐂𝟑𝟐 1,94 

𝐂𝟏𝟏 0,61 𝐂𝟑𝟑 1,84 

𝐂𝟏𝟐 1,67 𝐂𝟑𝟒 1,75 

𝐂𝟏𝟑 1,34 𝐂𝟑𝟓 1,66 

𝐂𝟏𝟒 1,988 𝐂𝟑𝟔 1,58 

𝐂𝟏𝟓 2,63 𝐂𝟑𝟕 1,50 

𝐂𝟏𝟔 1,36 𝐂𝟑𝟖 1,42 

𝐂𝟏𝟕 2,07 𝐂𝟑𝟗 1,35 

𝐂𝟏𝟖 1,477 𝐂𝟒𝟎+ 25,42 

 

 

Os componentes presentes no óleo, listados na Tabela 4-4, foram agrupados em 

7 pseudo-componentes, cujas porcentagens em mol constam na Tabela 4-3. 
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Tabela 4-3: Agrupamento e percentual dos pseudo-componentes 

 

Componentes Porcentagem em Mol (%) 

𝐶𝑂2 − 𝑁2 0,69 

𝐶1 − 𝐶3 10 

𝐼𝐶4 − 𝑁𝐶5 0,31 

𝐶6 − 𝐶19 17,415 

𝐶20 − 𝐶29 28,92 

𝐶30 − 𝐶39 17,24 

𝐶40+ 25,42 

 

 

 

 Viscosidade do Fluido 

 

Devido à sua influência no deslocamento do óleo dentro do reservatório, a 

viscosidade é considerada uma propriedade muito importante no ajuste do modelo de 

fluidos. Após a finalização da modelagem do hidrocarboneto, foi possível observar o 

ajuste da viscosidade através dos pontos experimentais. Pode ser visualizado esse ajuste 

na Figura 4-3. 

Figura 4-3:  Ajuste da viscosidade 
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 Curvas de permeabilidade relativa 

 

Através das curvas de permeabilidade relativa, pode ser visto o comportamento da 

interação rocha-fluido. A Figura 4-4 apresenta as curvas de permeabilidade relativa para 

o sistema água/óleo utilizadas como parâmetros de entrada do simulador e pode-se 

perceber que com o aumento da saturação de água há uma redução na permeabilidade 

relativa do óleo.  

Figura 4-4:  Gráfico das curvas de permeabilidade relativa versus Sw. 

 

  

 A Figura 4-5 apresenta o gráfico referente à permeabilidade relativa do sistema 

líquido/gás do modelo proposto. 

Figura 4-5: Gráfico das curvas de permeabilidade relativa versus Sl. 
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4.3 Condições de operação 

  

A Tabela 4-4 mostra as condições de operação dos poços para o modelo base. 

 

Tabela 4-4: Condições de operação dos poços para o modelo base 

Temperatura do Vapor (º C) 278,7 

Título do Vapor (%) 60 

Pressão máxima no poço injetor (psi) 1044 

Pressão mínima no poço produtor (psi) 28,5 

Vazão de injeção de vapor (m³std/dia) Variável 

Vazão máxima de produção de líquido por poço (m³std/dia) 800 

Distância entre os poços produtores na malha five-spot (m) 200 

Tempo de projeto (anos) 20 

 

A distância entre os poços produtores de 200 m para o modelo base foi baseada 

em Gurgel (2009) e também devido ao grande número de estudos que consideram essa 

configuração para o processo. 

 

 Descrição das alterações dos parâmetros de operação  

 

Na injeção em malhas, os poços produtores e injetores seguem um padrão 

regular, em que estão simetricamente espaçados. Esse espaçamento é um fator 

extremamente importante na determinação da utilização do calor em um projeto de 

injeção contínua de vapor. 

Neste processo, o vapor é injetado na própria zona de óleo alterando 

drasticamente a distribuição de saturações e a movimentação natural dos fluidos no 

reservatório e, promovendo dessa forma, os aumentos de temperatura e pressão da 

formação fazendo com que a viscosidade do óleo nele presente seja reduzida e, por 

consequência, haja o aumento da mobilidade do óleo e o mesmo possa ser produzido. 

Diante disto, o estudo realizado visa analisar o comportamento de um 

reservatório de 1000m x 1000m x 30 m, com o objetivo de otimizar o processo. Nesse 

caso foram realizadas análises dos seguintes parâmetros: distância entre os poços e 

vazão de injeção.  
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A distância entre poços produtores foi analisada em 6 valores diferentes, 50, 100, 

150, 200, 250 e 300m. A Figura 4-6 mostra uma malha simples para cada caso estudado.   

Figura 4-6: Distância entre os poços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disposição dos poços na malha completa pode ser observada na Figura 4-7, 

que mostra uma vista 2D, de uma camada do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7: Tamanho das malhas  

 

 

Malha 50 m Malha 100 m Malha 150 m 

Malha 200 m Malha 300 m Malha 250 m 
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 Devido a variação do espaçamento entre os poços, a quantidade do mesmo 

também varia, pois, o intuito é abranger todo o campo do reservatório.    

 A Tabela 4-5 apresenta a quantidade total de poços de cada malha e a quantidade 

de injetores e produtores perfurados. 

Tabela 4-5: Quantidade de poços de cada malha 

Malha Injetores Produtores Total 

50 m 441 400 841 

100 m 121 100 221 

150 m 49 36 85 

200 m 25 36 61 

250 m 25 16 41 

300 m 9 16 25 
  

 Diante disso, a Tabela 4-6 mostra os valores das vazões de injeção de vapor 

injetadas em cada poço e no corpo da tabela a quantidade total da vazão injetada na 

malha completa, que seria o número de poços multiplicado pela vazão de um poço. Para 

a malha de 50 m foi estudada uma vazão menor, devido à maior proximidade entre os 

poços e para a malha de 300 m foi analisada uma vazão superior por causa da grande 

distância entre os poço, mas vale salientar que vazões altas, como a de 400 m³/dia, foi 

utilizada apenas para fins acadêmicos, pois vazões como essa não são empregadas na 

prática. 

Tabela 4-6: Valores das vazões de injeção em cada caso 

Qpoço (m³/dia) Distância entre poços (m) 

- 50 100 150 200 250 300 

15 6615 - - - - - 

30 13230 3630 1470 750 750 270 

60 26460 7260 2940 1500 1500 540 

90 39690 10890 4410 2250 2250 810 

120 52920 14520 5880 3000 3000 1080 

150 66150 18150 7350 3750 3750 1350 

200 88200 24200 9800 5000 5000 1800 

400 - - - - - 3600 
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4.4 Análise técnico-econômica 

 

Para cada resultado obtido das simulações, foi realizada uma análise técnico-

econômica comparativa para saber qual proposta poderia ser mais rentável, buscando a 

obtenção da otimização do processo aplicada ao modelo de reservatório estudado.  

Para elaboração dos fluxos de caixa, os custos considerados no projeto foram: 

 Custo de perfuração de poços verticais onshore; 

 Custo de aquisição do gerador de vapor; 

 Custo do vapor; 

 Custo de separação, transporte e tratamento do óleo; 

  Custo de separação, tratamento e descarte da água produzida. 

Com o intuito de simplificar a análise, os dados foram considerados fixos durante 

todo tempo de projeto.  

Os dados utilizados nos cálculos do VPL tiveram como referência Rodrigues 

(2012).  Através desse estudo, foi possível obter os valores dos custos da aquisição do 

gerador, produção e tratamento de óleo e descarte água e o custo de vapor, vale ressaltar 

que todos os valores foram atualizados para o ano de 2015, tomando como taxa de 

inflação anual americana de 0,2% retirada do site da Global-Rates.     

O preço do barril de petróleo foi considerado U$S 46.17, baseado na cotação de 

novembro de 2015, cujo dado foi retirado do site “Investing.com”. Na seção 5.3, foi 

realizada uma análise de sensibilidade do preço de venda do barril do petróleo.  

A taxa mínima de atratividade utilizada para o cálculo do VPL foi de 15% a.a., 

valor considerado dentro de um intervalo de 10 a 20%, que são utilizadas pelas empresas 

petrolíferas.  

Sendo assim, a Tabela 4-7 apresenta os valores considerados para realizar a 

análise econômica dos projetos. 
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Tabela 4-7: Dados utilizados no cálculo do VPL 

Dados Valor 

Preço do Gerador (US$) 1.378.422 

Capacidade do gerador (ton/dia) 500 

Eficiência do gerador (%) 90 

Custo do vapor (US$/m³) 11,5 

Custo de transporte, separação e tratamento do óleo e elevação dos 

fluidos (US$/m³) 

43,28 

Custo de tratamento e descarte da água (US$/m³) 3,45 

Preço do óleo (US$/m³) 290,40 

Perfuração e Completação de um poço Vertical onshore (US$) 459.474 

TMA (% a.a.) 15 

Tempo de Projeto 20 

 

4.5 Metodologia do trabalho 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada a seguinte sequência 

ordenada: 

1. Revisão bibliográfica através de trabalhos e artigos relacionados à injeção 

de vapor; 

2. Montagem do modelo de fluidos no módulo WinProp da CMG; 

3. Montagem do modelo de reservatório no módulo Builder da CMG; 

4. Implementação do método e simulação do modelo base; 

5. Construção das diferentes distâncias entre os poços produtores e 

simulação dos casos para diferentes vazões de vapor; 

6. Análise do VPL; 

7. Otimizar o VPL; 

8. Conclusões e recomendações. 

9. Qualificação da dissertação; 

10. Defesa da dissertação. 
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A Figura 4-8 apresenta a metodologia do trabalho utilizada na elaboração da 

dissertação.   

 

Figura 4-8: Fluxograma da metodologia do trabalho 
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5. Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos da análise do 

processo de injeção contínua de vapor aplicado em um reservatório de petróleo com 

características semelhantes aos encontrados no Nordeste Brasileiro.  Foi realizada uma 

análise da vazão de injeção de vapor em diferentes distâncias entre os poços produto e 

injetor, com o intuito de otimizar o processo. Também foi feita uma análise técnico-

econômica de cada modelo simulado para verificar qual a configuração apresenta 

melhor retorno financeiro e posteriormente foi realizada uma otimização do processo 

com o intuito de melhorar o VPL. 

 

 

5.1 Análise da vazão de injeção de vapor 

 

Para a escolha da vazão de vapor a ser injetado no modelo de reservatório base 

estudado e, mantendo os parâmetros operacionais da Tabela 4-5 fixos, foi realizado um 

estudo considerando o fator de recuperação e a produção acumulada de óleo como critérios 

da análise.  

 

 

 Modelo Base (Malha 200 m) 

 

Foi construído o modelo base com o esquema de malha five-spot invertido, com 

uma distância entre os poços produtores de 200 m, distância utilizada usualmente em 

estudos que envolve o processo de injeção de vapor. No reservatório, foram perfurados 

61 poços, sendo 25 injetores e 36 produtores, cobrindo toda a área do campo 

simetricamente. 

As vazões de injeção de vapor utilizadas para verificar o incremento no FR (fator 

de recuperação), foram variadas em um intervalo de 30 m³std/dia a 200 m³std/dia, que 

são vazões injetadas em cada poço injetor. 

A Figura 5-1 apresenta o gráfico do comportamento do fator de recuperação de 

óleo em função do tempo, onde cada curva representa uma vazão de vapor injetada 

continuamente no reservatório comparando também com a recuperação primária.  
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Figura 5-1: Gráfico do fator de recuperação versus tempo para todas as vazões  

 

  

 

 

Pode-se perceber na Figura 5-1 que a recuperação primária do reservatório, 

representada pela curva vermelha que seria sem injeção de vapor, é muito baixa, com 

um FR em torno de 1%. Este aspecto pode estar associado ao fato de não haver energia 

suficiente para manutenção da pressão, além da elevada viscosidade que o óleo 

apresenta. Ao injetar o vapor no reservatório, constata-se um incremento na produção e 

ao aumentar a vazão de injeção, o incremento no fator de recuperação também aumenta, 

atingindo um FR em torno de 42%. Para a menor vazão injetada, houve um adicional de 

6 pontos porcentuais apenas, já para a maior vazão foi de 41 pontos percentuais, ambas 

em relação à recuperação primária.  

O acréscimo da produção ocorre devido à temperatura do vapor injetado ser 

maior do que a dos fluidos da formação, proporcionando a redução da viscosidade do 

óleo, facilitando assim seu deslocamento ao poço produtor. Essa redução da viscosidade 

devido ao processo de injeção, pode ser visualizada através da Figura 5-2.   

 

Np = 3153,76 m³ 
6%  

41%  

 
Qt = Vazão total injetada no campo 

Qp = Vazão injetada por poço 
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Figura 5-2: Mapa da viscosidade do óleo para uma vazão de 200 m³std/dia 

 

Na Figura 5-2, pode ser observado que com a injeção de vapor houve uma 

redução da viscosidade do óleo, que inicialmente era de 756 cP e após a injeção passou 

a ser de aproximadamente 6 cP, resultando em uma maior produção acumulada do 

mesmo. 

Para constatar a chegada do banco de óleo, foi analisada a vazão de óleo versus 

o tempo, que está representada pela Figura 5-3. 
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Figura 5-3: Gráfico da vazão de óleo versus tempo 

 

 

Pode-se observar na Figura 5-3, que devido ao aumento da vazão de injeção, 

maiores foram os picos de produção na vazão de óleo produzida, e como visto na Figura 

5-1, a produção também foi antecipada.  Para a maior vazão injetada, após cerca de 3 

anos de injeção ocorre a chegada do banco de óleo nos poços produtores, já para as 

vazões inferiores a chegada do banco de óleo ocorre um pouco depois, o que indica que 

o aumento nos valores da vazão, dentre os intervalos estudados, acarretou na antecipação 

da produção de óleo quente. Em 4 anos de injeção, a vazão de óleo atingiu cerca de 830 

m³std/dia, utilizando uma vazão de injeção de 200 m³ std/dia, enquanto que para a vazão 

de injeção de 150 m³std/dia o maior pico atingido foi em torno de 690 m³std/dia em 

quase 6 anos de projeto, mostrando que, além da antecipação da produção, também 

ocorre um aumento da vazão de óleo produzida.  

Também é possível ver na Figura 5-3 a ocorrência de vários picos da vazão de 

óleo no decorrer da injeção de vapor. Isso ocorre devido à chegada do banco de óleo em 

diferentes grupos de poços do sistema.  
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Na Figura 5-4, podem ser vistas as localizações de todos os poços, e quais grupos 

são responsáveis por cada pico da vazão de óleo produzida.  

Figura 5-4: Localização dos poços produtores 

 

 

 

Para visualizar os picos da vazão, foi apresentada a Figura 5-5, que mostra a 

vazão de óleo em cada poço produtor do reservatório, para uma vazão de injeção 200 

m³/dia. 
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Figura 5-5: Gráfico da vazão de óleo versus tempo por poço produtor 

 

 

Na Figura 5-5, pode-se observar a existência de seis picos da vazão de produção 

de óleo, e nela está descrito quais os poços são responsáveis pela produção de cada pico. 

O grupo 1, que se encontra nas fronteiras e nas pontas do reservatório, apresenta maior 

vazão de produção, pois não estão sofrendo tanta influência dos outros poços e estão 

sendo influenciado pela fronteira do reservatório, pois as bordas do reservatório estão 

fechadas ao fluxo de fluidos. O grupo 2, responsável pelo segundo pico, também está 

sendo influenciado pela fronteira, mas como há mais poços produtores do que o grupo 

1 influenciando em sua produção, apresenta uma vazão inferior a ela. Os grupos 3 e 4 

possuem picos parecidos e menores, já os grupos 5 e 6, que possuem as menores vazões 

de produção de óleo por poço, estão localizados na parte interna e central do 

reservatório, isso porque estão próximos a um maior número de poços.  

Após um certo tempo, constata-se um declínio proveniente da queda de pressão 

no reservatório que ocorre até o final do projeto. A queda na vazão de óleo ocorre mais 

intensamente à medida que a vazão de injeção aumenta.  

Grupo 1 Produtores: 1, 6, 31 e 36  

Grupo 2 Produtores: 2, 5, 7,12, 25, 30, 32 e 35  

Grupo 3 Produtores: 8, 11, 26 e 29  

Grupo 4 Produtores: 3, 4, 13, 18, 19, 24, 33 e 34  

Grupo 5 Produtores: 9, 10, 14, 17, 20 ,23, 27 e 38  

Grupo 6 Produtores: 15, 16, 21 e 22  
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Para verificar o comportamento da pressão do reservatório sem a injeção de 

vapor e com a injeção de vapor, a Figura 5-6 apresenta o mapa de pressão do reservatório 

em um determinado tempo de projeto para uma vazão de 200 m³std/dia.  

 

Figura 5-6: Mapa da Pressão média do reservatório 

 

 

 A Figura 5-6 mostra a pressão no reservatório no início e após 1 ano de projeto. 

Nela, observa-se que, no primeiro ano de produção, já há uma queda drástica da pressão, 

sem a injeção de vapor, o que impede a elevação do óleo até a superfície do poço 

produtor.  
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Na Figura 5-7, podemos ver quantitativamente a queda de pressão de 

reservatório.  

Figura 5-7: Pressão Média do Reservatório 

 

Ao injetar o vapor o reservatório, há um aumento da pressão do reservatório no 

início da injeção ocorrendo uma depleção posteriormente até se estabilizar numa pressão 

de 133 psi. Já na recuperação primária, a pressão decresce no início da produção, 

estabilizando no 5º mês com 45 psi.    

 

 Malhas de 50m, 100m, 150m, 250m e 300 m 

 

 Foram construídas malhas com outras distâncias entre os poços para analisar a 

influência desse parâmetro no fator de recuperação de óleo do método estudado. 

 A Figura 5-8 mostra cada modelo em uma vista 3D, com os poços perfurados de 

acordo com a distância das malhas, para que possa ser observado como os poços estão 

localizados. O modelo com bordas vermelhas apresenta o reservatório com o modelo 

base. 
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Figura 5-8: Vista 3 D dos modelos estudados 
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 A Figura 5-9 apresenta o número de poços perfurados em cada caso e seus 

respectivos intervalos de injeção. 

Figura 5-9: Número de poços perfurados 

 
  50 m              Intervalo de vazão de injeção 15 m³STD/dia a 200 m³STD/dia por poço 

100 m              Intervalo de vazão de injeção 30 m³STD/dia a 200 m³STD/dia por poço 

150 m              Intervalo de vazão de injeção 30 m³STD/dia a 200 m³STD/dia por poço 

250 m              Intervalo de vazão de injeção 30 m³STD/dia a 200 m³STD/dia por poço 

300 m              Intervalo de vazão de injeção 30 m³STD/dia a 400 m³STD/dia por poço 
 

A Figura 5-10 apresenta o comportamento do fator de recuperação do óleo (FR) 

da malha com distância de 50 m entre os poços produtores com as variações da vazão. 

Figura 5-10: Análise da vazão de injeção de vapor para distância de 50 m 

 

 

Np = 4825,44 m³ 

50 m 

• 841 poços

• 441 inj

• 400 prod

100 m

• 221 poços

• 121 inj

• 100 prod

150 m

• 85 poços

• 49 inj

• 36 prod

200 m

• 61 poços

• 25 inj

• 36 prod

250 m

• 41 poços

• 25 inj

• 16 prod

300 m

• 25 poços

• 9 inj

• 16 prod
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De acordo com a Figura 5-10, observa-se que, com a vazão de injeção máxima, 

já foi possível antecipar toda a produção em cerca de 1 ano de injeção e foi recuperado 

uma porcentagem de aproximadamente 44% do óleo existente.  

O aumento na vazão de injeção promove a antecipação do banco de óleo, como 

também o breakthrough do vapor, visto que, não está mais havendo um incremento na 

produção, ocorrendo uma estabilização da curva, portanto seria interessante reduzir ou 

cessar a injeção.  

Apesar da redução da vazão atrasar um pouco a chegada do óleo no poço 

produtor, a partir do 9º de produção as curvas se aproximam obtendo um FR 

aproximado, com um intervalo de produção final entre 42% e 44% no FR., então o único 

impacto da vazão de vapor nesse caso, interfere apenas no tempo em que o óleo começa 

a ser produzido, pois após um certo tempo as curvas de FR convergem e isso pode 

ocorrer devido à proximidade entre os poços injetores e produtores.  

A Figura 5-11 mostra os gráficos do FR em função do tempo, para diferentes 

vazões de injeção de vapor, para outras distâncias analisadas.   
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Figura 5-11: Análise do fator de recuperação para a diferentes vazões de injeção 

 

Na Figura 5-11, pode-se verificar a mesma influência da vazão no incremento da 

produção de óleo, nota-se que quanto maior a vazão de vapor imposta ao sistema mais 

rápida é a antecipação do banco de óleo. Verifica-se que as distâncias de 100 m, 150 m 

e 250 m apesar de apresentarem diferentes datas de início da produção apresentaram um 

FR próximo em 20 anos, já a distância de 300 m obteve um FR inferior, porém observa-

se que ainda não houve uma estabilização da curva, que ainda está havendo um aumento 

no FR, portanto foi realizada uma simulação considerando um tempo maior de projeto, 

considerando 40 anos, para verificar quando ocorre essa estabilização e o gráfico do FR 

encontra-se no Anexo II.  
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Diferentemente da Figura 5-10, em que apresenta o gráfico do FR para a 

distância de 50m, as curvas são mais espaçadas, mostrando que o aumento da distância 

entre os poços atrasa mais a produção do óleo quente e que o aumento da vazão acarreta 

em um maior impacto no FR para esses casos.  

 A Tabela 5-1 apresenta os valores do fator de recuperação para as maiores 

(máxima) e menores (mínima) vazões injetadas em 10 e 20 anos de projeto. 

Tabela 5-1: Fator de recuperação em 10 e 20 anos 

 Vazão máxima Vazão mínima Vazão máxima Vazão mínima 

Distância (m) FR em 10 anos (%) FR em 20 anos (%) 

50 43,65 42,64 43,65 43,90 

100 44,33 35,88 44,44 41,80 

150  41,83 8,76 43,67 20,02 

250 30,96 3,26 45,35 5,53 

300 19,83 1,66 37,76 2,56 

 

 

Analisando a Tabela 5-1, verifica-se que o espaçamento de 300 m obteve 

resultados inferiores de produção de óleo comparado aos demais. Isso pode estar 

associado ao fato de que, para maiores distâncias, o vapor percorre muitas camadas sub 

e sobrejacentes, ocasionando em maiores perdas de calor desse vapor injetado, devendo 

o aquecimento ser mantido por um período de tempo maior. Para um dado fluxo, leva 

mais tempo drenar o óleo existente entre o injetor e o produtor se o espaçamento é maior.  

Posteriormente, foi verificada a forma de deslocamento do vapor injetado dentro 

do reservatório para as seis distâncias analisadas, utilizando uma vazão de 200 m³std/dia. 

A Figura 5-12 apresenta o mapa de saturação de gás no décimo ano injeção para esses 

modelos. 
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Figura 5-12: Mapa da saturação de gás 
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A Figura 5-12, apresenta que, para as distâncias de 50 m, 100 m e 150 m, o vapor 

tem um deslocamento frontal dentro do reservatório, já para as outras distâncias começa 

a ocorrer uma segregação do vapor em direção ao poço produtor, ou seja, com o aumento 

da distância há uma maior segregação gravitacional do vapor. 

 

   

 Comparação entre as distâncias 

 

Para verificar melhor a diferença no impacto da produção de óleo devido a 

mudança entre as distâncias, a Figura 5-13 apresenta um comparativo entre as curvas da 

produção acumulada de óleo para cada vazão de injeção máxima injetada em cada caso.  

 

Figura 5-13: Comparativo da produção de óleo acumulado entre as malhas 

 
 

 

De acordo com os resultados obtidos, é possível perceber que, para uma distância 

maior entre os poços, o deslocamento do banco de óleo tende a demorar mais a chegar 

até o poço produtor. As menores distâncias entre os poços produtores, de 50m e 100m, 

obtiveram um retorno da produção mais rápido e atingiram sua produção máxima nos 

primeiros anos de injeção, atingindo um FR de 43,65% e 44,44%, respectivamente, o 

que pode indicar que, devido à maior proximidade entre os poços produtores e injetores, 
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além da rápida produção de óleo houve também a produção do vapor que estava sendo 

injetado. Em relação ao final do projeto, as curvas obtiveram resultados próximos, 

exceto a de 300 m, e as que mostraram maior Np foram as distâncias de 100 e 250 m. 

Pode-se concluir que, quando se deseja uma produção antecipada, tecnicamente, 

pode ser aconselhável colocar o poço injetor mais próximo ao poço produtor, para esse 

caso. Contudo há uma necessidade de uma análise econômica, já que uma menor 

distância requer um maior número de poços na mesma área, tendo assim um maior custo. 

Para visualizar o descolamento do óleo ao poço produtor, a Figura 5-14 mostra em 

uma vista areal da primeira camada, os mapas de saturação de óleo de algumas malhas 

(50, 100, 200 e 250 m) em quatro datas diferentes de produção. Nela observa-se a 

evolução da saturação de óleo, em uma vista 2D nas dimensões ij do reservatório. As 

regiões verde indicam baixa saturação de óleo (abaixo de 30% aproximadamente), ou 

seja, sugerem que o vapor conseguiu deslocar o óleo presente nos poros daquelas regiões 

até o poço produtor, e as regiões vermelhas indicam altas saturações de óleo. 
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Figura 5-14: Mapa da saturação de óleo em diferentes tempos 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN          Capítulo V: Resultados e Discussões 

Allene de Lourdes Souto de Moura                                                                               65 

 

 Pode ser visto na Figura 5-14, que no reservatório, a saturação de óleo diminui 

mais rapidamente para a menor distância, no caso a de 50m, que como visto na Figura 

5.9, no primeiro ano de injeção já atinge uma produção máxima do seu reservatório, não 

havendo incrementos após esse ano.  Isso também ocorre para a distância de 100m entre 

os poços produtores, porém uns anos depois, em cerca de 3 anos de injeção. Já para as 

distância de 200m e 250m, a redução da saturação de óleo começa a reduzir mais após 

uns 10 anos de projeto que é quando uma maior quantidade do óleo começa a ser 

produzido, comprovando assim fisicamente o que foi visto pelo gráfico quantitativo do 

fator de recuperação.  

 Como foi observado, há uma necessidade de verificar qual distância entre poços 

promove um maior retorno financeiro e em quanto tempo ocorrerá, por isso foi realizada 

uma análise econômica dos sistemas, apresentada no tópico seguinte. 

 

5.2 Análise Econômica - VPL 

 

Com o objetivo de realizar uma otimização da distância e da vazão de injeção no 

processo de injeção continua de vapor, foi analisado o valor presente liquido usando 

como base os valores motrados na Tabela 4-7. 

Após os resultados técnicos, foi analisado economicamente todos os tamanhos de 

malha e para todas as vazões estudadas, através dos gráficos de VPL, afim de verificar 

qual a configuração apresenta melhor retorno financeiro. Posteriormente foi realizado 

uma otimização do valor presente líquido para os maiores resultados de cada malha. As 

tabelas com dados e cálculos criadas para calcular o VPL foram inseridas no Anexo I 

do trabalho. 

Vale salientar que, para cada vazão de injeção utilizada no campo, foi necessário 

a aquisição de um determinado número de geradores, devido ao fato de que o gerador 

possui uma capacidade máxima de geração de vapor com uma vazão de 500 ton/dia com 

uma eficiência de 90%, portanto para as vazões acima disso é necessário um maior 

número de geradores, que foi calculado proporcionalmente, resultando em maiores 

custos. 
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 VPL para malha de 50 m  

 

A partir dos resultados obtidos da produção de óleo com a alteração da vazão de 

injeção de vapor, foram calculados os custos e o retorno obtido com a utilização do 

método.  

A Figura 5-15 mostra o valor presente líquido em função do tempo, para as 

diferentes vazões de injeção, cuja finalidade foi identificar qual sistema proporciona 

melhor resultado econômico.  

Figura 5-15: Gráfico do VPL para distância entre poços de 50 m 

 

Vazão por poço: 

15 m³/dia 30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia 120 m³/dia       

150 m³/dia  200 m³/dia 

 

Na Figura 5-15, observa-se que o projeto não conseguiu atingir o payback em 

nenhum momento do período estipulado, apesar da distância de 50 m ter obtido uma 

antecipação do banco de óleo mais rápida e um dos maiores FR, como foi visto na Figura 

5-10.  

Devido a uma maior proximidade entre os poços, o custo de perfuração de poço 

e injeção de fluido é muito maior, devido ao elevado número de poços, com isso a 
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produção obtida não foi capaz de custear o investimento. Pode-se ver que, mesmo para 

a menor vazão injetada, ou seja, com um menor custo de operação ainda assim o 

resultado não é satisfatório. Portanto, seria uma alternativa descartada.  

 

5.2.1.1 VPL para malha de 100 m 

 

 Para visualizar o comportamento do VPL da distância de 100 m, com as alterações 

das vazões, tem-se a Figura 5-16. 

 

Figura 5-16: Gráfico do VPL para a distância entre poços de 100 m 

 

Vazão por poço: 

 

 30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia  

120 m³/dia       150 m³/dia  200 m³/dia 

  

 A Figura 5-16 mostra que o melhor resultado econômico é estabelecido pela curva 

em que a vazão de injeção de vapor é de 120 m³/dia por poço, atingindo um VPL máximo 

de US$ 76.584.104 em 2 anos de projeto, apresentando que não necessariamente 

utilizando uma maior injeção de vapor iria acarretar em um maior VPL, devido a 

antecipação do banco de óleo. Após os 2 anos ocorre uma queda brusca do VPL, 

mostrando que não seria mais viável, economicamente, a continuação da injeção do 
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vapor ou simplesmente reduzir essa vazão injetada para verificar como se comportaria 

a curva.   

 O valor presente líquido das outras vazões injetadas, também atingiu o payback e 

valores positivos, porém com valores inferiores e/ou com um tempo maior em relação a 

vazão de 120 m³/dia, sendo portando essa a vazão escolhida para se otimizar o VPL. 

 

 VPL para malha de 150 m 

 

Para o modelo com distância de 150 m, a vazão que apresentou maior VPL foi a 

de 150 m³/dia, com o valor de US$ 74.852.235, atingindo-o em 5 anos. A curva verde, 

que representa a vazão de 200 m³/dia, aparenta obter um VPL semelhante à curva de 

150 m³/dia no quarto ano de projeto, porém há com uma pequena diferença entre os 

valores das curvas, nesse caso foi atingido um VPL máximo de US$ 69.913.185, ou 

seja, uma diferença de 4.939.049. Portanto foi escolhida a vazão de 150 m³/dia para essa 

distância. Pode-se analisar isso na Figura 5-17. 

 

Figura 5-17: Gráfico do VPL para a distância entre poços de 150 m 

 

 

Vazão por poço: 

 30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia  

120 m³/dia       150 m³/dia  200 m³/dia 
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 Embora a vazão de 60 m³/dia ter atingido um VPL positivo e ao final do projeto 

ainda permanecer positivo, com um valor de US$ 33.672.612, foi preferível optar por 

uma alternativa que apresentasse um maior VPL, mesmo que posteriormente ele tenha 

apresentado um valor negativo, pois é possível analisar uma forma de manter ou 

aumentar o seu VPL.    

  

 VPL para malha de 200 m 

 

A Figura 5-18 mostra o valor presente líquido (VPL) em função do tempo para 

as diferentes vazões de injeção de vapor do modelo base com distância de 200m. 

Figura 5-18: Gráfico do VPL para distância entre poços de 200 m 

 
 

Vazão por poço: 

 30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia  

120 m³/dia       150 m³/dia  200 m³/dia 

 

 

De acordo com a Figura 5-18, o retorno econômico mais rápido se deu entre 4 e 

5 anos injetando uma vazão de 200 m³/dia, e além disso também apresentou o maior 

VPL em 9 anos de injeção, com um montante de US$ 38.440.869. Apesar de possuir 

maiores custos com a injeção, o retorno obtido com a produção do óleo foi satisfatório 

para atingir um maior retorno financeiro em relações as outras vazões. Portanto, essa 
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seria a vazão escolhida para injetar, mas devido ao declínio do VPL, é necessário cessar 

ou reduzir a injeção a partir do VPL máximo atingido.  

 

 VPL para malha de 250 m 

 

Na Figura 5-19, observa-se que o modelo com distância de 250 m, apenas as 

curvas que representavam as maiores vazões injetadas foram as que obtiveram VPL’s 

positivos, mostrando que para esse modelo devido à maior distância entre os poços é 

preciso injetar maiores vazões para poder obter uma quantidade de óleo recuperado que 

atinja um retorno financeiro capaz de cobrir os custos envolvidos. O maior VPL obtido 

foi para a vazão de 200m³/dia, com o valor de US$ 56.322.692 em 11 anos. 

Figura 5-19: Gráfico do VPL para distância entre poços de 250 m 

 
 

Vazão por poço: 

 30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia  

120 m³/dia       150 m³/dia  200 m³/dia 

 

 

 

 VPL para malha de 300 m 

 

A Figura 5-20 apresenta as curvas do VPL das vazões analisadas para a distância 

de 300 m. 
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Figura 5-20: Gráfico do VPL para distância entre poços de 300 m 

 
 

Vazão por poço: 

30 m³/dia 60 m³/dia 90 m³/dia 120 m³/dia 150 m³/dia   

200 m³/dia 400 m³/dia 

 

De acordo com a Figura 5-20, assim como os VPL’s calculados para a distância 

de 50 m, foi visto que a distância de 300 m também não obteve êxito em seu retorno 

econômico, porém por motivos diferentes. Nesse caso, apesar de possuir um número 

bem menor de poços perfurados e menor volume de fluido injetado, consequentemente 

um menor custo de investimento, a produção do óleo ocorreu tardiamente, impactando 

negativamente no VPL, pois durante todo esse tempo em que não foi obtida uma 

produção satisfatória está havendo gastos mensais, além do custo inicial em que também 

não foi quitado. Portanto não é viável perfurar os poços produtores com uma distância 

de 300m entre eles para esse tipo de reservatório.  

Pode-se observar também que a curva roxa do VPL não tem a mesma tendência 

que as curvas das outras vazões, isso devido à injetividade da água que afeta na produção 

de óleo. Inicialmente, há uma leve ascensão da curva do VPL devido a uma produção 

natural do reservatório e, posteriormente, essa vazão declina, fazendo com que haja uma 

queda do VPL. Mais ou menos em quatro anos, ocorre um aumento da vazão de 

produção e em seguida a chegada do banco de óleo, promovendo um crescimento do 

VPL. Portando, essas inconstâncias são refletidas no VPL com instabilidades na curva. 

Esse comportamento da vazão de óleo produzido e da vazão de água no injetor pode ser 

visto na Figura 5-21. 
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Figura 5-21: Vazão de injeção de água 

 

Enfim, o estudo mostrou a importância da análise técnica e econômica das 

alternativas de vazão injeção, e foi observado que não necessariamente um maior fator 

de recuperação proporcionará um maior VPL. 

 

 Comparação do VPL  

 

Diante dos resultados obtidos da análise econômica dos casos estudados, foi 

realizada uma comparação do VPL entre as distâncias que atingiram o payback, ou seja, 

as distâncias de 100m, 150m, 200m e 250m, através das curvas que apresentaram os 

maiores VPL’s. Devido às distâncias extremas estudadas, de 50m e 300m, não 

apresentarem um VPL positivo, elas não foram inclusas no comparativo. Na Figura 5-22 

pode ser vista essa comparação. 
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Figura 5-22: Comparativo do VPL entre as distâncias 

 

Vazão por poço: 

100 m - 120 m³/dia    150 m - 150 m³/dia    200 m - 200 m³/dia    250 m - 200 m³/dia 

  

 

 Para visualizar melhor quantitativamente os valores do VPL máximo de cada 

modelo, segue a Tabela 5-2. 

 

Tabela 5-2: Valores do VPL máximo 

Distância (m) VPL Máximo (US$) FR (%) Ano 

100 76.584.104,51 41,58 2 

150 74.852.235,69 34,83 5 

200 38.440.869,06 34,06 9 

250 56.322.692,43 27,25 11 

 

Observa-se que, apesar de apresentar um maior custo inicial e operacional, 

utilizando a configuração com uma distância de 100 m, o retorno financeiro ocorre 

antecipadamente em relação às outras distâncias, além de possuir um maior VPL. Foi 

possível ver que o ganho obtido na produção com essa distância, apesar do maior custo, 

foi viável injetar o vapor com uma vazão de 120 m³std/dia até dois anos de projeto, 

porém é necessário realizar alguma intervenção na injeção de vapor para manter a 

rentabilidade do projeto.  
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Portanto esta análise mostrou que se é desejado um maior retorno financeiro, 

pode ser usada malhas de 100m de distância e será obtido um retorno maior e mais 

rápido.  

 

 

 Estudo do VPL alterando a vazão de injeção 

 

Após a análise do VPL dos modelos estudados, foi visto que as distâncias de 

100 m, 150 m, 200 m e 250 m atingiram, em um determinado tempo de projeto, um VPL 

máximo e posteriormente houve um declínio contínuo do mesmo, então foi realizada 

uma redução da injeção de vapor para tentar otimiza-lo, utilizando as vazões que 

apresentaram maior VPL em relação as outras.  

No ano em que o VPL apresentava declínio, foram propostas duas alternativas: 

reduzir a vazão de injeção de vapor pela metade ou cessá-la (Qinj = 0 m³/dia) após esse 

declínio e, posteriormente, foram analisados o FR e o VPL.  

A Figura 5-23 apresenta o gráfico do fator de recuperação com a injeção 

contínua do vapor, com uma redução da vazão e com a interrupção da injeção, para as 

distâncias citadas incialmente. Nas legendas foram exibidos os valores das vazões por 

poço, que foram reduzidas, e o ano em que os VPL’s começaram a apresentar um 

declínio e, portanto, foi realizada essa intervenção na injeção.  
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Figura 5-23: Fator de recuperação após a otimização da vazão de injeção 

 

Na Figura 5-23, pode-se observar que para as malhas de 100 m e 150 m o fator 

de recuperação praticamente se manteve ao interromper a injeção de vapor no 

reservatório, e ao cessar a vazão, todos os modelos resultou em uma maior diminuição 

do fator de recuperação. Para a distância de 100 m, houve uma queda de 6,03 % do FR, 

já para as distâncias de 150 m e 250 m o FR reduziu em 10,15 % e para a de 200 m 

houve um declínio de 8,93%.  

 Para verificar a mudança na rentabilidade econômica do processo após alterar a 

vazão de injeção, a Figura 5-24 apresenta um gráfico comparativo com as curvas do 

VPL antes e depois de reduzir os custos com a injeção.  

 

100 m 

Qinj = 0: △FR = 6,03% 
150 m 

Qinj = 0: △FR = 10,15% 

200 m 

Qinj = 0: △FR = 8,93% 

250 m 

Qinj = 0: △FR = 10,15% 
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Figura 5-24: Gráfico do VPL após cessar a vazão 

 

Na Figura 5-24, pode-se observar que é mais rentável parar a injeção a partir do 

momento em que havia o declínio das curvas, isso para todos os casos. A redução da 

vazão ocasionou apenas em uma queda menos acentuada do VPL, que continuou 

declinando ao longo do tempo.  

A Tabela 5-3 apresenta os valores dos VPL’s com a injeção contínua e 

interrompendo a injeção, como também a diferença entre eles e o ano em que foi atingido 

o VPL máximo otimizado, após a interrupção do vapor. 

Tabela 5-3: Comparação entre os VPL’s antes e depois de cessar a injeção 

Distância (m) VPLMáx. Inj. Cont. 

(US$) 

VPLMáx. Otimizado 

(US$) 

△VPL (US$) Ano  

100 76.584.104,51 81.357.037,64 4.772.933,13 4º 

150 74.852.235,69 79.687.482,40 4.835.246,71 8º 

200 38.440.869,06 46.983.701,48 8.542.832,42 13º 

250 56.322.692,43 63.782.968,19 7.460.275,76 15º 
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A Figura 5-25 apresenta um gráfico comparativo do VPL entre as distâncias 

após cessar a vazão. 

 

Figura 5-25: Comparação do VPL entre as distâncias após cessar a vazão 

 
 

 

  

A partir da Figura 5-25, pode-se concluir que para se obter um maior retorno 

financeiro, seria viável utilizar a configuração operacional da localização dos poços, 

com uma distância de 100 m entre os poços produtores, consequentemente uma distância 

de 70,7 m entre o poço produtor e injetor. A vazão de injeção de vapor a ser utilizada 

seria de 120 m³std/dia, mas o tempo de injeção seria de apenas 2 anos, resultando em 

um VPL máximo de US$ 81.357.037 em 4 anos, com uma diferença de US$ 1.669.555 

em relação a malha de 150 m. 

  

 

5.3 Análise de sensibilidade econômica  

 

Diante da grande volatilidade do preço do petróleo durante os últimos tempos, é 

perceptível que este se move numa autêntica montanha russa, dado o seu carácter 

estratégico, o que faz que a sua cotação seja muito sensível a um grande número de 

variáveis que a levam à subida ou à queda em períodos de tempo muito curtos. Portanto, 

foi realizado um estudo de sensibilidade do preço de venda do petróleo.  Para isso foram 

escolhidos os melhores modelos de cada configuração para observar o comportamento 
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dos VPL’s, considerando o preço do barril de petróleo para valores de 50% acima e 

abaixo do valor original (original = US$ 46,17, -50% = US$ 23,08, +50% = US$ 69,25).  

A Figura 5-26 apresenta os gráficos dos VPL’s com o preço do barril de US$ 

23,08, apenas para as distâncias de malhas que obtiveram VPL’s positivos, ou seja, para 

as distâncias de 100 m, 150 m, 200 m e 250 m.  

Figura 5-26: VPL da variação do preço do petróleo 

 

 A partir da Figura 5-26, pode-se observar que nenhum projeto apresentou uma 

viabilidade econômica com a redução de 50% do preço do petróleo, mostrando que há 

uma dependência muito grande dessa variável para se obter um sucesso no retorno 

financeiro. E com o aumento de 50% do preço do petróleo, a distância de 100 m 

apresentou um VPL maior consideravelmente em relação às outras distâncias, com um 

valor de quase 300 milhões de dólares. 
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 A Figura 5-27 apresenta os gráficos dos VPL’s com o preço do barril (Pb) de 

US$ 69,25 para as distâncias de 50 m e 300 m, cujos VPL’s foram negativos para o 

preço adotado inicialmente.   

Figura 5-27: VPL das distâncias de 50 m e 300 m com o Pb de US$ 69,25  

 

Pode-se observar na figura que, com o aumento de 50% do preço do barril, os 

dois modelos apresentaram um VPL positivo. Porém, para a distância de 50 m, 

praticamente só atingiu o payback e voltou a obter um valor negativo. Já para a distância 

de 300 m, foram obtidos valores positivos e houve um crescimento contínuo até o final 

do projeto, atingindo um valor de quase 200 milhões de dólares.     
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6. Conclusões e Recomendações 

 

Nesta seção, foram explicitadas as principais conclusões obtidas deste trabalho 

e posteriormente, foram apresentadas algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

6.1 Conclusões 

 

Diante do reservatório e do método estudado, foram obtidas as seguintes 

conclusões: 

 A análise da vazão de injeção de vapor para os modelos estudados, mostrou que 

o aumento da vazão promove um incremento no fator de recuperação de óleo, 

mas, para as menores distâncias (50 m e 100 m), esse incremento não é tão 

significativo para vazões maiores que 120 m³std/dia injetadas por poço. 

 Uma distância mais próxima entre os poços antecipa a chegada do banco de óleo 

ao poço produtor e atinge sua produção máxima nos primeiros anos de projeto. 

Já para distâncias maiores, a drenagem do óleo ocorre mais lentamente, mas no 

final do projeto, alcançam valores próximos do fator de recuperação do 

reservatório com poços mais próximos. 

 Com o aumento da distância entre os poços, o vapor tende a deslocar-se com 

uma maior segregação gravitacional. 

 Economicamente, não é viável perfurar os poços nem tão próximos nem tão 

distantes, pois para o estudo, com uma distância de 50 m o VPL se manteve 

sempre negativo, visto que a produção obtida não foi suficiente para arcar com 

os custos iniciais e nem de operação. E com uma distância de 300 m, o VPL 

também se apresentou sempre negativo, devido à demora da chegada da 

produção de óleo e consequentemente não havia retorno suficiente para custear 

os gastos.  

 Na análise econômica, foi visto que para as distâncias de 100 m, 150 m, 200 m 

e 250 m foi obtido um VPL positivo até um determinado tempo e com isso foi 

possível observar que não se deve injetar o vapor continuamente durante todo o 
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tempo do projeto, que no momento em que há o declínio do VPL é preciso cessar 

a injeção.  

 Entre as distâncias estudadas, após a otimização, a que apresentou ser a melhor 

alternativa, foi a distância de 100 m entre os poços produtores, pois além de 

antecipar a produção, obteve também um maior VPL.  

 A partir da análise de sensibilidade do preço do petróleo, pode-se observar que 

trata-se de uma variável de caráter decisório na escolha da implementação do 

método em estudo.  

 

6.2 Recomendações 

 

Recomenda-se para futuros trabalhos: 

 

 Realizar o estudo com a injeção alternada de vapor; 

 Verificar a alternativa de injetar vapor e solvente; 

 Analisar a influência da qualidade e da temperatura do vapor;  

 Analisar a perda de calor durante o processo; 

 Alterar a completação das perfurações; 

 Estudar a configuração nine-spot invertido;  

 Estudar a influência de parâmetros do reservatório no processo; 

 Realizar uma análise da temperatura dos poços produtores;  

 Realizar um escalonamento da vazão de vapor durante a injeção;  

 Realizar uma análise da sensibilidade econômica dos parâmetros operacionais; 

 Analisar a sensibilidade do sistema (poço). 
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8. Anexos 

 

 

ANEXO I  

   
 

Dados fixos utilizados para o cálculo do VPL em todos os casos  

 

 

 

Planilhas com cálculos do VPL para distância de 50 m 

 

 

 

 

 

Variável Custo 

Custo do Vapor injetado (US$/t) 10,61 

Custo de Produção do óleo (US$/m³std)    (5+1)  (US$/bblstd) 43,28 

Custo de separação e descarte da água produzida (US$/m³std) 3,18 

Perfuração Vertical onshore (US$) 424.483,20 

Preço Óleo (US$/m³) 290,40 

Taxa de juros (TMA) 0,15 

Relação diária de injeção de vapor (vazão de vapor/500t/d) 0,0022 

Conversão de m³ p/ barril 6,28 

Tempo do Projeto ( Anos) 20 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 841 poços 356.990.37,.20 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

6615 13 

13230 26 

26460 53 

39690 79 

52920 106 

66150 132 

88200 176 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 50 m - Vazões 

 

 

 
6615 13230 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 373,838,109.41 0 373,838,109.41 -373,838,109.41 390,685,847.62 0 -390,685,847.62 -390,685,847.62 

1 55,376,509.35 189,642,112.54 134,265,603.19 -257,085,410.98 114,952,072.76 402,773,335.25 287,821,262.50 -140,406,488.92 

2 56,826,515.70 194,009,807.48 137,183,291.77 -137,795,592.05 81,945,369.04 128,109,206.01 46,163,836.97 -100,264,021.99 

3 45,310,945.46 99,501,235.98 54,190,290.52 -90,673,600.29 69,778,437.18 26,488,179.75 -43,290,257.42 -137,907,724.10 

4 38,653,331.24 44,427,989.10 5,774,657.86 -85,652,158.67 68,342,785.91 14,528,821.37 -53,813,964.54 -184,702,475.88 

5 36,197,162.52 23,805,620.68 -12,391,541.84 -96,427,412.45 68,017,145.34 9,932,472.93 -58,084,672.41 -235,210,886.67 

6 35,396,872.38 17,312,837.35 -18,084,035.03 -112,152,660.30 67,431,201.67 6,486,150.25 -60,945,051.42 -288,206,583.56 

7 34,506,548.76 10,183,153.27 -24,323,395.49 -133,303,438.99 67,089,557.67 3,699,964.96 -63,389,592.71 -343,327,968.53 

8 34,137,368.28 7,090,594.81 -27,046,773.47 -156,822,372.44 66,880,899.32 2,021,545.61 -64,859,353.70 -399,727,406.53 

9 34,064,142.75 5,615,673.33 -28,448,469.42 -181,560,171.94 66,970,328.26 1,285,607.56 -65,684,720.70 -456,844,554.97 

10 33,862,655.06 4,627,594.83 -29,235,060.23 -206,981,963.44 66,741,041.01 895,549.13 -65,845,491.88 -514,101,504.42 

11 33,781,420.04 3,957,320.09 -29,824,099.96 -232,915,963.41 66,711,934.65 659,136.17 -66,052,798.48 -571,538,720.49 

12 33,715,416.78 3,411,446.87 -30,303,969.91 -259,267,241.59 66,692,853.92 516,462.39 -66,176,391.52 -629,083,408.77 

13 33,749,598.44 2,937,286.00 -30,812,312.44 -286,060,556.75 66,864,762.12 421,096.24 -66,443,665.88 -686,860,509.54 

14 33,606,903.40 2,493,745.76 -31,113,157.64 -313,115,476.44 66,672,137.70 350,218.24 -66,321,919.46 -744,531,743.86 

15 33,561,604.08 2,104,271.37 -31,457,332.71 -340,469,678.79 66,664,122.68 304,579.32 -66,359,543.36 -802,235,694.60 

16 33,523,639.49 1,765,191.70 -31,758,447.79 -368,085,720.35 66,658,387.74 267,200.46 -66,391,187.28 -859,967,161.80 

17 33,583,714.99 1,485,183.98 -32,098,531.01 -395,997,486.44 66,837,549.53 237,831.35 -66,599,718.18 -917,879,960.22 

18 33,464,306.74 1,247,978.39 -32,216,328.34 -424,011,685.00 66,650,119.03 202,580.08 -66,447,538.95 -975,660,428.87 

19 33,443,747.69 1,061,292.67 -32,382,455.02 -452,170,341.54 66,646,397.25 175,839.18 -66,470,558.08 -1,033,460,914.16 

20 33,427,263.04 913,821.38 -32,513,441.66 -480,442,899.50 66,643,406.26 155,481.05 -66,487,925.22 -1,091,276,501.30 
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26460 39690 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 424,381,324.03 0 -424,381,324.03 -424,381,324.03 458,076,800.45 0 458,076,800.45 -458,076,800.45 

1 196,080,591.58 536,555,284.10 340,474,692.52 -128,316,374.02 261,881,247.35 568,812,740.93 306,931,493.58 -191,179,849.51 

2 137,675,370.08 36,725,315.44 -100,950,054.64 -216,099,030.23 201,848,880.29 15,886,433.30 -185,962,446.99 -352,886,325.15 

3 134,248,379.19 8,021,395.21 -126,226,983.99 -325,861,625.00 200,496,140.99 4,743,903.16 -195,752,237.83 -523,105,662.40 

4 133,692,648.16 3,563,632.24 -130,129,015.93 -439,017,291.02 200,204,820.66 2,384,946.57 -197,819,874.08 -695,122,944.21 

5 133,881,086.96 2,081,785.65 -131,799,301.31 -553,625,379.12 200,610,657.30 1,295,411.17 -199,315,246.13 -868,440,549.54 

6 133,431,251.69 1,386,230.12 -132,045,021.57 -668,447,137.00 199,982,750.40 738,941.71 -199,243,808.69 -1,041,696,035.36 

7 133,387,874.20 1,016,321.23 -132,371,552.97 -783,552,835.24 199,948,204.33 489,721.49 -199,458,482.84 -1,215,138,194.35 

8 133,366,234.97 836,810.92 -132,529,424.06 -898,795,812.68 199,923,195.94 353,055.03 -199,570,140.91 -1,388,677,447.32 

9 133,703,214.64 659,803.65 -133,043,410.99 -1,014,485,735.28 200,454,729.67 265,865.50 -200,188,864.17 -1,562,754,720.51 

10 133,321,396.32 543,703.91 -132,777,692.42 -1,129,944,598.25 199,897,778.65 212,550.56 -199,685,228.09 -1,736,394,049.29 

11 133,308,305.78 415,172.35 -132,893,133.43 -1,245,503,844.71 199,893,920.70 177,799.90 -199,716,120.81 -1,910,060,241.30 

12 133,292,664.69 309,001.37 -132,983,663.32 -1,361,141,812.82 199,889,422.63 153,436.89 -199,735,985.74 -2,083,743,707.15 

13 133,648,908.61 253,099.95 -133,395,808.66 -1,477,138,168.18 200,433,587.28 135,957.27 -200,297,630.02 -2,257,915,559.34 

14 133,276,159.93 195,905.28 -133,080,254.64 -1,592,860,128.74 199,883,267.92 122,899.69 -199,760,368.22 -2,431,620,227.36 

15 133,267,069.49 138,668.90 -133,128,400.59 -1,708,623,955.34 199,880,201.48 111,761.13 -199,768,440.35 -2,605,331,914.63 

16 133,263,355.17 101,999.24 -133,161,355.93 -1,824,416,438.75 199,878,480.61 102,499.85 -199,775,980.76 -2,779,050,158.77 

17 133,624,240.99 84,769.92 -133,539,471.07 -1,940,537,717.94 200,424,620.83 94,281.50 -200,330,339.33 -2,953,250,453.83 

18 133,256,629.78 77,469.36 -133,179,160.42 -2,056,345,683.53 199,875,497.52 86,104.88 -199,789,392.64 -3,126,980,360.48 

19 133,254,646.94 65,454.73 -133,189,192.21 -2,172,162,372.41 199,874,349.83 85,312.25 -199,789,037.59 -3,300,709,958.38 

20 133,252,382.42 53,356.66 -133,199,025.77 -2,287,987,612.21 199,872,034.53 74,632.57 -199,797,401.96 -3,474,446,829.65 
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52920 66150 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 491,772,276.86 0 -491,772,276.86 -491,772,276.86 525,467,753.28 0 -525,467,753.28 -525,467,753.28 

1 280,763,601.31 584,820,864.12 304,057,262.81 -227,374,657.03 386,118,350.33 594,757,717.39 208,639,367.06 -344,042,216.70 

2 309,102,003.94 10,344,015.87 -298,757,988.07 -487,164,211.87 334,150,054.18 7,506,392.92 -326,643,661.25 -628,080,183.01 

3 273,034,935.64 2,880,425.08 -270,154,510.56 -722,081,177.58 333,409,910.40 1,973,361.92 -331,436,548.48 -916,285,877.34 

4 268,589,192.56 1,278,932.76 -267,310,259.79 -954,524,881.75 333,271,383.58 986,660.10 -332,284,723.47 -1,205,229,115.14 

5 268,187,565.92 737,731.90 -267,449,834.01 -1,187,089,954.80 334,127,241.61 662,682.16 -333,464,559.45 -1,495,198,297.27 

6 267,040,012.82 508,160.62 -266,531,852.20 -1,418,856,782.81 333,188,473.51 476,413.61 -332,712,059.89 -1,784,513,131.96 

7 266,857,068.68 395,189.68 -266,461,879.00 -1,650,562,764.54 333,161,862.84 323,185.31 -332,838,677.52 -2,073,938,068.94 

8 266,736,151.62 313,256.55 -266,422,895.07 -1,882,234,847.21 333,147,258.53 236,579.83 -332,910,678.71 -2,363,425,615.64 

9 267,395,735.29 268,201.67 -267,127,533.61 -2,114,519,659.05 334,048,019.74 158,985.31 -333,889,034.42 -2,653,763,906.45 

10 266,620,141.72 229,487.85 -266,390,653.87 -2,346,163,705.89 333,124,649.87 110,801.63 -333,013,848.24 -2,943,341,165.79 

11 266,579,868.08 177,257.57 -266,402,610.51 -2,577,818,149.81 333,116,180.51 56,694.05 -333,059,486.45 -3,232,958,110.53 

12 266,555,231.95 158,401.27 -266,396,830.68 -2,809,467,567.79 333,115,625.98 45,263.47 -333,070,362.52 -3,522,584,512.72 

13 267,268,069.12 127,446.90 -267,140,622.22 -3,041,763,761.02 334,024,862.52 40,674.54 -333,984,187.98 -3,813,005,545.75 

14 266,526,327.10 95,574.75 -266,430,752.35 -3,273,442,676.11 333,107,966.74 20,733.59 -333,087,233.15 -4,102,646,618.05 

15 266,517,735.23 89,150.25 -266,428,584.97 -3,505,119,706.53 333,108,822.47 28,159.30 -333,080,663.17 -4,392,281,977.33 

16 266,511,646.21 60,615.50 -266,451,030.72 -3,736,816,254.97 333,106,929.45 15,477.18 -333,091,452.26 -4,681,926,718.43 

17 267,233,411.27 43,177.59 -267,190,233.68 -3,969,155,588.61 334,017,183.43 17,396.19 -333,999,787.24 -4,972,361,316.03 

18 266,499,355.92 30,078.30 -266,469,277.62 -4,200,868,003.93 333,104,251.86 16,937.30 -333,087,314.56 -5,262,002,459.13 

19 266,496,284.24 29,911.43 -266,466,372.81 -4,432,577,893.33 333,101,905.76 7,842.89 -333,094,062.88 -5,551,649,470.33 

20 266,494,934.08 19,398.63 -266,475,535.45 -4,664,295,750.24 333,101,786.68 5,715.29 -333,096,071.39 -5,841,298,228.06 
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88200 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 581,626,880.64 0 -581,626,880.64 -581,626,880.64 

1 486,753,422.80 606,344,038.07 119,590,615.27 -477,635,041.27 

2 444,867,522.92 4,929,170.49 -439,938,352.43 -860,190,130.34 

3 444,381,181.11 1,444,718.03 -442,936,463.08 -1,245,352,272.15 

4 444,259,790.24 613,580.69 -443,646,209.55 -1,631,131,584.81 

5 445,434,672.10 363,359.24 -445,071,312.85 -2,018,150,117.72 

6 444,183,428.71 203,623.02 -443,979,805.69 -2,404,219,513.98 

7 444,171,393.77 93,113.41 -444,078,280.36 -2,790,374,540.38 

8 444,159,839.27 59,030.23 -444,100,809.03 -3,176,549,156.93 

9 445,364,566.87 24,112.70 -445,340,454.17 -3,563,801,725.77 

10 444,145,576.45 28,701.63 -444,116,874.83 -3,949,990,312.58 

11 444,141,478.02 15,185.16 -444,126,292.86 -4,336,187,088.98 

12 444,139,155.16 8,552.08 -444,130,603.07 -4,722,387,613.39 

13 445,354,779.92 6,341.06 -445,348,438.87 -5,109,647,125.45 

14 444,136,143.42 4,672.36 -444,131,471.06 -5,495,848,404.63 

15 444,135,574.06 4,171.75 -444,131,402.31 -5,882,049,624.03 

16 444,135,106.57 3,671.14 -444,131,435.43 -6,268,250,872.23 

17 445,351,490.64 3,545.99 -445,347,944.65 -6,655,509,954.53 

18 444,133,751.17 3,128.81 -444,130,622.36 -7,041,710,495.71 

19 444,132,033.24 2,961.94 -444,129,071.30 -7,427,909,688.15 

20 444,132,921.16 3,003.66 -444,129,917.51 -7,814,109,616.41 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 100 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 221 poços 93.810.787,20 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

3630 7 

7260 15 

10890 22 

14520 29 

18150 36 

24200 48 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 100 m – Vazões 

 

 

 
3630 7260 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 103,056,031.30   0 -103,056,031.30 -103,056,031.30 112,301,275.39 0 -112,301,275.39 -112,301,275.39 
1 26,232,404.44  66,517,483.05 18,329,938.74 -87,116,954.13 49,675,781.95  115,096,502.13 65,420,720.19 -55,413,692.62 
2 23,992,869.47  49,539,126.02 25,546,256.55 -64,902,818.00 53,916,468.04  144,560,806.86 90,644,338.82 23,407,471.57 
3 24,749,537.96  55,699,864.28 30,950,326.33 -37,989,490.76 50,650,037.73  116,169,830.30 65,519,792.57 80,381,204.24 
4 25,675,249.68  61,170,631.94 35,495,382.26 -7,123,940.97 48,085,224.41  94,269,071.44 46,183,847.04 120,541,071.23 
5 24,953,917.45  56,257,063.79 31,303,146.34 20,096,186.28 42,140,278.57  45,288,829.28 3,148,550.72 123,278,941.41 
6 24,221,685.24  49,631,431.15 25,409,745.91 42,191,617.51 39,508,637.68  24,289,543.44 -15,219,094.24 110,044,946.43 
7 23,926,915.52  46,254,630.65 22,327,715.13 61,607,021.97 38,344,736.04  14,807,953.02 -23,536,783.01 89,578,178.59 
8 24,840,582.01  52,372,665.86 27,532,083.85 85,547,964.45 37,768,680.41  9,870,772.78 -27,897,907.63 65,319,128.47 
9 23,219,003.32  40,256,157.73 17,037,154.42 100,362,881.33 37,524,775.59  6,909,832.97 -30,614,942.62 38,697,439.23 
10 21,540,726.50  27,066,634.32 5,525,907.82 105,168,018.57 37,205,979.87  5,106,678.36 -32,099,301.51 10,785,003.14 
11 20,663,139.69  19,757,106.18 -906,033.51 104,380,163.35 37,055,029.32  3,896,162.26 -33,158,867.06 -18,048,794.31 
12 20,129,687.10  15,205,770.91 -4,923,916.19 100,098,497.09 36,938,461.92  2,977,668.52 -33,960,793.40 -47,579,919.00 
13 19,727,507.68  11,538,178.71 -8,189,328.97 92,977,341.47 36,952,409.60  2,266,427.22 -34,685,982.38 -77,741,642.81 
14 19,335,424.20  8,828,127.82 -10,507,296.38 83,840,562.01 36,780,668.40  1,712,961.42 -35,067,706.98 -108,235,301.05 
15 19,199,737.57  7,523,455.37 -11,676,282.20 73,687,273.14 36,729,073.31  1,282,437.03 -35,446,636.28 -139,058,463.04 
16 19,056,820.04  6,206,100.81 -12,850,719.23 62,512,734.68 36,691,856.53  971,600.09 -35,720,256.43 -170,119,555.59 
17 18,883,228.68  4,572,360.89 -14,310,867.79 50,068,501.82 36,765,960.21  756,171.03 -36,009,789.18 -201,432,415.75 
18 18,735,899.34  3,782,565.57 -14,953,333.78 37,065,602.88 36,647,663.46  615,291.10 -36,032,372.36 -232,764,913.45 
19 18,671,989.59  3,218,169.79 -15,453,819.80 23,627,498.71 36,632,195.22  497,772.96 -36,134,422.26 -264,186,150.20 
20 18,620,063.22  2,772,710.55 -15,847,352.67 9,847,192.04 36,620,163.41  409,999.39 -36,210,164.03 -295,673,249.35 
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10890 14520 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 121,546,519.49  0 -121,546,519.49 -121,546,519.49 130,791,763.58  0 -130,791,763.58 -130,791,763.58 
1 73,542,395.86  183,245,300.28  109,702,904.42 -26,152,689.56 80,917,452.73  201,765,587.49  120,848,134.76 -25,706,429.01 
2 81,256,178.08  216,537,392.32  135,281,214.24 91,483,148.91 112,912,387.58  327,676,032.04  214,763,644.46 161,044,566.17 
3 68,973,776.51  116,671,691.58  47,697,915.07 132,959,596.79 79,140,637.63  49,838,662.73  -29,301,974.90 135,564,588.00 
4 58,922,633.30  33,630,420.80  -25,292,212.50 110,966,368.53 75,115,614.68  15,853,017.60  -59,262,597.09 84,031,894.88 
5 57,011,319.24  16,193,223.64  -40,818,095.60 75,472,372.36 74,246,930.54  7,269,354.21  -66,977,576.33 25,790,524.16 
6 56,004,013.11  9,310,423.60  -46,693,589.51 34,869,251.04 73,647,641.53  4,082,055.35  -69,565,586.18 -34,701,289.91 
7 55,569,322.59  5,838,319.51  -49,731,003.07 -8,375,099.46 73,478,793.40  2,713,054.55  -70,765,738.85 -96,236,715.00 
8 55,315,613.57  3,745,061.55  -51,570,552.02 -53,219,057.74 73,368,786.28  1,831,689.36  -71,537,096.92 -158,442,886.23 
9 55,323,930.66  2,596,913.09  -52,727,017.58 -99,068,638.24 73,503,303.79  1,307,509.24  -72,195,794.55 -221,221,838.02 

10 55,084,012.01  1,870,987.23  -53,213,024.78 -145,340,833.70 73,254,927.66  959,293.44  -72,295,634.22 -284,087,606.91 
11 55,030,080.41  1,422,732.91  -53,607,347.49 -191,955,918.47 73,219,390.97  685,543.34  -72,533,847.63 -347,160,517.89 
12 54,986,984.98  1,092,413.91  -53,894,571.07 -238,820,762.88 73,192,796.98  496,104.26  -72,696,692.71 -410,375,033.29 
13 55,108,948.43  872,479.36  -54,236,469.07 -285,982,909.90 73,378,512.37  381,631.50  -72,996,880.87 -473,850,581.87 
14 54,934,246.35  681,538.46  -54,252,707.89 -333,159,177.63 73,166,902.91  306,873.78  -72,860,029.13 -537,207,128.94 
15 54,916,803.14  543,745.63  -54,373,057.51 -380,440,097.21 73,157,524.08  247,301.22  -72,910,222.86 -600,607,322.73 
16 54,902,608.13  433,736.63  -54,468,871.50 -427,804,333.30 73,150,002.26  199,826.73  -72,950,175.53 -664,042,257.98 
17 55,043,695.38  364,735.92  -54,678,959.46 -475,351,254.56 73,343,923.07  146,470.07  -73,197,453.00 -727,692,217.11 
18 54,883,516.34  295,151.17  -54,588,365.18 -522,819,398.20 73,140,518.82  123,650.61  -73,016,868.21 -791,185,145.98 
19 54,876,904.05  244,214.12  -54,632,689.93 -570,326,085.09 73,137,336.97  107,297.36  -73,030,039.62 -854,689,528.26 
20 54,870,290.22  197,657.42  -54,672,632.81 -617,867,504.92 73,134,929.87  97,410.31  -73,037,519.55 -918,200,414.83 
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18150 24200 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 140,037,007.68 0 -140,037,007.68 -140,037,007.68 155,445,747.84  0 -155,445,747.84 -155,445,747.84 
1 81,203,330.41 203,158,638.42 121,955,308.01 -33,988,913.76 81,203,150.40  203,157,074.01  121,953,923.61 -49,398,857.74 
2 132,441,628.12 355,199,743.92 222,758,115.79 159,713,795.63 161,434,194.65  381,795,575.62  220,361,380.97 142,219,734.41 
3 96,208,831.33 38,833,716.84 -57,375,114.49 109,822,391.72 125,075,712.94  25,218,675.14  -99,857,037.80 55,387,527.62 
4 92,737,399.40 10,403,087.82 -82,334,311.58 38,227,338.18 122,672,818.96  5,955,795.93  -116,717,023.03 -46,105,535.88 
5 92,288,045.05 4,872,017.54 -87,416,027.51 -37,786,598.79 122,581,308.18  2,776,298.25  -119,805,009.94 -150,283,805.39 
6 91,788,451.49 2,855,936.92 -88,932,514.57 -115,119,220.15 122,108,835.63  1,730,691.35  -120,378,144.28 -254,960,452.59 
7 91,633,525.21 1,666,196.12 -89,967,329.09 -193,351,680.23 122,025,999.64  1,079,064.32  -120,946,935.32 -360,131,700.70 
8 91,557,758.36 1,095,501.01 -90,462,257.35 -272,014,512.71 121,989,788.34  794,050.50  -121,195,737.84 -465,519,298.82 
9 91,761,439.25 765,348.88 -90,996,090.38 -351,141,547.82 122,292,211.12  626,930.28  -121,665,280.84 -571,315,195.20 
10 91,481,896.68 542,118.64 -90,939,778.04 -430,219,615.68 121,941,066.10  485,925.20  -121,455,140.90 -676,928,361.20 
11 91,463,433.98 406,870.58 -91,056,563.40 -509,399,236.03 121,921,407.09  357,769.10  -121,563,637.99 -782,635,872.49 
12 91,449,415.79 301,951.12 -91,147,464.67 -588,657,900.96 121,907,491.41  270,746.44  -121,636,744.96 -888,406,955.07 
13 91,692,060.34 263,487.60 -91,428,572.74 -668,161,007.69 122,232,209.26  210,631.55  -122,021,577.71 -994,512,674.82 
14 91,434,150.79 205,792.33 -91,228,358.46 -747,490,015.05 121,891,405.29  163,907.98  -121,727,497.31 -1,100,362,672.48 
15 91,427,391.00 177,007.26 -91,250,383.74 -826,838,174.83 121,886,249.79  137,459.09  -121,748,790.69 -1,206,231,186.13 
16 91,421,168.58 129,324.19 -91,291,844.39 -906,222,387.34 121,881,900.29  106,045.83  -121,775,854.46 -1,312,123,233.48 
17 91,668,077.50 110,509.60 -91,557,567.89 -985,837,663.77 122,211,598.83  86,438.62  -122,125,160.21 -1,418,319,024.97 
18 91,414,312.23 89,317.12 -91,324,995.11 -1,065,250,702.99 121,876,795.15  83,560.11  -121,793,235.04 -1,524,226,185.87 
19 91,411,165.18 66,664.53 -91,344,500.65 -1,144,680,703.56 121,874,264.70  68,958.99  -121,805,305.70 -1,630,143,843.01 
20 91,408,909.79 55,776.27 -91,353,133.52 -1,224,118,210.96 121,872,717.43  58,029.01  -121,814,688.42 -1,736,069,659.02 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 150 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 85 poços 39.055.312,70 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

1470 3 

2940 7 

4410 10 

5880 13 

7350 16 

9800 22 
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1470 2940 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 39,825,013.82 0 -43,107,875.74 -39,825,013.82 43,568,955.65  0 -47,160,438.77 -43,568,955.65 
1 11,052,328.64 25,047,579.01 13,995,250.37 -28,582,015.53 20,420,375.05 37,740,340.72 17,319,965.67 -29,655,067.76 
2 9,865,297.33 15,076,728.66 5,211,431.33 -24,395,444.22 18,924,338.58 23,273,090.02 4,348,751.45 -26,161,525.04 
3 9,380,388.55 12,257,019.95 2,876,631.40 -22,084,520.08 18,603,567.29 22,407,045.02 3,803,477.73 -23,106,024.60 
4 9,398,602.59 11,765,072.66 2,366,470.07 -20,183,430.91 19,119,800.83 27,142,059.94 8,022,259.11 -16,661,392.09 
5 9,308,748.60 10,986,639.43 1,677,890.82 -18,835,507.64 20,066,868.07 34,997,993.30 14,931,125.22 -4,666,564.49 
6 9,257,574.95 10,757,216.99 1,499,642.04 -17,630,779.43 22,048,298.00 48,810,268.20 26,761,970.20 16,832,499.65 
7 9,273,418.45 10,960,736.62 1,687,318.17 -16,275,282.76 21,197,749.27 45,012,947.28 23,815,198.01 35,964,292.48 
8 9,327,770.46 11,492,480.76 2,164,710.30 -14,536,276.05 21,970,096.43 48,706,397.32 26,736,300.90 57,442,735.34 
9 9,437,512.22 12,289,636.94 2,852,124.72 -12,245,039.20 21,619,196.85 47,085,081.47 25,465,884.62 77,900,597.10 
10 9,511,879.55 13,142,470.89 3,630,591.34 -9,328,425.98 20,932,042.78 41,846,629.79 20,914,587.01 94,702,201.92 
11 9,615,665.83 14,069,428.98 4,453,763.14 -5,750,522.76 20,392,884.24 36,515,449.57 16,122,565.32 107,654,165.60 
12 9,725,240.79 15,014,856.00 5,289,615.22 -1,501,142.91 20,029,894.09 32,835,794.79 12,805,900.69 117,941,707.14 
13 9,850,349.18 15,931,586.18 6,081,236.99 3,384,181.42 20,492,598.45 34,974,805.52 14,482,207.06 129,575,899.10 
14 9,930,754.11 16,746,996.81 6,816,242.70 8,859,968.06 19,677,793.27 29,594,653.24 9,916,859.97 137,542,547.56 
15 9,996,669.63 17,348,366.38 7,351,696.76 14,765,908.43 18,776,630.75 22,612,579.75 3,835,949.00 140,624,133.60 
16 10,063,531.00 17,873,760.41 7,810,229.41 21,040,208.19 18,306,804.48 18,628,706.70 321,902.22 140,882,731.77 
17 10,148,388.82 18,333,835.80 8,185,446.98 27,615,936.67 17,980,324.49 15,540,554.84 -2,439,769.65 138,922,757.83 
18 10,154,145.02 18,519,970.23 8,365,825.22 34,336,570.90 17,649,415.73 13,058,355.92 -4,591,059.81 135,234,558.17 
19 10,161,588.36 18,570,906.59 8,409,318.23 41,092,144.97 17,408,932.19 11,084,617.40 -6,324,314.80 130,153,958.78 
20 10,178,977.40 18,635,028.59 8,456,051.20 47,885,261.68 17,210,804.04 9,427,921.55 -7,782,882.49 123,901,628.01 
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4410 5880 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 47,312,897.47  0 -47,312,897.47 -47,312,897.47 51,056,839.30  0 51,056,839.30 -51,056,839.30 
1 28,267,944.75 46,843,226.93 17,160,689.47 -32,390,558.80 34,296,375.81 53,319,665.10 17,574,578.80 -35,774,596.86 
2 28,158,038.99 34,100,626.73 5,490,032.50 -27,616,617.49 38,524,218.76 58,432,537.00 18,392,208.74 -19,781,371.87 
3 30,234,379.69 54,342,253.03 22,271,948.52 -8,249,705.74 46,702,132.54 120,875,724.76 68,524,933.90 39,805,527.18 
4 34,613,726.88 85,914,375.83 47,393,869.88 32,962,355.03 43,711,706.46 101,525,160.07 53,410,694.68 86,249,609.50 
5 33,474,544.23 78,800,976.42 41,874,617.06 69,375,065.51 41,386,066.13 77,523,142.27 33,385,072.51 115,280,107.34 
6 31,628,743.72 65,127,545.98 30,947,715.24 96,286,122.25 40,565,006.12 68,236,063.35 25,563,779.66 137,509,480.95 
7 30,355,577.25 52,663,153.99 20,608,752.74 114,206,776.80 37,428,213.17 44,556,394.10 6,585,337.35 143,235,861.25 
8 30,708,751.76 53,004,603.67 20,597,920.80 132,118,012.28 35,726,036.01 30,128,265.72 -5,171,474.48 138,738,926.93 
9 28,944,563.99 39,795,380.41 10,024,477.12 140,834,948.90 34,918,172.11 22,698,512.27 -11,289,076.85 128,922,338.36 
10 27,500,293.53 28,502,456.81 925,843.96 141,640,030.61 34,265,880.97 17,923,725.91 -15,097,625.21 115,793,968.61 
11 26,751,004.13 22,166,480.26 -4,235,391.40 137,957,081.56 33,912,646.59 14,692,834.85 -17,756,135.17 100,353,851.08 
12 26,281,094.52 18,083,037.48 -7,573,737.50 131,371,222.86 33,516,988.72 11,688,222.21 -20,166,406.10 82,817,845.77 
13 25,915,852.90 14,600,986.85 -10,453,187.25 122,281,494.82 33,267,679.01 8,967,959.06 -22,449,185.13 63,296,815.23 
14 25,539,805.41 12,004,181.13 -12,504,824.58 111,407,734.32 32,926,920.35 6,879,387.96 -24,063,893.65 42,371,690.31 
15 25,279,260.55 9,785,288.84 -14,314,034.90 98,960,747.45 32,719,674.72 5,057,374.75 -25,555,689.30 20,149,351.79 
16 25,032,058.93 7,886,058.28 -15,840,254.27 85,186,613.30 32,544,250.28 3,714,289.69 -26,634,427.22 -3,011,019.71 
17 24,890,273.32 6,324,100.44 -17,152,273.90 70,271,592.51 32,514,325.80 2,798,248.15 -27,453,062.42 -26,883,247.90 
18 24,678,059.69 5,082,571.99 -18,103,201.68 54,529,678.01 32,353,669.90 2,249,463.14 -27,811,633.72 -51,067,277.23 
19 24,562,122.44 4,112,388.00 -18,892,393.63 38,101,509.63 32,303,144.99 1,751,027.44 -28,225,434.05 -75,611,132.92 
20 24,464,999.49 3,198,107.56 -19,647,320.84 21,016,882.81 32,253,105.83 1,402,872.05 -28,500,847.36 -100,394,478.45 
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7350 9800 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 54,800,781.12 0 54,800,781.12 -54,800,781.12 61,040,684.16  0 61,040,684.16 -61,040,684.16 
1 37,979,762.08  57,179,866.22  17,737,928.40 -39,376,495.56 39,267,552.26  58,593,282.28  17,853,987.28 -45,515,477.83 
2 43,435,897.87  73,626,031.49  27,891,016.86 -15,123,437.42 44,239,294.91  74,656,262.12  28,100,576.03 -21,080,194.32 
3 58,038,494.54  160,390,119.83  94,557,080.88 67,100,111.17 62,148,081.50  178,315,550.39  107,320,784.78 72,242,227.23 
4 54,218,686.60  120,964,107.00  61,662,451.34 120,719,634.07 71,894,689.63  153,597,917.48  75,481,153.34 137,878,012.75 
5 50,328,596.27  83,311,462.72  30,471,070.30 147,216,216.95 61,370,190.13  65,215,149.28  3,552,147.92 140,966,837.03 
6 45,295,136.45  43,469,661.59  -1,686,456.60 145,749,732.94 57,664,410.89  35,100,204.68  -20,845,838.70 122,840,020.77 
7 43,692,591.68  29,762,634.83  -12,869,126.93 134,559,187.79 56,552,699.70  25,598,452.51  -28,596,939.68 97,973,116.69 
8 42,851,852.44  22,603,503.33  -18,706,344.71 118,292,801.09 55,843,278.59  19,579,699.25  -33,501,941.90 68,840,993.30 
9 42,387,102.78  17,930,996.08  -22,593,662.32 98,646,138.20 55,483,107.38  15,226,582.80  -37,190,806.10 36,501,161.91 
10 41,858,876.07  14,285,344.02  -25,473,681.46 76,495,110.84 54,849,953.55  11,136,276.25  -40,384,680.83 1,384,048.15 
11 41,486,871.86  11,036,119.49  -28,131,788.30 52,032,686.23 54,379,286.52  7,527,968.49  -43,283,375.87 -36,253,670.00 
12 41,103,321.42  8,074,134.44  -30,513,863.32 25,498,892.04 54,079,551.84  5,182,186.88  -45,173,606.97 -75,535,067.36 
13 40,890,409.82  5,404,672.17  -32,783,336.42 -3,008,357.02 54,041,197.46  3,665,836.94  -46,539,046.40 -116,003,803.36 
14 40,563,382.20  3,868,769.54  -33,900,150.07 -32,486,748.38 53,747,112.62  2,468,968.11  -47,373,079.25 -157,197,785.32 
15 40,460,810.01  2,960,856.14  -34,644,160.86 -62,612,105.65 53,663,365.75  1,740,189.92  -47,968,988.49 -198,909,949.22 
16 40,369,871.00  2,291,277.91  -35,178,734.06 -93,202,309.18 53,602,223.43  1,323,983.93  -48,297,012.44 -240,907,351.35 
17 40,415,955.80  1,755,226.98  -35,716,537.48 -124,260,167.86 53,710,338.08  1,033,222.24  -48,665,512.52 -283,225,188.32 
18 40,250,204.72  1,290,161.83  -35,993,057.43 -155,558,478.67 53,533,917.75  808,298.51  -48,710,322.17 -325,581,990.21 
19 40,198,532.50  905,520.11  -36,300,669.77 -187,124,278.46 53,518,871.78  668,223.54  -48,825,829.65 -368,039,233.38 
20 40,172,127.23  731,803.67  -36,436,762.53 -218,808,419.79 53,505,415.54  566,305.68  -48,907,554.51 -410,567,541.65 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 61 poços 28.027.930,29 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

750 2 

1500 3 

2250 5 

3000 7 

3750 8 

5000 11 
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750 1500 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 30.095.564,49 0 -30.095.564,49 -30.095.564,49 32.163.198,69 0 -32.163.198,69 -32.163.198,69  
1 3.003.786,94 13.453.543,05 10.449.756,11 -21.008.820,05 10.712.541,97 20.504.446,09 9.791.904,11 -23.648.499,46  
2 2.132.865,00 7.663.043,81 5.530.178,81 -16.199.968,91 9.706.312,20 11.792.582,75 2.086.270,55 -21.834.351,16  
3 1.916.702,70 6.384.209,17 4.467.506,47 -12.315.180,67 9.386.873,19 9.825.017,95 438.144,76 -21.453.355,71  
4 1.810.648,12 5.749.429,55 3.938.781,43 -8.890.153,34 9.279.215,87 9.153.577,02 -125.638,85 -21.562.606,89  
5 1.725.534,72 5.293.807,71 3.568.272,99 -5.787.307,26 9.247.549,90 8.910.932,24 -336.617,65 -21.855.317,89  
6 1.706.348,33 5.096.138,65 3.389.790,32 -2.839.663,51 9.230.027,25 8.955.117,72 -274.909,53 -22.094.369,65  
7 1.688.472,00 4.933.488,33 3.245.016,33 -17.910,18 9.241.905,87 9.126.762,62 -115.143,25 -22.194.494,21  
8 1.660.824,58 4.767.250,90 3.106.426,33 2.683.330,10 9.269.585,79 9.440.379,06 170.793,27 -22.045.978,33  
9 1.625.368,46 4.597.130,03 2.971.761,57 5.267.470,60 9.339.664,79 9.916.157,56 576.492,77 -21.544.680,27  
10 1.608.132,94 4.490.515,91 2.882.382,97 7.773.890,57 9.373.379,67 10.442.313,60 1.068.933,93 -20.615.172,51  
11 1.605.584,85 4.434.375,29 2.828.790,44 10.233.708,35 9.439.957,87 11.055.220,62 1.615.262,75 -19.210.596,20  
12 1.587.139,10 4.344.491,59 2.757.352,49 12.631.406,16 9.516.121,22 11.740.501,97 2.224.380,74 -17.276.352,08  
13 1.582.708,67 4.304.364,54 2.721.655,86 14.998.063,44 9.630.106,88 12.532.860,29 2.902.753,41 -14.752.218,68  
14 1.571.661,94 4.257.339,85 2.685.677,91 17.333.435,53 9.698.480,29 13.299.129,53 3.600.649,24 -11.621.219,34  
15 1.572.517,17 4.252.508,12 2.679.990,95 19.663.862,45 9.793.382,39 14.120.275,02 4.326.892,62 -7.858.704,02  
16 1.575.211,01 4.261.093,47 2.685.882,47 21.999.412,42 9.900.448,68 15.013.998,03 5.113.549,36 -3.412.139,36  
17 1.573.562,35 4.265.896,98 2.692.334,63 24.340.572,97 10.067.099,71 16.101.486,91 6.034.387,20 1.835.153,86  
18 1.576.336,09 4.289.090,41 2.712.754,32 26.699.489,77 10.229.946,65 17.361.416,57 7.131.469,91 8.036.432,05  
19 1.577.031,90 4.312.238,67 2.735.206,78 29.077.930,44 10.529.770,57 19.030.214,31 8.500.443,75 15.428.122,26  
20 1.580.672,58 4.347.878,32 2.767.205,74 31.484.196,30 9.984.968,64 15.590.136,50 5.605.167,87 20.302.181,28  
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2250 3000 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 34.230.832,90 0 -34.230.832,90 -34.230.832,90  36.298.467,10 0 -36.298.467,10 -36.298.467,10  
1 15.569.966,38 26.313.014,92 10.743.048,54 -24.889.051,56  20.014.415,40 30.970.527,44 10.956.112,04 -26.771.413,15  
2 14.234.030,88 14.969.011,03 734.980,15 -24.249.938,39  18.763.312,26 18.174.185,55 -589.126,71 -27.283.697,25  
3 13.903.710,38 13.234.287,85 -669.422,53 -24.832.044,94  18.550.995,79 18.278.028,20 -272.967,59 -27.521.060,37  
4 13.844.455,06 13.554.042,72 -290.412,34 -25.084.577,40  18.891.040,91 22.230.066,03 3.339.025,12 -24.617.560,26  
5 14.040.906,15 15.069.037,97 1.028.131,82 -24.190.549,74  19.632.338,62 28.299.620,17 8.667.281,55 -17.080.793,70  
6 14.200.883,34 16.905.360,10 2.704.476,75 -21.838.830,82  21.446.767,73 41.459.369,01 20.012.601,28 321.468,29  
7 14.470.385,05 19.266.810,96 4.796.425,92 -17.668.025,68  20.185.538,82 34.308.343,08 14.122.804,26 12.602.167,64  
8 14.803.533,25 22.162.608,10 7.359.074,86 -11.268.830,15  21.801.348,08 42.640.591,16 20.839.243,08 30.723.248,58  
9 15.843.316,91 29.235.919,97 13.392.603,06 376.911,64  19.939.648,06 31.364.804,39 11.425.156,33 40.658.167,13  
10 15.568.550,61 27.776.568,63 12.208.018,02 10.992.579,48  21.422.967,61 39.759.300,50 18.336.332,88 56.602.804,42  
11 14.889.023,19 23.812.699,84 8.923.676,64 18.752.298,30  19.686.371,85 29.275.262,44 9.588.890,59 64.940.970,15  
12 16.442.498,75 32.165.539,21 15.723.040,46 32.424.507,40  20.075.756,06 31.930.861,71 11.855.105,65 75.249.757,68  
13 14.955.074,46 22.749.719,56 7.794.645,11 39.202.459,67  21.152.698,90 38.171.693,85 17.018.994,95 90.048.883,72  
14 14.704.295,53 22.010.736,04 7.306.440,51 45.555.886,20  20.386.659,36 33.610.361,51 13.223.702,15 101.547.755,16  
15 15.899.288,09 28.843.522,66 12.944.234,57 56.811.742,34  20.204.193,85 31.527.751,05 11.323.557,20 111.394.326,63  
16 15.351.019,79 24.706.976,02 9.355.956,23 64.947.356,46  19.839.112,13 28.303.994,69 8.464.882,56 118.755.094,08  
17 14.720.967,26 21.420.316,88 6.699.349,61 70.772.877,86  19.524.406,71 25.570.636,20 6.046.229,49 124.012.684,94  
18 14.902.512,67 22.790.157,07 7.887.644,39 77.631.699,07  19.016.219,98 22.025.727,94 3.009.507,97 126.629.648,39  
19 15.355.712,30 25.386.172,55 10.030.460,25 86.353.838,42  18.484.317,22 17.419.058,64 -1.065.258,58 125.703.336,58  
20 15.594.094,21 26.297.427,51 10.703.333,30 95.661.084,77  18.088.670,69 14.080.153,61 -4.008.517,09 122.217.669,55  
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750 1500 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 30.095.564,49 0 -30.095.564,49 -30.095.564,49 32.163.198,69 0 -32.163.198,69 -32.163.198,69  
1 3.003.786,94 13.453.543,05 10.449.756,11 -21.008.820,05 10.712.541,97 20.504.446,09 9.791.904,11 -23.648.499,46  
2 2.132.865,00 7.663.043,81 5.530.178,81 -16.199.968,91 9.706.312,20 11.792.582,75 2.086.270,55 -21.834.351,16  
3 1.916.702,70 6.384.209,17 4.467.506,47 -12.315.180,67 9.386.873,19 9.825.017,95 438.144,76 -21.453.355,71  
4 1.810.648,12 5.749.429,55 3.938.781,43 -8.890.153,34 9.279.215,87 9.153.577,02 -125.638,85 -21.562.606,89  
5 1.725.534,72 5.293.807,71 3.568.272,99 -5.787.307,26 9.247.549,90 8.910.932,24 -336.617,65 -21.855.317,89  
6 1.706.348,33 5.096.138,65 3.389.790,32 -2.839.663,51 9.230.027,25 8.955.117,72 -274.909,53 -22.094.369,65  
7 1.688.472,00 4.933.488,33 3.245.016,33 -17.910,18 9.241.905,87 9.126.762,62 -115.143,25 -22.194.494,21  
8 1.660.824,58 4.767.250,90 3.106.426,33 2.683.330,10 9.269.585,79 9.440.379,06 170.793,27 -22.045.978,33  
9 1.625.368,46 4.597.130,03 2.971.761,57 5.267.470,60 9.339.664,79 9.916.157,56 576.492,77 -21.544.680,27  
10 1.608.132,94 4.490.515,91 2.882.382,97 7.773.890,57 9.373.379,67 10.442.313,60 1.068.933,93 -20.615.172,51  
11 1.605.584,85 4.434.375,29 2.828.790,44 10.233.708,35 9.439.957,87 11.055.220,62 1.615.262,75 -19.210.596,20  
12 1.587.139,10 4.344.491,59 2.757.352,49 12.631.406,16 9.516.121,22 11.740.501,97 2.224.380,74 -17.276.352,08  
13 1.582.708,67 4.304.364,54 2.721.655,86 14.998.063,44 9.630.106,88 12.532.860,29 2.902.753,41 -14.752.218,68  
14 1.571.661,94 4.257.339,85 2.685.677,91 17.333.435,53 9.698.480,29 13.299.129,53 3.600.649,24 -11.621.219,34  
15 1.572.517,17 4.252.508,12 2.679.990,95 19.663.862,45 9.793.382,39 14.120.275,02 4.326.892,62 -7.858.704,02  
16 1.575.211,01 4.261.093,47 2.685.882,47 21.999.412,42 9.900.448,68 15.013.998,03 5.113.549,36 -3.412.139,36  
17 1.573.562,35 4.265.896,98 2.692.334,63 24.340.572,97 10.067.099,71 16.101.486,91 6.034.387,20 1.835.153,86  
18 1.576.336,09 4.289.090,41 2.712.754,32 26.699.489,77 10.229.946,65 17.361.416,57 7.131.469,91 8.036.432,05  
19 1.577.031,90 4.312.238,67 2.735.206,78 29.077.930,44 10.529.770,57 19.030.214,31 8.500.443,75 15.428.122,26  
20 1.580.672,58 4.347.878,32 2.767.205,74 31.484.196,30 9.984.968,64 15.590.136,50 5.605.167,87 20.302.181,28  
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 250 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 41 poços 18.838.444,95 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

750 2 

1500 3 

2250 5 

3000 7 

3750 8 

5000 11 
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750 1500 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 20.906.079,15 0 -20.906.079,15 -20.906.079,15 22.973.713,35 0 -22.973.713,35 -22.973.713,35 
1 5.486.563,73 11.468.843,53 5.982.279,81 -15.704.096,71 10.166.647,13 17.196.096,38 7.029.449,25 -16.861.148,79 
2 4.887.358,79 6.277.818,71 1.390.459,93 -14.495.001,12 9.431.557,21 9.439.698,89 8.141,68 -16.854.069,07 
3 4.706.529,38 5.000.539,85 294.010,47 -14.239.339,84 9.155.327,31 7.649.055,22 -1.506.272,09 -18.163.870,89 
4 4.612.057,89 4.386.072,11 -225.985,77 -14.435.849,21 9.031.125,01 6.989.171,50 -2.041.953,52 -19.939.482,64 
5 4.605.304,83 4.139.620,09 -465.684,74 -14.840.792,47 9.032.515,85 6.905.604,04 -2.126.911,81 -21.788.971,17 
6 4.536.381,14 3.840.134,77 -696.246,36 -15.446.224,09 8.998.830,53 7.000.203,75 -1.998.626,78 -23.526.907,50 
7 4.548.747,21 3.781.552,89 -767.194,32 -16.113.349,58 9.053.664,70 7.391.613,28 -1.662.051,42 -24.972.169,60 
8 4.525.055,19 3.650.523,29 -874.531,90 -16.873.812,10 9.078.849,42 7.780.025,54 -1.298.823,87 -26.101.581,67 
9 4.533.945,65 3.599.042,24 -934.903,41 -17.686.771,59 9.165.714,58 8.431.078,38 -734.636,20 -26.740.395,75 
10 4.505.077,22 3.508.557,40 -996.519,82 -18.553.310,56 9.240.547,35 9.293.400,81 52.853,46 -26.694.436,22 
11 4.492.472,47 3.450.000,92 -1.042.471,56 -19.459.807,57 9.366.058,22 10.420.768,38 1.054.710,16 -25.777.296,95 
12 4.489.200,97 3.423.477,21 -1.065.723,76 -20.386.523,88 9.586.254,77 12.117.873,51 2.531.618,74 -23.575.889,35 
13 4.507.139,60 3.436.572,55 -1.070.567,05 -21.317.451,75 10.752.171,86 18.350.306,57 7.598.134,71 -16.968.815,69 
14 4.493.003,98 3.422.602,31 -1.070.401,67 -22.248.235,81 9.815.745,18 12.648.855,64 2.833.110,46 -14.505.241,37 
15 4.488.914,68 3.419.757,46 -1.069.157,22 -23.177.937,74 9.133.523,94 10.834.293,22 1.700.769,28 -13.026.311,57 
16 4.487.505,36 3.429.065,31 -1.058.440,05 -24.098.320,39 9.531.023,26 13.070.999,69 3.539.976,44 -9.948.071,19 
17 4.500.393,19 3.460.985,20 -1.039.407,99 -25.002.153,43 9.898.776,03 14.757.679,35 4.858.903,32 -5.722.937,87 
18 4.492.334,87 3.488.857,95 -1.003.476,92 -25.874.742,05 9.907.209,64 15.017.294,45 5.110.084,80 -1.279.385,87 
19 4.497.964,30 3.535.239,16 -962.725,14 -26.711.894,35 9.975.992,92 15.169.934,17 5.193.941,25 3.237.084,79 
20 4.503.410,55 3.586.519,83 -916.890,73 -27.509.190,63 10.006.300,84 14.361.500,19 4.355.199,35 7.024.214,66 
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2250 3000 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 20.906.079,15 0 25.041.347,55 -25.041.347,55 22.973.713,35 0 27.108.981,76 -27.108.981,76 
1 5.486.563,73 11.468.843,53 7.148.898,48 -18.824.914,09 10.166.647,13 17.196.096,38 6.972.761,73 -21.045.710,69 
2 4.887.358,79 6.277.818,71 -1.711.928,46 -20.313.547,53 9.431.557,21 9.439.698,89 -3.524.727,00 -24.110.690,69 
3 4.706.529,38 5.000.539,85 -3.427.567,65 -23.294.041,15 9.155.327,31 7.649.055,22 -4.887.900,29 -28.361.038,76 
4 4.612.057,89 4.386.072,11 -3.219.015,88 -26.093.185,39 9.031.125,01 6.989.171,50 -1.485.379,74 -29.652.673,32 
5 4.605.304,83 4.139.620,09 -1.790.124,00 -27.649.814,95 9.032.515,85 6.905.604,04 7.905.154,58 -22.778.625,85 
6 4.536.381,14 3.840.134,77 739.619,54 -27.006.667,52 8.998.830,53 7.000.203,75 16.502.183,10 -8.428.901,42 
7 4.548.747,21 3.781.552,89 4.767.106,46 -22.861.357,55 9.053.664,70 7.391.613,28 10.635.044,87 818.963,69 
8 4.525.055,19 3.650.523,29 12.403.832,42 -12.075.416,32 9.078.849,42 7.780.025,54 16.788.877,40 15.417.987,52 
9 4.533.945,65 3.599.042,24 4.168.070,32 -8.451.007,34 9.165.714,58 8.431.078,38 13.836.176,81 27.449.445,61 
10 4.505.077,22 3.508.557,40 7.885.955,16 -1.593.655,03 9.240.547,35 9.293.400,81 3.689.418,84 30.657.635,91 
11 4.492.472,47 3.450.000,92 10.617.317,56 7.638.795,02 9.366.058,22 10.420.768,38 3.952.732,98 34.094.795,02 
12 4.489.200,97 3.423.477,21 10.949.040,92 17.159.700,17 9.586.254,77 12.117.873,51 6.056.625,79 39.361.426,14 
13 4.507.139,60 3.436.572,55 4.029.198,45 20.663.351,00 10.752.171,86 18.350.306,57 7.504.129,34 45.886.756,01 
14 4.493.003,98 3.422.602,31 1.819.807,88 22.245.792,63 9.815.745,18 12.648.855,64 6.745.663,56 51.752.550,41 
15 4.488.914,68 3.419.757,46 1.852.287,28 23.856.477,23 9.133.523,94 10.834.293,22 8.116.621,55 58.810.482,19 
16 4.487.505,36 3.429.065,31 2.313.312,08 25.868.052,94 9.531.023,26 13.070.999,69 3.017.626,92 61.434.505,60 
17 4.500.393,19 3.460.985,20 3.154.590,22 28.611.174,88 9.898.776,03 14.757.679,35 4.516.710,43 65.362.079,89 
18 4.492.334,87 3.488.857,95 4.158.883,28 32.227.595,12 9.907.209,64 15.017.294,45 5.470.603,11 70.119.126,07 
19 4.497.964,30 3.535.239,16 4.043.968,15 35.744.089,16 9.975.992,92 15.169.934,17 3.730.335,78 73.362.896,32 
20 4.503.410,55 3.586.519,83 3.170.030,70 38.500.637,59 10.006.300,84 14.361.500,19 814.371,28 74.071.045,25 
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3750 5000 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 20.906.079,15 0 29.176.615,96 -29.176.615,96 22.973.713,35 0 32.622.672,96 -32.622.672,96 
1 5.486.563,73 11.468.843,53 6.799.446,88 -23.264.053,46 10.166.647,13 17.196.096,38 6.735.957,94 -26.765.318,23 
2 4.887.358,79 6.277.818,71 -5.163.897,54 -27.754.399,14 9.431.557,21 9.439.698,89 -6.849.630,39 -32.721.518,58 
3 4.706.529,38 5.000.539,85 -5.369.680,10 -32.423.686,19 9.155.327,31 7.649.055,22 -6.508.677,59 -38.381.238,22 
4 4.612.057,89 4.386.072,11 6.302.048,85 -26.943.643,71 9.031.125,01 6.989.171,50 9.618.421,06 -30.017.393,82 
5 4.605.304,83 4.139.620,09 23.605.449,95 -6.417.165,49 9.032.515,85 6.905.604,04 18.977.860,20 -13.514.906,69 
6 4.536.381,14 3.840.134,77 18.987.299,41 10.093.529,65 8.998.830,53 7.000.203,75 33.917.454,38 15.978.531,90 
7 4.548.747,21 3.781.552,89 26.168.016,20 32.848.326,35 9.053.664,70 7.391.613,28 41.812.785,37 52.337.475,70 
8 4.525.055,19 3.650.523,29 9.210.033,27 40.857.050,93 9.078.849,42 7.780.025,54 42.720.677,15 89.485.890,62 
9 4.533.945,65 3.599.042,24 6.636.587,40 46.627.996,49 9.165.714,58 8.431.078,38 26.648.084,56 112.658.138,06 
10 4.505.077,22 3.508.557,40 12.297.286,01 57.321.288,68 9.240.547,35 9.293.400,81 22.752.137,77 132.442.605,68 
11 4.492.472,47 3.450.000,92 15.430.908,46 70.739.469,95 9.366.058,22 10.420.768,38 14.185.791,32 144.778.076,39 
12 4.489.200,97 3.423.477,21 6.298.355,92 76.216.301,19 9.586.254,77 12.117.873,51 3.584.217,40 147.894.787,17 
13 4.507.139,60 3.436.572,55 8.517.203,07 83.622.564,73 10.752.171,86 18.350.306,57 -4.536.481,47 143.950.020,68 
14 4.493.003,98 3.422.602,31 8.863.695,97 91.330.126,44 9.815.745,18 12.648.855,64 -9.401.858,39 135.774.491,65 
15 4.488.914,68 3.419.757,46 3.628.934,71 94.485.721,85 9.133.523,94 10.834.293,22 -12.497.076,68 124.907.468,45 
16 4.487.505,36 3.429.065,31 -1.062.127,96 93.562.132,31 9.531.023,26 13.070.999,69 -14.671.677,63 112.149.487,90 
17 4.500.393,19 3.460.985,20 -2.756.793,80 91.164.920,32 9.898.776,03 14.757.679,35 -15.914.354,64 98.310.918,64 
18 4.492.334,87 3.488.857,95 -3.592.800,02 88.040.746,38 9.907.209,64 15.017.294,45 -14.219.244,60 85.946.358,11 
19 4.497.964,30 3.535.239,16 -5.796.123,98 83.000.638,58 9.975.992,92 15.169.934,17 -13.996.918,28 73.775.124,82 
20 4.503.410,55 3.586.519,83 -7.958.283,31 76.080.392,22 10.006.300,84 14.361.500,19 -12.950.389,31 62.513.916,72 
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Planilhas com cálculos do VPL para distância de 300 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos Iniciais 

Custo perfuração por poço vertical (US$) – 25 poços 11.486.856,68 

  

Vazão Total (m³STD/dia)  Número de Geradores 

270 1 

540 2 

810 2 

1080 3 

1350 3 

1800 4 

3600 8 
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270 540 

Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 12,231,204.99 0  -12,231,204.99 -12.231.204,99 12,975,553.30  0 -12,975,553.30 -12,975,553.30 

1 2,215,694.04  4,951,163.38  2,735,469.33 -9.852.536,00 4,092,173.26  7,567,278.50  3,475,105.25 -9,953,722.65 

2 1,905,913.36  2,793,886.19  887,972.83 -9.080.385,72 3,596,610.15  4,113,441.80  516,831.65 -9,504,303.82 

3 1,773,601.51  2,089,127.22  315,525.71 -8.806.015,54 3,427,608.47  3,163,867.24  -263,741.23 -9,733,644.02 

4 1,760,938.98  1,904,109.75  143,170.77 -8.681.519,21 3,374,943.18  2,777,246.58  -597,696.60 -10,253,380.20 

5 1,703,078.23  1,628,175.93  -74,902.30 -8.746.651,64 3,304,657.37  2,435,826.31  -868,831.06 -11,008,885.46 

6 1,708,835.12  1,579,409.06  -129,426.06 -8.859.196,04 3,307,461.92  2,343,582.17  -963,879.75 -11,847,041.77 

7 1,696,519.38  1,485,060.65  -211,458.72 -9.043.073,19 3,268,841.08  2,173,466.45  -1,095,374.63 -12,799,541.45 

8 1,671,419.38  1,372,409.07  -299,010.31 -9.303.082,16 3,260,970.19  2,091,544.01  -1,169,426.18 -13,816,433.78 

9 1,664,046.62  1,307,794.95  -356,251.67 -9.612.866,22 3,250,088.45  2,004,598.54  -1,245,489.91 -14,899,468.48 

10 1,664,369.37  1,282,306.64  -382,062.73 -9.945.094,68 3,236,133.82  1,946,826.99  -1,289,306.84 -16,020,604.86 

11 1,650,257.63  1,219,679.95  -430,577.69 -10.319.510,06 3,235,639.53  1,910,370.38  -1,325,269.15 -17,173,012.82 

12 1,644,514.09  1,181,099.78  -463,414.31 -10.722.479,02 3,221,729.98  1,854,055.36  -1,367,674.62 -18,362,295.09 

13 1,647,185.42  1,157,615.91  -489,569.51 -11.148.191,64 3,219,760.84  1,813,843.96  -1,405,916.88 -19,584,831.51 

14 1,638,605.72  1,125,277.09  -513,328.63 -11.594.564,36 3,209,274.10  1,784,415.96  -1,424,858.15 -20,823,838.59 

15 1,631,410.18  1,091,749.44  -539,660.74 -12.063.834,57 3,207,167.01  1,761,710.26  -1,445,456.74 -22,080,757.50 

16 1,629,193.60  1,070,874.63  -558,318.96 -12.549.329,32 3,201,697.55  1,734,984.34  -1,466,713.21 -23,356,160.29 

17 1,630,966.55  1,053,253.22  -577,713.33 -13.051.688,74 3,207,947.88  1,720,146.69  -1,487,801.19 -24,649,900.46 

18 1,623,423.51  1,030,282.08  -593,141.43 -13.567.463,90 3,196,480.24  1,697,164.21  -1,499,316.04 -25,953,653.53 

19 1,617,196.76  1,005,107.99  -612,088.77 -14.099.715,00 3,190,946.09  1,675,611.04  -1,515,335.05 -27,271,336.18 

20 1,613,612.70  986,529.16  -627,083.54 -14.645.005,04 3,190,270.91  1,664,271.81  -1,525,999.10 -28,598,291.92 
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810 1080 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 13,719,901.61  0 -13,719,901.61 -13,719,901.61 14,464,249.93  0 -14,464,249.93 -14,464,249.93 
1 5,889,571.81  9,646,961.46  3,757,389.65 -10,452,606.26 7,649,634.90  11,450,011.83  3,800,376.93 -11,159,574.33 
2 5,244,861.49  5,140,317.35  -104,544.14 -10,543,514.21 6,889,254.90  6,064,441.03  -824,813.88 -11,876,803.79 
3 5,060,771.03  4,033,831.22  -1,026,939.81 -11,436,505.35 6,647,060.78  4,722,132.65  -1,924,928.13 -13,550,654.34 
4 4,951,336.21  3,464,432.92  -1,486,903.29 -12,729,464.74 6,533,503.35  4,121,250.85  -2,412,252.50 -15,648,265.20 
5 4,909,118.50  3,163,024.40  -1,746,094.10 -14,247,807.44 6,483,828.84  3,802,806.25  -2,681,022.59 -17,979,589.20 
6 4,870,545.63  2,977,574.17  -1,892,971.46 -15,893,869.58 6,448,012.35  3,646,963.26  -2,801,049.09 -20,415,284.05 
7 4,849,141.59  2,849,335.11  -1,999,806.48 -17,632,831.74 6,430,235.25  3,557,547.13  -2,872,688.13 -22,913,273.73 
8 4,838,488.80  2,768,617.37  -2,069,871.42 -19,432,719.93 6,416,410.51  3,513,168.03  -2,903,242.48 -25,437,832.41 
9 4,836,277.26  2,705,142.17  -2,131,135.09 -21,285,880.88 6,434,547.95  3,528,543.37  -2,906,004.57 -27,964,792.91 
10 4,813,111.32  2,651,095.91  -2,162,015.40 -23,165,894.28 6,421,780.65  3,547,782.41  -2,873,998.24 -30,463,921.82 
11 4,811,872.46  2,629,495.10  -2,182,377.36 -25,063,613.72 6,414,440.06  3,571,368.38  -2,843,071.68 -32,936,158.06 
12 4,806,218.95  2,605,568.82  -2,200,650.12 -26,977,222.52 6,420,242.76  3,639,653.34  -2,780,589.42 -35,354,061.90 
13 4,816,355.63  2,598,876.00  -2,217,479.63 -28,905,465.68 6,449,529.02  3,754,865.21  -2,694,663.81 -37,697,247.82 
14 4,800,887.99  2,584,483.02  -2,216,404.96 -30,832,774.35 6,443,939.60  3,878,979.67  -2,564,959.93 -39,927,647.76 
15 4,797,178.50  2,580,503.63  -2,216,674.87 -32,760,317.71 6,466,673.36  4,062,172.49  -2,404,500.87 -42,018,518.08 
16 4,795,904.59  2,587,405.18  -2,208,499.41 -34,680,751.99 6,498,135.06  4,284,691.90  -2,213,443.16 -43,943,251.26 
17 4,809,848.88  2,612,756.24  -2,197,092.65 -36,591,267.33 6,549,948.38  4,536,727.79  -2,013,220.59 -45,693,877.86 
18 4,799,034.63  2,633,873.80  -2,165,160.83 -38,474,015.88 6,562,077.65  4,767,169.69  -1,794,907.96 -47,254,667.40 
19 4,800,923.45  2,669,679.28  -2,131,244.17 -40,327,271.68 6,595,388.11  5,038,104.30  -1,557,283.81 -48,608,827.23 
20 4,807,534.89  2,723,217.34  -2,084,317.56 -42,139,721.73 6,641,604.99  5,354,531.98  -1,287,073.01 -49,728,021.15 
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1350 1800 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 15,208,598.24  0 -15,208,598.24 -15,208,598.24 16,449,178.76  0 16,449,178.76 -16,449,178.76 
1 9,266,855.10  12,958,493.97  3,691,638.87 -11,998,477.48 17,224,275.25  14,991,831.95  -2,232,443.29 -18,390,433.80 
2 8,512,793.67  6,890,207.40  -1,622,586.27 -13,409,422.06 11,197,569.00  8,164,200.19  -3,033,368.81 -21,028,145.80 
3 8,243,352.39  5,403,019.79  -2,840,332.60 -15,879,276.50 10,881,686.12  6,462,171.77  -4,419,514.35 -24,871,201.76 
4 8,095,861.64  4,729,521.98  -3,366,339.66 -18,806,528.38 10,727,053.39  5,813,258.18  -4,913,795.21 -29,144,067.16 
5 8,074,111.57  4,485,787.46  -3,588,324.11 -21,926,810.21 10,711,747.07  5,724,159.67  -4,987,587.40 -33,481,099.68 
6 8,024,960.53  4,368,218.35  -3,656,742.18 -25,106,586.02 10,697,878.99  5,958,819.18  -4,739,059.81 -37,602,021.26 
7 8,017,582.61  4,380,147.46  -3,637,435.15 -28,269,573.11 10,758,002.62  6,511,755.40  -4,246,247.22 -41,294,410.15 
8 8,034,522.51  4,492,151.31  -3,542,371.20 -31,349,895.90 10,864,655.03  7,402,019.05  -3,462,635.98 -44,305,397.95 
9 8,060,780.56  4,640,595.90  -3,420,184.66 -34,323,969.51 11,062,932.52  8,698,135.59  -2,364,796.93 -46,361,743.11 
10 8,062,511.22  4,861,663.30  -3,200,847.93 -37,107,315.54 11,266,054.83  10,382,622.00  -883,432.83 -47,129,945.57 
11 8,103,120.55  5,201,931.04  -2,901,189.51 -39,630,089.03 11,596,400.78  12,642,532.52  1,046,131.74 -46,220,265.79 
12 8,160,118.31  5,635,562.55  -2,524,555.76 -41,825,354.90 12,049,497.15  15,370,055.95  3,320,558.80 -43,332,823.36 
13 8,249,188.91  6,149,684.92  -2,099,503.99 -43,651,010.55 13,247,604.62  20,752,647.89  7,505,043.26 -36,806,698.78 
14 8,304,650.37  6,722,767.68  -1,581,882.69 -45,026,560.72 13,426,879.01  20,476,467.91  7,049,588.90 -30,676,621.48 
15 8,403,082.04  7,423,726.49  -979,355.55 -45,878,174.24 11,270,931.77  11,928,936.75  658,004.98 -30,104,443.24 
16 8,517,889.09  8,225,776.45  -292,112.65 -46,132,185.23 11,118,009.98  11,449,948.31  331,938.33 -29,815,801.21 
17 8,680,606.46  9,139,222.23  458,615.77 -45,733,388.91 11,602,147.22  12,945,184.32  1,343,037.10 -28,647,942.86 
18 8,815,588.85  10,035,797.56  1,220,208.71 -44,672,337.86 11,897,559.48  13,901,672.91  2,004,113.43 -26,905,235.53 
19 9,041,512.66  11,117,630.28  2,076,117.62 -42,867,018.19 12,006,717.85  14,151,526.27  2,144,808.42 -25,040,184.73 
20 9,334,147.21  12,413,951.01  3,079,803.79 -40,188,927.93 12,261,746.66  15,258,061.18  2,996,314.51 -22,434,693.85 
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3600 
Ano Custo Receita Valor Líquido VPL 

0 21,411,500.84 0 -21,411,500.84 -21,411,500.84 
1 16,742,242.95 18,793,305.32 2,051,062.37 -19,627,968.35 
2 21,951,969.32 13,211,777.68 -8,740,191.64 -27,228,135.00 
3 21,456,267.94 11,256,468.95 -10,199,798.99 -36,097,525.42 
4 21,435,082.50 15,810,008.22 -5,625,074.29 -40,988,894.37 
5 19,244,251.57 24,480,691.88 5,236,440.32 -36,435,468.00 
6 25,639,167.42 43,485,110.44 17,845,943.02 -20,917,256.68 
7 23,740,050.90 28,486,295.26 4,746,244.37 -16,790,087.67 
8 23,857,354.25 29,652,888.63 5,795,534.39 -11,750,492.55 
9 25,944,323.06 36,507,411.94 10,563,088.88 -2,565,197.88 
10 22,379,069.29 21,199,982.67 -1,179,086.61 -3,590,490.58 
11 22,905,981.40 23,301,230.14 395,248.74 -3,246,796.03 
12 22,942,846.25 22,640,623.39 -302,222.85 -3,509,598.51 
13 22,795,267.08 21,624,602.70 -1,170,664.38 -4,527,567.54 
14 23,098,794.37 23,526,254.25 427,459.88 -4,155,863.29 
15 23,917,013.13 26,941,255.56 3,024,242.43 -1,526,087.26 
16 23,132,052.04 23,464,943.44 332,891.39 -1,236,616.49 
17 22,745,298.89 20,746,431.50 -1,998,867.39 -2,974,762.04 
18 22,639,769.87 20,244,909.79 -2,394,860.08 -5,057,249.07 
19 22,556,384.01 19,356,610.87 -3,199,773.13 -7,839,660.49 
20 22,259,715.13 17,485,669.17 -4,774,045.96 -11,991,004.80 
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ANEXO II  

 
 Gráfico do Fator de Recuperação da malha de 300 m para um tempo de 

produção de 40 anos. 
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Gráfico do VPL para distância de 300 m, para um tempo de produção de 40 

anos. 
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