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RESUMO 

A exploração de reservas de hidrocarbonetos pesados e extrapesados é de interesse 

primordial para muitas companhias de petróleo, uma vez que, a magnitude desses 

recursos ainda se destaca no topo da matriz energética mundial e brasileira. A produção 

de óleo pesado, a partir de depósitos subterrâneos, é complexa, até mesmo sob as 

melhores circunstâncias, devido principalmente à elevada viscosidade do óleo. Para 

melhor desenvolver o processo de produção, tornando-o eficiente, de maneira que os 

fluidos que não seriam produzidos consigam chegar à superfície, foram desenvolvidos 

métodos de recuperação convencionais e especiais, para obtenção de um maior fator de 

recuperação e, consequentemente, uma maior lucratividade na operação de explotação 

dessas jazidas. Para reduzir a alta viscosidade e as elevadas tensões interfaciais, foram 

desenvolvidos os métodos térmicos. Nesse trabalho, simulou-se a injeção continua de 

vapor, com poços injetores verticais e horizontais, para desenvolver um reservatório 

com características do Nordeste brasileiro, de óleo pesado, através da condução dos 

fluidos produzidos com poço horizontal. Foram feitas análises técnicas e econômicas 

dos modelos que diferiam quanto às suas restrições e arranjos estruturais do sistema. Na 

configuração horizontal se observou a influência da vazão de injeção, da distância 

vertical e da distância lateral sobre o fator de recuperação. Na configuração vertical se 

analisou a influência da vazão de injeção, da completação dos injetores, da distância 

lateral e da quantidade de poços injetores sobre o fator de recuperação. Diante dos 

modelos proposto, analisou-se a produção acumulada de óleo, o Volume Poroso 

Injetado, a formação das câmaras de vapor e o Valor Presente Líquido. Tecnicamente, 

os modelos em que se injetou vapor com poços verticais obtiveram maior fator de 

recuperação de óleo, já os modelos horizontais se sobressaíram economicamente. 

 

 

Palavras-Chaves: Recuperação avançada de petróleo, simulação de reservatórios, 

métodos térmicos, injeção de vapor, VPL. 
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ABSTRACT  

The reserves exploration of heavy and extra heavy hydrocarbon is of prime interest to 

many oil companies, since the magnitude of these resources the magnitude of these 

resources still stands out on the global and Brazilian energy matrix. The production of 

heavy oil, from the underground deposits is complex, even on the best of circumstances, 

mainly due to the high viscosity of the oil. To further develop the process of production, 

making it efficient, so that the fluids that would not be produced get to reach the surface, 

complementary recovery methods and advanced were developed to obtain a higher 

recovery factor and, hence, greater profitability in operation exploitation of these 

deposits. To combat the high viscosity and high interfacial tensions, thermal methods 

were developed. In this work, the steam injection continues was simulated in vertical 

and horizontal injection wells, to develop a reservoir with characteristics of the Brazilian 

Northeast of heavy oil, by conducting fluid produced with horizontal well. Technical 

and economic analyzes were made of the models that differ in their structural constraints 

and system arrangements. In horizontal configuration was observed the influence of the 

injection flow, of the vertical distance and of the lateral distance over the recovery factor. 

In vertical configuration was analyzed the influence of the injection flow, of the injection 

wells completion, of the lateral distance and the amount of injection wells over the 

recovery factor. Faced the proposed models, was analyzed the cumulative oil 

production, the Pore Volume Injected, the formation of steam chambers and the Net 

Present Value. Technically, the models in which steam is injected with vertical wells 

had higher recovery factor of oil, since the horizontal models stood out economically. 

 

Keywords: Enhanced oil recovery, reservoir simulation, thermal methods, steam 

injection, NPV. 
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1. Introdução  

A última década foi marcada pela propagação e pelos numerosos investimentos 

em pesquisa e na geração das energias renováveis. A geração de energia limpa obteve 

um crescimento de cerca de 81%, mas mesmo assim as fontes fósseis ainda se destacam 

no topo da matriz energética mundial e brasileira (BRITISH PETROLEUM, 2014). 

O petróleo é, atualmente, a principal fonte de energia do planeta. Possuir reservas 

de hidrocarbonetos em seu território é sinônimo de riqueza e poder para uma nação. Ao 

longo dos anos, ficou claro que o petróleo era esgotável e devido a oferta limitada o 

preço do barril rapidamente se valorizou.  O fato de ser um recurso esgotável, aliado ao 

seu grande valor econômico, fizeram com que essa matéria prima se tornasse um 

elemento causador de grandes mudanças geopolíticas e socioeconômicas em todo o 

mundo. Por ser a principal fonte de energia do planeta, o petróleo já foi motivo de 

algumas guerras, como a Primeira Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque, a luta pela 

independência da Chechênia e a invasão norte-americana no Iraque, em 2003. O “ouro 

negro” se tornou ainda mais valorizado após a criação da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo), que surgiu com a finalidade de controlar preços e volumes 

de produção e pressionar o mercado. 

Atualmente, Venezuela, Arábia Saudita e Canadá se destacam como principais 

países detentores das reservas de óleo provadas (BRITISH PETROLEUM, 2014).  Nas 

reservas da Venezuela e do Canadá concentram-se, principalmente, boa quantidade das 

reservas de óleos pesados, extrapesados e de betume existente no mundo. A exploração 

de óleo pesado, extrapesados e betume são de interesse primordial para muitas 

companhias de petróleo uma vez que os reservatórios de óleos leves, pelo mundo, já 

vêm sendo explotados há um certo tempo. A magnitude desses recursos em todo o 

mundo é tão significativa que eles representam uma das futuras fontes de energia 

mundial. No Brasil, encontram-se grandes reservatórios de óleos pesados que ainda não 

foram explorados devido aos grandes recursos financeiros e as dificuldades técnicas de 

se trabalhar com esse tipo de hidrocarboneto (ROCHA, 2014a). 

A produção dos hidrocarbonetos pesados a partir de depósitos subterrâneos é 

difícil, até mesmo em reservatórios que possuem altas permeabilidade e porosidade, 

devido principalmente à elevada viscosidade do óleo. Esses hidrocarbonetos em sua 

grande maioria estão contidos em reservatórios carbonáticos fraturados e sua obtenção 
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é de grande importância econômica. A alta viscosidade do petróleo de algumas regiões 

é um sério desafio para a recuperação desse recurso por métodos convencionais.  

Ao dar início a produção de fluidos em um reservatório, que tenha energia 

suficiente para deslocar os fluidos até a superfície, nota-se com o tempo o que chamamos 

de depleção do reservatório. Com o passar do tempo, ocorre o consumo da energia 

primária do reservatório e a pressão declina durante a sua vida produtiva, 

consequentemente, ocorre a redução da produtividade do poço. Para melhorar esse 

processo de produção foram desenvolvidos métodos de recuperação convencionais e 

especiais para obtenção de um maior fator de recuperação e, consequentemente, uma 

maior lucratividade na operação de explotação (ROCHA, 2014a). 

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

desenvolvimento de métodos que auxiliem a recuperação desses hidrocarbonetos. Os 

métodos de recuperação convencionais e especiais têm como finalidade incrementar a 

pressão do reservatório e/ou modificar algumas de suas propriedades rocha/fluido para 

melhorar o deslocamento do óleo para fora dos poros da rocha. Esses métodos são de 

grande importância, principalmente, para reservatórios com óleo de alta viscosidade 

(RIOS, 2011). Dentro os métodos especiais, podemos destacar os métodos térmicos que 

reduzem a viscosidade do óleo, melhorando sua mobilidade e proporcionando um 

incremento da produção de óleo.  

Nesse cenário, surgem os processos de drenagem gravitacional assistidos por 

vapor, entre eles o SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) destaca-se como um dos 

métodos mais estudado. Na busca por melhores resultados, ao longo dos anos, 

estudiosos começaram a testar novas configurações de poços e/ou a modificação do 

fluido de injeção. Surgem assim, novos mecanismos de recuperação avançada, como o 

Fast-SAGD, o Cross-SAGD (XSAGD), o JAGD (J-well and Gravity Drainege), o ES-

SAGD (Expanding Solvent-SAGD), o VAPEX (Vapour Extraction), entre outros. 

Este trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo do processo de 

drenagem gravitacional assistido por vapor utilizando poços injetores verticais e 

horizontais na recuperação de óleos pesados. Foi feito um estudo comparativo técnico-

econômico para otimização do processo em um reservatório homogêneo com 

características principais presentes no Nordeste brasileiro. Também foi feito uma análise 

de sensibilidade de alguns fatores que podem influenciar no processo, seguido da 

otimização da melhor configuração dos poços que deve se estabelecer para maximizar a 

rentabilidade do processo. Para realização do estudo econômico, levou-se em conta os 
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principais custos envolvidos para geração e injeção do vapor, perfuração/completação 

dos poços e tratamento da água produzida.  

Para estimar o melhor cenário, desenvolveu-se os modelos na ferramenta da CMG 

(Computer Modelling Group) de pré-processamento e simulou-os no módulo STARS 

(Steam, Thermal, and Advanced Process Reservoir Simulation). O módulo STARS foi 

desenvolvido para simular a recuperação de petróleo utilizando métodos térmicos e 

químicos com vastas características físicas e químicas do fluido e do reservatório, sendo 

essencial para o tema em estudo.  

Esta dissertação é composta por cinco capítulos. Este primeiro é composto pela 

introdução. No Capítulo II, encontram-se os principais aspectos teóricos que nortearam 

os pontos estudados. No Capítulo III, foi demonstrado um breve histórico sobre o 

desenvolvimento dos mecanismos de drenagem gravitacional assistidos por vapor ao 

longo dos anos. No Capítulo IV é apresentado o modelo de reservatório analisado e as 

principais considerações realizadas neste estudo, como as características rocha/fluido, 

as restrições impostas ao sistema e as definições dos critérios de análises. No Capítulo 

V, são exibidos os resultados obtidos para cada critério de análise definido. 

Sequencialmente, relatam-se as conclusões mais importantes obtidas neste trabalho e as 

recomendações para trabalhos futuros. Em seguida, apresentam-se as referências 

bibliográficas consultadas para o desenvolvimento da pesquisa e os anexos.  
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2. Aspectos Teóricos  

A indústria de energia desde seus primórdios é dependente de avanços 

tecnológicos. Atualmente, mesmo se investindo muito em energias renováveis, ainda é 

alto o número de processos que utilizam hidrocarbonetos como matéria prima.   

Na indústria de petróleo, a obtenção de tecnologia de ponta faz-se necessário, 

principalmente, na explotação de hidrocarbonetos em reservatórios marítimos de águas 

profundas, como é o caso do Pré-Sal; para explotação dos hidrocarbonetos com baixos 

ºAPI; para aplicação de técnicas avançadas de recuperação de petróleo em reservatórios 

com grandes volumes de óleos residuais, entre outros.  

Antes de uma nova tecnologia ser colocada em prática, faz-se necessário uma 

análise de sua eficiência técnica-econômica. Como as operações petrolíferas demandam 

grandes recursos financeiros, a simulação da aplicação de ferramentas e processos são 

fundamentais para que certa tecnologia seja estabelecida futuramente em campo. Para o 

estudo de viabilidade de um mecanismo de recuperação especial de petróleo, por 

exemplo, faz-se necessário laboriosos trabalhos de simulação numérica em modelos 

físicos computacionais que são análogos aos reservatórios a serem explorados. 

2.1 Simulação Numérica  

A modelagem computacional é a área que manipula a simulação de soluções para 

problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos 

matemáticos para sua descrição e elaborando códigos computacionais para obtenção 

daquelas soluções. Basicamente, a simulação numérica é uma recriação matemática de 

processos naturais e é uma área de ampla aplicação que a cada dia se expande.  

Uma área de grande aplicação é na indústria de petróleo, tanto pela grande 

complexidade dos problemas com que os engenheiros têm se deparado nas últimas 

décadas quanto pela necessidade de obtenção de respostas cada vez mais sofisticadas e 

em menor tempo.  

Na indústria de petróleo, a simulação numérica de reservatórios será o meio no 

qual os engenheiros vão prever o comportamento das jazidas futuramente explotadas a 

partir de modelos físicos e matemáticos. A simulação também pode auxiliar na escolha 

de decisões durante a vida produtiva do poço.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Simula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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Existem vários modelos de soluções numéricas, porém os resultados confiáveis 

advindos da simulação só podem ser obtidos se o modelo escolhido representar bem o 

processo físico e se houver uma boa caracterização dos reservatórios, isto é, se houver 

um bom conhecimento das características da rocha e dos fluidos. 

O comportamento da pressão e o modo com que os fluidos são produzidos da 

jazida são essenciais para o melhor desenvolvimento da produção e para explotação 

correta da jazida. A simulação numérica pode auxiliar o engenheiro de petróleo em 

diversas operações. Pode ajudar a prever a pressão do reservatório, supor técnicas 

diferentes para explotação, estipular a taxa de declínio, auxiliar no dimensionamento 

dos equipamentos, obter o volume de óleo original, a recuperação final de óleo, o fator 

de recuperação para um período, auxiliar nos estudos de viabilidade econômica dos 

projetos, entre outros. Após iniciada a vida produtiva do poço, a simulação pode ajudar 

no estabelecimento das restrições corretas dos poços, na aplicação ou mudança do 

método de recuperação, na utilização de métodos de estimulação, no estudo de 

comportamentos anômalos em variáveis de produção, entre outros. 

2.2 Simulação Numérica de Reservatórios 

Desde a perfuração do primeiro poço de petróleo, em 1859, até os primórdios do 

século 20, as companhias petroleiras não se preocupavam tecnicamente com os 

mecanismos físicos presentes nos reservatórios. Foi só a partir da década de 1930 que 

começaram os primeiros estudos utilizando-se modelos físicos análogos, como 

escoamentos em caixas de areia e circuitos elétricos (CORDAZZO, 2006). 

Os primeiros simuladores de reservatórios de petróleo surgiram na década de 

1950, quando algumas companhias petroleiras juntaram esforços em pesquisas 

cientificas afim de desenvolver métodos numéricos para uso nos computadores da 

época. A principal motivação eram as atividades de planejamento de médio e longo 

prazo em grandes reservatórios, que eram aqueles que compensavam os investimentos 

com esses estudos. Os desenvolvimentos iniciais em simulação numérica utilizavam 

malhas cartesianas que são uma das opções disponíveis e ainda muito utilizadas nos 

simuladores comerciais atuais.  

As dificuldades associadas ao uso de malhas cartesianas, e das malhas estruturadas 

em geral, vão desde a dificuldade de representação geométrica dos reservatórios até a 

necessidade de utilização de um número excessivo de nós em uma malha quando se 
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deseja obter soluções mais acuradas em apenas uma parte do domínio (CORDAZZO, 

2006).  

As malhas mais utilizadas atualmente na simulação de reservatórios de petróleo 

são aquelas em que os blocos são formados pela definição de seus vértices, em um 

formato global estruturado. Elas são conhecidas na indústria do petróleo como malhas 

corner-points, e são baseadas na proposta de utilizar coordenadas curvilíneas 

ortogonais. Este método tem a vantagem de gerar malhas coincidentes com a fronteira, 

o que possibilita a representação mais fiel de reservatórios com fronteiras complexas e 

com falhas geológicas ao longo do reservatório. Ele é utilizado também para melhorar 

a representação do escoamento radial na região próxima aos poços. Com essas malhas, 

denominadas de híbridas, obtém-se maior flexibilidade que os métodos anteriores, o que 

resultou em uma maior precisão da simulação.  

Posteriormente, surge o método de coordenadas curvilíneas não-ortogonais com o 

intuito de eliminar a imprecisão numérica resultante dos cálculos dos fluxos das malhas 

ortogonais. Cordazzo (2006) deixa claro que a utilização de malhas não-estruturadas 

parece ser o futuro inevitável para a simulação de reservatórios de petróleo, pois supera 

as dificuldades associadas à representação espacial dos domínios arbitrários (falhas e 

heterogeneidades) e à imprecisão numérica das técnicas de refinamento, que surgem 

independentemente dos métodos estruturados.  

Os modelos numéricos de simulação representam um conjunto de ferramentas 

computacionais que utilizam métodos numéricos para obter uma solução aproximada do 

modelo matemático em estudo. Na simulação, o reservatório é visualizado como um 

conjunto de blocos ou regiões que representam volumes discretos de uma malha, na qual 

esta representa uma parte da jazida. Os métodos numéricos são necessários devido às 

equações com derivadas parciais dos modelos matemáticos. Eles são altamente 

satisfatórios para obtenção de soluções em reservatórios complexos, isso faz da 

simulação numérica de reservatórios uma técnica complexa e flexível disponível aos 

engenheiros de reservatórios. 

Na realização dos cálculos numéricos é comum encontrar as técnicas de Volume 

Finito Tradicional, Volume Finito Baseado em Elementos, Elementos Finitos e de 

Diferenças Finitas. Para o desenvolvimento dos cálculos numéricos, nos simuladores de 

reservatórios de petróleo, é comum o uso da técnica de Diferenças Finitas ou de 

Volumes Finitos.  
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2.3 Métodos Convencionais de Recuperação 

A aplicação dos métodos convencionais de recuperação, comumente, é 

desenvolvida em poços que, após iniciarem sua vida produtiva, começam a depletar. 

Com o início da operação de explotação, a energia primaria presente no reservatório 

começa a diminuir, ocasionando um decréscimo na pressão do reservatório e, 

consequentemente, a redução na produtividade do poço. A depender das características 

dos fluidos e da rocha, existem duas frentes de ação para minorar os efeitos dessa 

depleção, uma é suplementar o reservatório com energia através da injeção de fluidos 

inertes ao reservatório, onde se destacam a injeção de água e gás; e a outra maneira, é 

através da redução das resistências viscosa e/ou capilares por meio de métodos especiais, 

como por exemplo, a injeção de calor no reservatório. 

Os métodos convencionais/suplementares se estabelecem com a injeção de um 

fluido inerte no reservatório para auxiliar no deslocamento do óleo. Esse fluido por ser 

inerte, não interage nem com os fluidos nem com a rocha da jazida em desenvolvimento. 

Conforme se injeta fluido no reservatório, mais energia é adicionada ao sistema e um 

maior volume de hidrocarboneto passa a ser explotado. Essa parcela extra de 

hidrocarboneto produzida é denominada de recuperação complementar.  

A suplementação de energia pode ser feita com água e gás. A injeção de água 

(injeção na zona de óleo) tem sido aplicada exaustivamente nos campos de petróleo, 

principalmente, pela abundância da quantidade de água disponível para o ser humano 

(ALENCAR, 2011). Além de ser um fluido abundante, a água é barata, de fácil 

manuseio, possui alta eficiência de deslocamento para óleos leves, entre outros. A 

depender das características geológicas do reservatório e da viscosidade do petróleo 

encontrado, a aplicação da injeção de água em linha, para guiar o óleo do reservatório 

em direção ao poço produtor é bastante comum. Cada projeto desenvolvido tem sua 

particularidade, mas no geral as aplicações de injeção de água são funções de fatores 

como: mecanismos de produção do reservatório, características da rocha, características 

dos fluidos, profundidade do reservatório, conformação estrutural do reservatório, entre 

outros. 

Como foi dito anteriormente, a injeção de água em linha tem como objetivo o 

deslocamento do óleo, existente no reservatório, até os poços produtores. A depender 

do estágio em que se encontra o reservatório, a injeção ocorre com uma vazão maior ou 

igual, em condições de reservatório, à vazão de produção dos fluidos. Ao se injetar em 
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Figura : Injeção de água em linha. Figura 2.1: Injeção de água em linha. 

um reservatório, eleva-se a saturação de água nas imediações do poço injetor, formando-

se uma corrente de fluidos em direção ao poço produtor, no qual um banco de óleo se 

forma a frente do banco de água, oriundo da injeção, como ilustra a Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rockenergy, 2015. 

 

Entre a zona lavada e o banco de óleo tem-se uma zona onde a saturação de água 

cai bruscamente, a qual denomina-se frente de avanço. Quando o banco de óleo alcança 

o poço de produção, verifica-se um aumento brusco na produção de óleo. O período de 

tempo desde o início da operação de injeção e a chegada do óleo no poço produtor é 

denominado tempo de encolhimento. Após o banco de óleo ser produzido, parte da água 

injetada atinge o poço produtor e a partir desse instante inicia-se a produção simultânea 

de óleo e água. Quando a água atinge o poço produtor denomina-se de breakthrough 

(erupção). Após o breakthrough, a tendência é que a quantidade de água produzida se 

intensifique e a razão água-óleo (RAO) crescerá (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 

2011). Para cada projeto de injeção desenvolvido existe uma RAO limite para guiar os 

engenheiros na paralização da injeção. Quando o limite econômico da operação é 

atingindo, não sendo mais viável a injeção de água, a operação é finalizada.  

Alguns detalhes na operação têm que serem levados em conta, por exemplo, a 

água de injeção e da formação deverão ser quimicamente compatíveis, a fim de evitar a 
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ocorrência de precipitados; é ideal que a mobilidade do hidrocarboneto seja similar a 

mobilidade da água para não desenvolver a criação de caminhos preferenciais e a 

antecipação da produção da água; a pressão de injeção tem que ser compatível com a 

profundidade do reservatório e com a pressão de fratura da rocha, entre outros.  

A injeção de água como método suplementar também pode ser aplicada para 

manter a pressão do reservatório, em reservatórios com aquíferos periféricos. Após o 

início da explotação, começa-se a injetar água, na região do aquífero, para manter a 

pressão do reservatório estável e fazer com que a depleção se desenvolva tardiamente. 

O esquema de injeção pode ser visto, na Figura 2.2a. Basicamente, as condições 

estruturais do reservatório irão influenciar no esquema de injeção. A injeção periférica 

tende a produzir melhores resultados em reservatórios com grandes inclinações, onde é 

grande a segregação gravitacional dos fluidos. Já na injeção em linha, frequentemente, 

os custos são mais elevados.  

A Figura 2.2b apresenta outro mecanismo de manutenção de pressão. Este 

aplicado a reservatórios que possuem capa de gás. Nessa configuração, para manter a 

pressão do reservatório é injetado gás na parte superior do reservatório, onde está 

localizado a capa de gás. A injeção é feita com gases que são imiscíveis ao óleo do 

reservatório, por exemplo, com gás natural. Sendo assim, não há a mistura entre o óleo 

do reservatório e o gás injetado, ou seja, durante o processo esses fluidos permanecem 

como duas fases distintas (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2011). Ao se comparar 

com a injeção de água, a suplementação secundária de energia, com injeção de gás, é 

menos usada na indústria devido, principalmente, ao menor custo com obtenção de água. 
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Figura 2.2: (a) Esquema de injeção de água periférico e (b) injeção de gás na capa de 

gás. 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de After Clark, 1969. 

 

Em síntese, os objetivos da recuperação secundária são o aumento da eficiência 

de recuperação e a aceleração da produção. A eficiência de recuperação dos projetos de 

recuperação secundária bem-sucedidos pode ser superior a 60 %, embora seja frequente 

operações com fatores de recuperação entre 30 e 50 % (ROSA, CARVALHO e 

XAVIER, 2011). 

Atualmente, a aplicação dos métodos suplementares é bastante significante na 

indústria. A injeção de água destaca-se como o método mais alicerçado e eficaz para 

reservatórios geologicamente simples e de óleos leves, mas mesmo após injeção de água, 

a quantidade de hidrocarboneto residual é significativa. Ao se perceber a grande 

proporção de hidrocarbonetos remanescentes nos reservatórios, estudiosos resolvem 

concentrar pesquisas para estabelecer métodos para redução desse óleo residual. 

Focando explorar reservas de hidrocarbonetos cada vez mais desafiadoras tanto 

pela geologia quanto pelos fluidos presentes e objetivando estabelecer atividades de 

explotação que fossem desenvolvidas com maior retorno financeiro possível e, 
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consequentemente, com lucro máximo, surgem os métodos avançados de recuperação 

de petróleo também conhecidos como métodos especiais de recuperação.  

2.4 Métodos Especiais de Recuperação 

Inicialmente, esses novos métodos, classificados como especiais, entrariam para 

uma fase da recuperação de petróleo classificada como terciária, mas com o passar dos 

anos, visando uma maior eficiência econômica dos projetos, em alguns casos, optou-se 

por utilizá-los no início da explotação do reservatório e assim a aplicação deles após a 

fase primária ou após o estabelecimento dos métodos complementares não 

estabeleceriam mais uma ordem temporal.  

Os métodos de recuperação especiais/avançados são empregados para atuar nos 

campos onde a explotação por processos convencionais não apresenta mais vantagem 

econômica ou para acelerar o retorno financeiro do campo explotado. Conforme as 

reservas de hidrocarbonetos pesados e extrapesados foram sendo provadas, vários 

mecanismos especiais começam a serem desenvolvidos com o foco nessas reservas e em 

outros reservatórios que apresentam propriedades rocha/fluido desfavoráveis a 

explotação de petróleo. Atualmente, essas reservas já fazem parte das matrizes 

energéticas dos países detentores de petróleo e fizeram com que Venezuela e Canadá se 

estabelecessem no topo da lista dos países com maiores reservas de petróleo provadas 

(BRITISH PETROLEUM, 2014).   

De acordo com a Figura 2.3, é possível observar um esquema da recuperação de 

petróleo, identificando os principais processos de recuperação estabelecidos na 

indústria. Foram adicionados alguns métodos estudados apenas em laboratório, como é 

o caso do Aquecimento Geral Indireto, do JAGD, entre outros. Alguns dos métodos 

especiais apresentados estão em constante estudo e a cada ano surgem derivações que 

vão se incorporando aos outros conforme sua eficiência é demonstrada. Tem-se, por 

exemplo, na vertente do aquecimento eletromagnético: o resistivo, o dielétrico e o 

indutivo. Outro exemplo, é a injeção de vapor que já é consolidada e vem gerando 

ramificações ao longo dos anos. 
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Figura 2.3: Fluxograma de recuperação de petróleo. 
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Em laboratório, a operação dos processos especiais pode ser simulada antes 

mesmo da execução de processos convencionais ou após simulações fracassadas da 

aplicação dos métodos de recuperação convencionais (injeção de água e injeção de gás). 

Para estabelecer o melhor mecanismo especial para se aplicar em um reservatório é 

preciso levar em conta diversos fatores como a geologia do reservatório, as propriedades 

rocha/fluido, a disponibilidade de equipamentos e insumos, a situação de explotação 

atual, os mecanismos de elevação artificial aplicados, entre outros.  

A execução de métodos de recuperação especial de petróleo pode ser afetada por 

parâmetros operacionais, parâmetros geométricos do reservatório e pelas características 

do hidrocarboneto presente na jazida. O esquema de malha, a distância 

vertical/horizontal entre poços, a heterogeneidade do reservatório, a permeabilidade 

vertical e horizontal do reservatório, a necessidade de vapor, a temperatura do vapor, a 

vazão de injeção de vapor, a diferença de densidade entre o vapor e a fase líquida, a 

espessura da camada de óleo, a viscosidade do óleo, a presença de folhelhos no 

reservatório, a presença de fraturas no reservatório, a presença de aquífero, entre outros 

podem influenciar diretamente ou indiretamente no processo (BARILLAS, 2008). 

Sendo assim, é de extrema importância o estudo detalhado do reservatório envolvido 

para a correta implementação do mecanismo adotado. 

Em reservatórios de hidrocarbonetos pesados, que é o foco do estudo, as 

propriedades dos fluidos são primordiais quando se deseja projetar a aplicação de um 

método de recuperação. A viscosidade e as tensões interfaciais, por exemplo, 

apresentam valores muito altos dificultando a produção de hidrocarbonetos através de 

métodos secundários. Na injeção de água, por exemplo, como a água apresenta uma 

viscosidade menor que a do óleo, acaba se estabelecendo caminhos preferenciais. As 

altas tensões interfaciais água-óleo influenciam o fluxo poroso dos fluidos e as 

propriedades de molhabilidade da rocha. Com isso, o fluido injetado não exerce 

adequadamente sua função, deixando de guiar até os poços produtores uma parcela alta 

de óleo, que se torna residual (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2011). A viscosidade 

e as tensões interfaciais tendem a serem reduzidas com a aplicação de calor e com a 

aplicação de solventes, por exemplo. 

O método de recuperação aplicado proporcionará uma antecipação do banco de 

óleo e, consequentemente, o aumento da produção acumulada de óleo. Provocando 

maiores receitas e, assim, melhorando a economicidade da explotação da reserva. 
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2.5 Óleos pesados 

Atualmente, as reservas de petróleo extrapesado e pesado se distribuem na 

Venezuela (Orinoco), no Canadá (Athabasca/Cold Lake), EUA (Utah), Rússia, 

Cazaquistão, Congo, Madagascar, Iraque, Irã, China, Brasil, entre outros. 

Os reservatórios de óleos pesados são jazidas com baixa densidade de energia. A 

composição do óleo é formada basicamente de moléculas de grande peso molecular, 

com pequena participação dos hidrocarbonetos menos densos (as frações líquidas leves 

e o gás). Motivo esse da existência de uma baixa densidade de energia autógena nas 

jazidas, que está diretamente ligado as baixas eficiências de recuperação e aos baixos 

índices de produtividades dos poços (FRANÇA, 2006). No escoamento dentro da rocha 

reservatório, a mobilidade do óleo é baixa, comprometendo assim a eficiência de 

recuperação e a produtividade dos poços. Além de mudar substancialmente o perfil de 

produção de líquidos (água e óleo) ao longo da “vida” do campo.  

Por mais que o reservatório não seja formado de hidrocarboneto extrapesado e 

betume, em reservatórios espessos o fenômeno da segregação composicional do óleo 

induz diferença de densidade do petróleo dentro da formação portadora e, na região de 

contato óleo-água podem ser encontradas verdadeiras camadas de óleo extrapesado. Os 

óleos pesados, particularmente aqueles formados por bio-degradação, estão situados em 

reservatórios rasos, constituído de areias não-consolidadas. Esta característica é 

indesejável para as operações de perfuração e completação dos poços, mas pode 

beneficiar a produção do óleo devido a maior permeabilidade da formação. Esses 

hidrocarbonetos contêm grandes proporções de materiais residuais não-destiláveis 

comparado aos óleos leves, além da presença efetiva de enxofre, nitrogênio e de metais 

pesados (BUTLER, 1991). A explotação de óleos pesados e das areias betuminosas do 

Canadá, por exemplo, são geralmente mais onerosas comparados a explotação de óleo 

convencional. 

As operações explotatórias de óleos pesados, extrapesados e de betume frente ao 

declínio das reservas de óleos leves são expressivos como destaca Alex Munton, em 

Wall Street Journal (2011). O analista de energia da Wood Mackenzie mostra que os 

principais campos de petróleo na região do Golfo Pérsico já bombearam mais da metade 

do seu óleo in place. Ele exemplifica o caso da Arábia Saudita que, em 2011, mesmo 

sendo o segundo maior produtor de petróleo do mundo já estava passando por 

dificuldades devido a seus campos de petróleo maduros. Conhecida por explotar óleos 
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leves, reservas de alta qualidade, a Arábia Saudita, em 2011, iniciou a produção de óleos 

pesados, objetivando manter a produção a longo prazo e de se manter entre os maiores 

países detentores de petróleo (WALL STREET JOURNAL, 2011). 

Ainda de acordo com o WSJ, o Serviço Geológico dos EUA (U.S. Geological 

Survey) estimou que existiam 3 trilhões de barris de petróleo pesado espalhadas ao redor 

da Terra, mas apenas cerca de 400 bilhões de barris seriam recuperáveis com a 

tecnologia existente. A Arábia Saudita destacava-se como detentora de 78 bilhões de 

barris de reservas recuperáveis desse petróleo pesado. Nesse mesmo ano, em parceria 

com a Chevron, a Arábia Saudita iniciou testes pilotos da aplicação de injeção de vapor 

para drenar óleos pesados. A Chevron é conhecida como referência nas operações com 

vapor. Uma de suas aplicações de maior sucesso foi a injeção de vapor no campo de 

Kern, na Califórnia (EUA), em meados de 1960, onde houve um aumento na produção 

do campo de 70 % (WALL STREET JOURNAL, 2011). 

Os reservatórios de óleos pesados estão espalhados por todo o mundo. No Canadá, 

em 2012, foi estimado cerca de 400 bilhões de metros cúbicos de betume na região de 

Alberta e em Saskatchewan. Esse número se traduz em algo como 1,4 trilhão de barris 

de óleo equivalente. Esse valor é cerca de sete vezes o total das reservas de petróleo da 

Arábia Saudita. Daily Resource Hunter (2012) mostra as areias betuminosas do Canadá 

como sendo a maior jazida de hidrocarbonetos existente na Terra. A Figura 2.4 mostra 

os principais detentores de hidrocarbonetos pesados e de betume, com destaque para a 

Venezuela e para o Canadá. 
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Figura 2.4: Óleos pesados no mundo. 

 

Fonte: Adaptado de British Petroleum, 2014. 

 

Atualmente, com novas reservas de óleos pesados e betume provadas, a Venezuela 

passa a liderar o ranking dos países detentores de petróleo, seguido da Arábia Saudita e 

do Canadá (BRITISH PETROLEUM, 2014). 

Trabalhar com esses hidrocarbonetos exige grandes desafios científicos e 

tecnológicos. No Brasil, inicialmente, optou-se em realizar uma abordagem possível e 

imediata para os óleos pesados baseada nos modelos já estabelecidos e certificados de 

representação de processos e fenômenos da produção de óleos leves. É inevitável, nesta 

linha de ação a presença de lacunas, falta de representatividade e confiabilidade nas 

representações dos modelos, mas foi o pontapé inicial (RIBEIRO, 2006). Enquanto isso, 

estabeleceu-se programas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de 

médio e longo-prazo, que deram suporte às práticas adequadas, eficientes e que 

privilegiassem a relação custo-benefício do processo de produção de óleo pesado.  

Um grande desafio é a explotação desses hidrocarbonetos em ambiente “off-

shore”. Novas reservas marítimas no Brasil foram descobertas e estes recursos têm 

grande importância na composição da matriz energética nacional e serão as possíveis 

matérias-primas da produção de combustíveis líquidos. Os principais desafios da 

explotação desse óleo são vencer os grandes gradientes de pressão por elevação e por 
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fricção. Para tanto, novas tecnologias de bombeio centrífugo de alta potência, de bombas 

volumétricas de altas vazões e de bombas com acionamento hidráulico vêm sendo 

utilizadas. Uma vantagem das bombas com acionamento hidráulico é que o fluido ao 

passar pela bomba irá atuar como força motriz e como lubrificante, reduzindo as perdas 

por fricção. Também para óleos pesados e viscosos, as tecnologias de separação de fases 

e de tratamento de óleo, para garantir as especificações de teor de água no produto final, 

têm sido alvo de intensas pesquisas nos últimos anos. Atualmente, é comum a utilização 

de separadores centrífugos e tratadores eletrostáticos para complementar e até substituir 

os tanques de decantação e de flotação, por exemplo (RIBEIRO, 2006). 

Esses hidrocarbonetos são muito viscosos, impactando em seu transporte. A 

implicação no transporte é a necessidade de maior pressão nos dutos, estabelecendo 

maior gasto de energia. É bastante comum a presença de emulsões estáveis de água e 

óleo (tanto a emulsão direta como a inversa) na produção de óleos pesados. A emulsão 

é formada durante o escoamento, a alta movimentação dos fluidos e alguns agentes 

atuantes na interface entre a água e óleo determinam a formação da emulsão. As 

emulsões irão se formar tanto no reservatório, como em dutos e nos equipamentos 

envolvidos no processo de produção do óleo. Há que se considerar, ainda, a tendência à 

formação de espuma, quando se inicia a liberação do gás dissolvido no óleo. Essas 

características influenciam o escoamento da corrente de fluidos no reservatório, no poço 

e linhas de escoamento, e têm impacto sobre outros processos da cadeia de produção, 

como na medição de fluidos e, principalmente, na separação primária das fases. Tanto 

emulsões como espumas são considerados vilões dos separadores bifásicos/trifásicos. 

Juntamente com as parafinas e areais, elas são responsáveis pelos principais problemas 

e manutenções dos vasos separadores.  

Outro obstáculo na produção de óleos pesados, especialmente oriundo da 

explotação marítima, é o alto teor de ácidos produzidos juntos a corrente de produção. 

O índice total de acidez orgânica, medido pelo TAN (Total Organic Acid Content), é, 

particularmente, importante pelo que representa em termos de desafios às operações de 

refino. Em meados de 2006, poucas refinarias no mundo estavam preparadas para operar 

com petróleos nos níveis de acidez encontrados nestes óleos.  Sendo assim, foi 

necessário um processo de adaptação das refinarias, pois o teor de ácido oriundo da 

produção de óleos com menores ºAPI se tornou bastante significante comparados a 

produção de óleos leves. As técnicas precisaram de ajustes e isso influenciou no valor 

final da produção. Os ácidos orgânicos, nas concentrações constatadas, contribuem para 
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a precipitação de sais organometálicos, formadores de depósitos nas paredes de dutos e 

equipamentos envolvidos no processamento de fluidos (FRANÇA, 2006; RIBEIRO, 

2006) 

2.5.1 Grau API (ºAPI) 

Os óleos pesados são compostos por hidrocarbonetos de grande peso molecular, 

consequentemente têm alta densidade relativa. Como foi visto, são formados por 

moléculas mais complexas que produzem impactos no refino. Os processos catalíticos 

são mais complexos e requerem maior quantidade de energia para a obtenção de 

produtos energéticos consolidados, como é o caso do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), 

da gasolina, do querosene e do diesel.  

Os óleos brutos são classificados com base na viscosidade e na densidade. A 

especificação geralmente aceita para o óleo pesado, livre de gás, é possuir viscosidade 

entre 100 e 10.000 centipoises, à temperatura do reservatório, ou uma densidade entre 

934 e 1000 kg/m³ a 15 ºC, em condições padrão (CRYSDALE; SCHENK, 1990). 

Afim de padronizar os diferentes tipos de óleos encontrados nas reservas pelo 

mundo, a American Petroleum Institute (API) desenvolveu uma escala hidrométrica 

para medir a densidade relativa de fluidos, como se ver na Equação 2.1.  

 

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑑
− 131,5                             ( 2.1 ) 

Por exemplo, a água que possui densidade relativa igual a 1, possui ºAPI igual a 

10. Na indústria de petróleo, essa escala é utilizada para medir a densidade relativa de 

óleos e derivados. A Agência Nacional de Petróleo adaptou o modelo americano fazendo 

leves alterações. A escala API é medida em graus e permite definir o petróleo, de acordo 

com a classificação da Tabela 2.1.   

 

Tabela 2.1: Classificação do óleo. 

Tipo de óleo Densidade Relativa (d) Densidade API  

Petróleo leve d ≤ 0,87 ºAPI ≥ 31 

Petróleo médio 0,87 < d ≤ 0,92 22 ≤ ºAPI < 31 

Petróleo pesado 0,92 < d < 1 10 ≤ ºAPI < 22 

Petróleo extrapesado d > 1 ºAPI ≤ 10 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Petróleo, 2000. 
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A Agencia Nacional de Petróleo (2000) define que o petróleo, em condições de 

superfícies, tem que se comportar na fase líquida possuindo viscosidade absoluta menor 

ou igual a 10.000 centipoises. A densidade relativa, patronizada na Tabela 2.1, deve ser 

calculada pela razão entre a densidade do fluido, que se deseja classificar e a densidade 

da água, ambos a 20 ºC. É importante compreender que também existem tabelas de 

classificação de outros órgãos reguladores. O Serviço Geológico dos EUA que em seu 

relatório de 1990 definiu os óleos pesados como fluidos que apresentam ºAPI maior que 

10 e menor ou igual a 20. Nesse mesmo manual é definido que fluidos com ºAPI menor 

que 10 e, consequentemente, densidade relativa maior que 1 seriam chamados de 

betume, sendo assim o betume seria equivalente a classificação de petróleo extrapesado, 

definida pela ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 2000; CRYSDALE; 

SCHENK, 1990).  

O Betume derivado dos depósitos de areias petrolíferas na região de Alberta 

(Canadá), por exemplo, tem uma densidade API em torno de 8. Após chegar na 

superfície, esse petróleo pode ser diluído com hidrocarbonetos mais leves para produzir 

betume diluído e poder ser escoado. Após a diluição, ele pode apresentar uma densidade 

API menor do que 22,3, ou ainda, entre 31 e 33 °API, quando diluído com petróleo cru 

sintético. O betume é uma mistura de óleo pesado, areia, argila e água. Na sua 

composição predomina a presença de asfaltenos, componentes metálicos como níquel e 

vanádio, além do enxofre. A viscosidade do betume, em condições padrões, atinge 

valores superiores a 10.000 centipoises. Normalmente, antes da diluição, o petróleo é 

separado da areia e da água a partir de centrífugas (AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE, 2013). O Canadá é referência na extração de betume de depósitos de areias 

betuminosas e isto requer alto investimento de capital, tecnologia, energia, água e mão-

de-obra. 

2.5.2 Explotação no Brasil  

No Brasil, a explotação dessas reservas, em terra, iniciou-se na década de 1970, 

em Carmopólis (Sergipe). No mar, a explotação de hidrocarbonetos pesados começou 

no campo de Badejo - bacia de Campos (Rio de Janeiro). Esta operação deu destaque 

mundial a Petrobras, que se tornou pioneira na extração de petróleo pesado/extrapesado 

em alto-mar. Através de um FPSO (floating production, storage and offloading), um 

sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, afretado da 

empresa canadense-norueguesa, Teekay-Petrojarl. O FPSO tem capacidade de produzir 
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até 15 mil barris de petróleo por dia e capacidade de processar petróleo de 12,8 ºAPI. A 

jazida de Siri fica a 80 km da costa com profundidade entre 900 e 1100 m. Entre 2008 e 

2016, o projeto previa a perfuração de 26 poços, entre eles poços multilaterais e 

horizontais de grande extensão. O óleo explotado é 200 vezes mais viscoso que a água 

e foi necessário a instalação de bombas especiais de alta potência que auxiliassem na 

produção. Para ser processado, esse óleo é aquecido a 140 ºC e recebe um liquido 

antiespumante, ficando menos viscoso e livre do gás acumulado, como vê-se na Figura 

2.5.  

Figura 2.5: Tratamento térmico do óleo pesado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrobras, 2010. 

Além do campo de Badejo é possível também encontrar óleo pesado nos campos 

de Marlim Leste, Albacora Leste, Papa-Terra e Maromba, todos na bacia de Campos 

(PETROBRAS, 2010). A destilação do petróleo bruto em diferentes subprodutos 

envolve os processos de craqueamento residual, no qual têm destaque na indústria a 

coqueificação e o hidrocraqueamento. Atualmente, o petróleo é responsável por fornecer 

a indústria combustíveis, óleos lubrificantes, ceras, tintas, fibras sintéticas, asfalto, 

plásticos, detergentes, medicamentos, borrachas, entre outros. 

2.6 Métodos Térmicos 

Para reduzir a alta viscosidade e as elevadas tensões interfaciais, desses 

hidrocarbonetos dentro do reservatório, foram desenvolvidos os métodos térmicos, 

químicos e miscíveis de recuperação de petróleo avançada que chegam aos campos 

petrolíferos como grandes inovações. Entre os métodos de recuperação especiais, para 
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atuar sobre o petróleo em estudo, será abordado neste trabalho a drenagem gravitacional 

assistido por vapor, classificada como um método térmico. 

Em reservatórios de hidrocarbonetos pesados, a alta viscosidade do petróleo torna 

o processo por recuperação primária quase que inviável e a recuperação convencional 

praticamente sem sucesso, principalmente, pela grande diferença de mobilidade entre o 

fluido descocado e o deslocante. Assim, se faz necessário a aplicação de um método 

especial. Diversos campos, hoje em dia, estão sendo explotados através da aplicação 

térmica. A essência do método térmico é, basicamente, o aquecimento do óleo para 

torná-lo menos viscoso e assim aumentar o varrido areal e a eficiência de deslocamento. 

A execução de um processo térmico implicará na expansão térmica dos fluidos e da 

rocha, na variação da mobilidade dos fluidos, vaporização e condensação da água e de 

hidrocarbonetos leves e modificação nas propriedades interfaciais entre rocha-fluido e 

fluido-fluido (BURGER; SOURIEAU; COMBARNOUS, 1985). 

O fluido do reservatório pode ser aquecido de duas formas. Uma é transportar o 

calor gerado desde a superfície até a reserva, utilizando-se para isso um fluido, outra é 

provocar a geração de calor dentro do próprio reservatório. Assim, inicialmente, 

originaram-se os processos de injeção de água quente, injeção de vapor (cíclica e 

contínua) e combustão in situ, respectivamente.  

Originalmente, a injeção contínua se estabelece através de poços verticais que 

guiam o vapor até a zona de óleo. Posteriormente, surgem os sistemas de injeção em 

malhas, na forma normal e invertida, visando um melhor varrido do reservatório e 

maiores recuperações de óleo. A estimulação cíclica com vapor foi descoberta pela Shell 

após um acidente em uma operação de injeção contínua de vapor, na Venezuela, em 

1959. Na década de 60, esse processo térmico se difundiu rapidamente na Califórnia. A 

vantagem frente a injeção contínua é a redução significativa nos custos com vapor e a 

principal desvantagem é atingir fatores de recuperação em torno de 15 %. A injeção 

continua de vapor, por sua vez, permite altas vazões de injeção e o aumento da eficiência 

energética do processo. Com isso, sua recuperação pode ultrapassar os 50 % do volume 

in place (BUTLER, 1991). Butler (1991) discorre sobre a mistura dos dois métodos e 

relata que, frequentemente, é mais econômico aplicar a injeção continua depois do início 

das operações da estimulação cíclica. Ele ainda relata a possibilidade de no início do 

projeto utilizar o poço injetor para produzir juntamente com o produtor para adiantar a 

produção e, consequentemente, o retorno financeiro. 
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Comparada com a combustão in situ, por exemplo, na injeção de vapor tem-se 

uma execução mais segura do processo. Os métodos que utilizam a combustão para gerar 

calor no reservatório estão susceptíveis a alta produção de oxigênio e a falta de controle 

da frente de combustão. Ao comparar-se com a injeção de água quente observa-se maior 

eficiência térmica na aplicação da injeção de vapor. Sendo assim, os métodos térmicos 

mais utilizados em campos petrolíferos envolvem injeção de vapor.  

A injeção de vapor leva uma grande vantagem em relação à injeção de água 

quente, pois o vapor contém uma quantidade maior de calor por unidade de massa de 

água, e possui menor viscosidade que a água, proporcionando maior eficiência térmica 

do processo para uma mesma vazão mássica injetada. Como consequência, o vapor é 

responsável pela diminuição da saturação do óleo residual, tornando a operação com 

maior vantagem técnico-econômica. Essencialmente, o calor transmitido para o 

reservatório reduzirá as forças viscosas e, consequentemente, as tenções interfaciais. 

Assim, o fluxo de óleo para o poço produtor irá ocorrer mais rapidamente e em maior 

quantidade. 

2.6.1 Qualidade do vapor 

Na aplicação de métodos térmicos com geração de calor na superfície, a água é o 

elemento principal utilizado para transporte de calor. Através de geradores, ela é 

aquecida e transformada em vapor. Chama-se de título, ou qualidade, do vapor o 

percentual de vapor seco existente numa mistura entre água e vapor. Em suma, o título 

indica a quantidade de água presente no vapor saturado e quanto menor o título do vapor 

maior a quantidade de água presente. Este valor incide diretamente na quantidade de 

calor latente existente no vapor, sendo assim quanto menor a qualidade do vapor menor 

será a quantidade de calor transmitida ao óleo do reservatório. Depois de atingir a 

qualidade de 100 %, um posterior fornecimento de calor aumentará a temperatura do 

vapor, produzindo o que chamamos de vapor superaquecido. 

2.7 Drenagem gravitacional de petróleo auxiliado por vapor 

 Na década de 70, a técnica da injeção de vapor se consolidava economicamente 

viável e vários campos de petróleo já faziam o uso desse método térmico. Nessa mesma 

época, a engenharia de poços começa a ultrapassar barreiras com o surgimento do motor 
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de fundo e das ferramentas de direcionamento que proporcionaram a construção de 

poços com ganho e perda de grandes ângulos.  

 Inicialmente, a perfuração direcional começou com operações de reparos e com o 

tempo foi se tornando cada vez mais sólida na indústria petrolífera. Através dela é 

possível realizar desvios a partir de um poço já perfurado (Sidetrack); explotar óleo de 

reservatórios situados abaixo de cidades, em áreas de preservação ambiental, em domos 

salinos e etc.; conectar fraturas; perfurar poços de alívio para evitar/controlar blowout 

(erupção descontrolada de fluidos do reservatório para o poço), como foi feito no Texas, 

em 1934, e no Golfo do México, em 2010; poços multilaterais e etc. Com a evolução 

das ferramentas de perfuração, os poços conseguiram atingir ângulos cada vez maiores. 

Derivado da perfuração direcional surge o poço horizontal, que possui uma angulação 

de 90º com a vertical. Os poços direcionais com grandes inclinações e os horizontais 

constituem hoje o padrão usado na indústria para poços de desenvolvimento. Possuem 

vantagens, como: redução das quedas de pressão; proporcionam maior interceptação das 

fraturas verticais em reservatórios fraturados e de baixas permeabilidade e porosidade; 

viabilizam a exploração de reservatórios não-convencionais, como os de óleos em 

estratos de baixa permeabilidade, gás de folhelho, óleo de folhelho, folhelho 

pirobetuminoso e etc.; viabilizam a explotação de óleos pesados e extrapesados; 

aumentam os fatores de recuperação das operações, já que uma maior área está aberta 

ao fluxo de hidrocarbonetos; viabilizam economicamente a explotação de várias zonas 

portadoras de óleo, em campos offshore, através dos poços multilaterais; possibilitam 

menor impacto ambiental e poluição visual, entre outros. (ROCHA et al, 2006). 

Os estudos dos mecanismos de drenagem gravitacional auxiliados por vapor 

foram desenvolvidos através da combinação dos mecanismos térmicos com as 

novidades tecnológicas da engenharia de poços.  

Os estudos iniciaram pela divisão de pesquisa em óleo pesado da Esso Reources, 

em Calgary (Canadá), no final da década de 70. Roger M. Butler fazia parte desse grupo 

de pesquisa e juntamente com outros estudiosos desenvolveram, em 1978, o método de 

drenagem gravitacional de petróleo assistido por vapor mais conhecido, o SAGD.  Além 

de ter a experiência da indústria, Butler também era diretor de programas técnicos do 

departamento de pesquisa e tecnologia voltados para o desenvolvimento das reservas de 

hidrocarbonetos em Alberta (Alberta Oil Sands Technology and Research Authority – 

AOSTRA).  
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Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, a teoria do processo começa a ser 

colocada em prática através das abordagens analíticas propostas pelos engenheiros. Em 

seguida, foram estabelecidos protótipos, em laboratório, com constante comparação 

entre as respostas analíticas e os modelos experimentais desenvolvidos. Entre 1985 e 

1987, através da locação AOSTRA UTF (Underground Test Facility), localizada a norte 

da cidade de Fort McMurray, região que está compreendida sobre as reservas 

petrolíferas de Athabasca (Athabasca oil sands), foi desenvolvido o primeiro teste piloto 

do modelo de drenagem gravitacional assistido por vapor utilizando pares de poços 

horizontais (Steam Assisted Gravity Drainage – SAGD). O teste piloto mostrou-se 

compatível com os dados numéricos e comercialmente viável (BUTLER, 1991; 

EDMUNDS et al, 1994).  

Os processos térmicos foram se aperfeiçoando e novos modelos gravitacionais de 

recuperação avançada surgindo e se inovando com o passar dos anos. Através da 

excelente resposta dos processos de injeção de vapor com poços verticais, das aplicações 

do SAGD e da evolução das tecnologias envolvidas para perfurar e completar poços 

foram surgindo novos mecanismos de recuperação, que possuem como princípio básico 

a injeção continua de vapor, como por exemplo, o Fast-SAGD, Cross-SAGD, JAGD, 

VINGS-SAGD, entre outros. Processos esses que visam o aumento do volume de 

hidrocarboneto drenado gravitacionalmente através da injeção de vapor.  

2.7.1 Steam Assisted Gravity Drainage – SAGD 

O processo por drenagem gravitacional assistido por vapor (SAGD) é utilizado 

preferencialmente na recuperação de hidrocarbonetos de reservatórios com óleos 

pesados e extrapesados/betume. Devido à baixa mobilidade do óleo presente nessas 

reservas e com o objetivo de recuperar o máximo de hidrocarboneto possível, o método 

SAGD requer a perfuração de pares de poços horizontais que adentram no reservatório 

percorrendo grande parte de sua extensão. Dessa forma, o método SAGD é também 

indicado para aplicação em reservatórios delgados. Para a execução do método é 

necessária à construção de um poço injetor e um poço produtor, ambos estrategicamente 

posicionado. O poço produtor é perfurado na base da zona de óleo do reservatório e o 

poço injetor é perfurado acima, de uma forma que eles sejam paralelos entre si. A 

localização do poço injetor é escolhida com o objetivo de que o vapor circule por uma 

maior área do reservatório e troque calor com a maior quantidade possível de óleo frio, 
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para assim existir boa eficiência térmica da injeção. A Figura 2.6 apresenta 

esquematicamente o processo SAGD. 

 

Figura 2.6: Configuração dos poços utilizados pelo método SAGD. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Japex, [s.d.]. 

 

 O comprimento horizontal dos poços deve ser projetado para que ocorra a 

máxima recuperação de óleo. Em reservatórios com grandes comprimentos, é possível 

dispor de poços com trechos horizontais que chegam a 1000 m. Geralmente, a distância 

vertical entre os poços varia de 4 a 6 metros e, por estarem relativamente pertos, a 

produção de óleo se inicia em um curto período de tempo. Fato esse que leva a operação 

a ter um retorno financeiro mais rápido (BARILLAS, 2008). 

 O vapor é injetado de forma contínua pelo poço injetor e dessa forma tende a 

subir e se espalhar pelo reservatório (BUTLER, 1991). Conforme vai se chocando com 

o óleo, o vapor vai perdendo calor e o óleo se tornando menos viscoso. Neste processo, 

a transferência de calor ocorre por condução e por convecção do calor latente, após o 

vapor perder calor suficiente para transformar-se em água líquida. Com a tendência do 

vapor de subir e de se espalhar pelo reservatório nota-se a formação, ao longo dos poços, 

de uma câmara cônica de vapor, conforme ilustra a Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Câmara de vapor formada após a injeção do vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Japex, [s.d.]. 

 

Conforme o vapor entra em contato com o óleo, este passa a escoar devido à ação 

da gravidade. O escoamento dos hidrocarbonetos pesados para o poço produtor se dá 

através das paredes da câmara de vapor, com auxílio da gravidade, em contracorrente 

ao sentido do fluxo de vapor. O contato entre o vapor e o óleo frio se dá nas laterais da 

câmara de vapor. O contínuo aquecimento do óleo pode favorecer a destilações de 

frações leves do óleo, formando um banco miscível na frente do vapor, promovendo, 

assim, um deslocamento miscível (RIOS, 2011). Esse banco miscível, se formado, 

atuará diretamente na redução das tenções interfaciais existentes entre água e óleo. 

Após entrarem no poço produtor, tanto o petróleo quente como a água condensada 

são conduzidos até a superfície. Geralmente, para recuperação desses fluidos produzidos 

faz-se necessário o incremento da energia para elevá-los. Esse incremento pode ser 

fornecido por meio de bombas, tais como Bombas de Cavidade Progressiva de alta 

potência, que são indicadas para a manipulação de fluidos de alta viscosidade e que 

possuem sólidos em suspensão.  

Conforme o óleo vai sendo produzido, parte do vapor vai ocupando o espaço 

poroso que antes pertencia ao óleo e isso ajuda na manutenção da pressão do 

reservatório. Mas mesmo assim, quanto mais vapor entra em contato com a interface da 

câmara, mais calor é cedido para formação e mais vapor se condensa, havendo assim 

uma tendência na diminuição da pressão. Para contornar esse problema, a câmara deve 
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estar sempre à temperatura de saturação para que o vapor suba e consiga manter 

equalizada a pressão no topo da câmara.  

É importante salientar que existem condições operacionais que necessitam serem 

estabelecidos com bastante precisão, como por exemplo, manter a pressão de injeção do 

vapor abaixo da pressão de fratura da rocha reservatório para não fraturá-la. Dependendo 

da largura do reservatório, se faz necessário a construção de mais de um par de poços. 

Essa necessidade é analisada conforme o tamanho da reserva e a viabilidade econômica 

do projeto. 

2.7.2 Fast-SAGD 

Para DANG et al (2012), o Fast-SAGD é considerado a próxima geração do 

SAGD proposto por Butler. Sua potencialidade é desenvolvida pela maior recuperação 

de óleos pesados através de uma menor quantidade de vapor.  Polikar, Cyr e Coates 

(2000) foram os responsáveis pela primeira abordagem do método. A ideia deles era 

combinar o método SAGD com a injeção cíclica de vapor. Estruturalmente, o 

mecanismo é composto por um par de poços, na configuração SAGD, e um poço auxiliar 

horizontal, como pode ser observado na Figura 2.8. O poço auxiliar é perfurado no 

mesmo nível do produtor do SAGD, distante lateralmente entre 50 e 80 m um do outro. 

 

Figura 2.8: Configuração do Fast-SAGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dang et al, 2012. 

 Inicialmente, injeta-se vapor pelo poço injetor do SAGD até que a câmara de vapor 

atinja o topo do reservatório. Em seguida, inicia-se a injeção de vapor pelo poço auxiliar. 

Essa injeção auxiliar é desenvolvida com maiores vazões e pressões, quando comparado 
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com o poço injetor do sistema SAGD, mas sempre tendo o cuidado com a pressão de 

fratura da rocha. O objetivo dessa injeção secundária é acelerar o crescimento e a 

propagação lateral da câmara de vapor. No momento em que a expansão do vapor é 

maximizada e as duas câmaras de vapor entram em contato, o poço auxiliar é convertido 

em produtor. Neste momento, o sistema SAGD permanece funcionando e a produção de 

óleo é ampliada com a produção pelo poço auxiliar. O óleo é drenado pela lateral das 

câmaras de vapor e auxiliado pela gravidade é guiado aos poços produtores.  Polikar, 

Cyr e Coates (2000) discorrem que a injeção pode ou não ser sucedida de um tempo de 

soak (fechamento do poço para propagação do calor no reservatório), como é comum 

ver na injeção cíclica/alternada. Sendo assim, o funcionamento do Fast-SAGD pode ser 

otimizado também por ciclos, nos quais são compostos de períodos de injeção, soak e 

produção (DANG et al, 2012; SARAPARDEH et al, 2013). 

2.7.3 Cross-SAGD (XSAGD) 

 Uma das primeiras abordagens teórica do Cross-SAGD foi feita por Stalder, em 

2005. Stalder percebeu que, no SAGD, as vazões de injeção eram limitadas pela 

distância vertical entre o par de poços para manter o controle da câmara de vapor. Então, 

ele introduziu o Cross-SAGD para proporcionar ao sistema maiores vazões e, 

possivelmente, maior recuperação de hidrocarbonetos.  

 Ele propôs que ao invés dos poços serem perfurados paralelamente entre si, eles 

fossem perfurados de forma perpendicular (Figura 2.9). A injeção de vapor ocorre de 

forma contínua e o óleo é drenado gravitacionalmente (STALDER, 2007; STALDER, 

2008). 

Figura 2.9: Esquema de malha do Cross-SAGD. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Stalder, 2008. 
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 A Figura 2.9 mostra a construção do Cross-SAGD. Este exemplo, abrange uma 

área de 800 x 800 m, com 8 poços injetores superiores e 8 poços produtores inferiores, 

onde ambos estão espaçados, lateralmente, 100 m um do outro. A Figura 2.10 mostra 

inicialmente a disposição dos poços injetores (vermelho) sobre os poços produtores 

(preto). Pode ser observado também a ampliação de 1/49 da malha e posteriormente a 

ampliação de 1/256. Nesta, observa-se que na região de cruzamento do poço injetor com 

o produtor eles são fechados para não permitir a produção quase que instantânea do 

vapor. Na Figura 2.10, a restrição na completação é mostrada pela cor amarela, na região 

da intersecção perpendicular entre os poços. 

Figura 2.10: Ampliação da malha. 

 

Fonte: Adaptado de Stalder, 2008. 

  Os testes realizados por Stalder (2007) mostram um ótimo funcionamento do 

mecanismo em reservatórios poucos espessos e para baixas pressões de injeções. O 

Cross-SAGD propulsionou maior recuperação de petróleo uma vez que a disposição dos 

poços acelerou o crescimento lateral da câmara de vapor, reduziu a razão vapor-óleo 

acumulada e aumentou a relação área superficial da câmera por volume da câmera 

depois que ela foi formada. A câmara de vapor gerada tem um formato superior 

arredondado e lembra um cupcake, como ilustra a Figura 2.11 (STALDER, 2007; 

STALDER, 2008). 

Figura 2.11: Câmaras de vapor formada no Cross-SAGD. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Stalder, 2008. 
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2.7.4 J-well and Gravity Drainage – JAGD 

 Motivados pelo gradiente de viscosidade vertical existente nos reservatórios de 

Athabasca (Canadá), Gates, Adams e Larter (2008) resolveram propor uma adaptação 

do SAGD tradicional visando uma melhor eficiência na drenagem dos hidrocarbonetos 

pesados. O método foi desenvolvido através da mudança na posição do poço produtor, 

que nessa estrutura será perfurado em forma de “J” como mostra a Figura 2.12. A 

estratégia da construção desse poço produtor em “J” propicia recuperar a maior 

quantidade de óleo da região que compreende o gradiente de viscosidade. Esse 

posicionamento do poço permite o contato com diferentes regiões heterogêneas da 

reserva. O JAGD também é chamado por Gates, Adams e Larter (2008) de JAGASS (J-

well and Gravity-Assisted Steam Stimulation). 

Figura 2.12: Esquema de poços do JAGD. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gates, Adams e Larter, 2008. 

Conforme vai ficando profundo os hidrocarbonetos passam a apresentar valores 

de viscosidade maiores. Esse gradiente é estabelecido pela diferença de densidade entre 

as cadeias hidrocarbônicas que compõem o óleo, desta forma os componentes pesados 

tentem a se posicionar nas regiões inferiores do reservatório (GATES, ADAMS e 

LARTER, 2008). 

 Após a perfuração e completação dos poços, o processo é iniciado com a injeção 

do vapor pelo poço injetor e, assim, as frações mais leves do óleo começam a escoar até 

o poço produtor. Similar ao SAGD, conforme o vapor entra no reservatório inicia-se a 

formação da câmara de vapor (Figura 2.13). A câmara de vapor se estabelece e os 

hidrocarbonetos são drenados gravitacionalmente para o poço produtor. Pela 

configuração do sistema, inicialmente a maior parte de hidrocarboneto produzido é 

oriundo da parte superior do reservatório, sendo em sua grande maioria óleos com 

maiores mobilidades. 
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Figura 2.13: Formação da câmara de vapor. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gates, Adams e Larter, 2008. 

2.7.5 Injeção com poços verticais e produção com poços horizontais 

A esquematização gravitacional utilizando injetores verticais e produtores 

horizontais foi proposta inicialmente por Butler e Liebe (1991). Uma de suas aplicações 

seria o aumento da recuperação através da adaptação de projetos de recuperação cíclica 

de vapor que já haviam sido depletados. Desta forma, seriam construídos poços 

produtores horizontais, na base do reservatório, e os verticais, existentes do processo 

anterior, seriam utilizados para injeção contínua.  

Basicamente, a configuração de poços estabelecida em campo seria a perfuração 

de um poço horizontal sob uma área onde existam poços verticais (Figura 2.14). Tamer 

e Gates (2009) e (2012) desenvolveram estudos sobre vários arranjos de poços para 

desenvolver uma reserva através da drenagem gravitacional assistido por vapor. O 

arranjo com injeção em poços verticais e produção com poços horizontais foi nomeado 

de VINGS-SAGD. O VINGS-SAGD foi desenvolvido com 5 poços injetores, dispostos 

5 m acima do poço horizontal produtor, de comprimento aproximado de 500 m. A 

distância entre os poços injetores era de aproximadamente 100 m.  
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Figura 2.14: VINGS - SAGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tamer e Gates, 2009. 

Com o início da operação de injeção, câmaras de vapor são formadas em torno 

dos injetores. A depender da vazão de injeção e das propriedades permoporosas do 

reservatório, as câmaras tentem a se conectar formando uma única câmara de vapor. 

Nesse arranjo, a porção superior e a central do reservatório são aquecidas igualmente. 

Dessa forma, hidrocarbonetos que demorariam a serem drenados se conectam as paredes 

da câmara de vapor e seguem o fluxo do óleo para o poço produtor. 

Em escala mundial, os métodos de drenagem gravitacional com vapor utilizando 

poços verticais já são utilizados com frequência. Recentemente, a viabilidade técnica-

econômica do SAGD foi comprovada através de projetos piloto. Ele foi aplicado em 

campos do Canadá, Estados Unidos e na Venezuela, com fatores de recuperação de óleo 

entre 40 e 70 % (BARILLAS, 2008). No Brasil, a injeção de vapor em poços verticais é 

comum, já com poços injetores horizontais foi pouco aplicado. Por isso, o estudo dessa 

tecnologia é de fundamental importância para se conhecer em quais campos de produção 

o mesmo poderá ser aplicado de forma eficiente assegurando uma boa rentabilidade da 

operação. Para isso, é necessário um estudo minucioso do processo para verificar a 

compatibilidade das técnicas aplicadas em outros países às nossas particularidades. 

2.8 Análise Experimental 

Para qualquer estudo experimental se faz necessário determinar quais variáveis 

são importantes no processo e seus limites inferiores e superiores. Visando a 
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determinação e organização dos experimentos surge o planejamento experimental 

completo. Essencialmente, ele irá indicar os fatores (variáveis independentes) que 

exercem maior influência na variável resposta (dependente) em um determinado 

processo estudado. 

O Planejamento definirá os dados, as quantidades e as condições que devem ser 

utilizados durante uma análise, buscando uma maior precisão estatística da resposta. Por 

ser um mecanismo planejado, a execução de planejamentos estatísticos está diretamente 

associada a redução de gastos. A utilização do planejamento experimental permite 

também resultados confiáveis e em menor tempo, fazendo com que ele seja largamente 

executado por pesquisadores. Um bom planejamento experimental consiste em criar um 

experimento que seja capaz de fornecer exatamente o tipo de informação que se procura 

obter. Por isso, é preciso ter em mente, o que se está procurando, e que resposta deseja-

se obter (BARROS, SCARMINIO e BRUNS, 2001). 

No planejamento de qualquer experimento, o passo inicial consiste em decidir 

quais são os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são variáveis que o 

experimentador tem condições de controlar ou atributos de incerteza de um sistema, 

enquanto que as respostas são as variáveis de saída do sistema nas quais se tem interesse. 

As respostas podem ou não ser afetadas por modificações provocadas nos fatores. 

Dependendo do processo, pode haver várias respostas de interesse, que talvez precisem 

ser consideradas simultaneamente. Assim como os fatores, as respostas podem ser 

qualitativas ou quantitativas.  

Um planejamento fatorial completo considera as possíveis combinações que 

podem ser obtidas a partir dos diferentes fatores considerados. Por exemplo, ao realizar 

um experimento de titulação, um químico deseja examinar os efeitos no rendimento da 

reação, quando essa reação ocorre a uma temperatura T1 ou T2, ou ainda, com 

concentração C1 ou C2, de um certo catalizador. Nesse caso, tem-se um planejamento 

2², com 4 ensaios para realizar. No entanto, se existisse uma outra variável, por exemplo, 

o tipo de catalisador, as possíveis combinações (interações) entre os níveis mínimo e 

máximo aumentariam para 8 (planejamento fatorial de 23), de tal maneira que, a cada 

variável acrescentada, o número de experimentos dobra (22=4, 23=8, 24=16, 25=32, 

26=64...,2k).  

É preciso ter claro o objetivo do experimento, por exemplo, o químico pode estar 

só querendo saber se trocando o catalisador por um mais barato não vai diminuir o 

rendimento da reação; ou então, está querendo descobrir qual temperatura deve ser usada 
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para se obter o rendimento máximo; ou ainda, até quando se pode variar as variáveis 

independentes sem alterar o rendimento ou a qualidade do produto final. Sendo assim, 

planejar experimentalmente é variar os fatores em diferentes níveis e observar o 

comportamento da variável resposta depois dessas combinações (BARROS, 

SCARMINIO e BRUNS, 2001). 

Duas ferramentas estatísticas que auxiliam nessa observação do comportamento 

das respostas nas análises experimentais são o diagrama de Pareto e as superfícies de 

respostas. 

2.8.1 Diagramas de Pareto  

Através do diagrama de Pareto é possível observar a sensibilidade dos 

parâmetros operacionais sobre a respostas de interesse. A utilização desse recurso 

permite indicar quais os fatores e suas interações são mais significativos sobre cada 

parâmetro de resposta considerado.  

2.8.2 Superfícies de resposta  

Através das superfícies de respostas é possível analisar das interações entre os 

fatores estudados sobre a variável resposta e observar através das mudanças de nível das 

variáveis independente a combinação que obtém melhor resposta para o processo 

estudado. A modelagem é feita ajustando-se modelos lineares e/ou quadráticos para 

criação das superfícies (BARROS, SCARMINIO e BRUNS, 2001).  

2.9 Análise Econômica 

Com o desenvolvimento de tecnologias e da internacionalização econômica surgiu 

no cenário mundial a necessidade de gestões empresariais compatíveis aos padrões 

internacionais de qualidade e produtividade entre as organizações. As organizações 

defrontam-se com vários desafios, um desses é o planejamento de investimentos em 

novos projetos diante das incertezas do mercado (REZENDE; OLIVEIRA, 1993). 

Em vários setores do mercado é muito comum ver a competição entre as empresas. 

Na indústria do petróleo, a concorrência era algo difícil de encontrar até o início dos 

anos 90, mas atualmente isso toma novas proporções na medida em que, cada vez mais, 

pequenas empresas estão se consolidando no mercado. Nesse cenário competitivo, é 

comum ver as organizações desenvolvendo estratégias e ferramentas para o 
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gerenciamento de suas atividades com o objetivo de se manter no mercado e, cada vez 

mais, “ganhar território”. Entre essas estratégias e ferramentas encontra-se a utilização 

de sistemas de análise de viabilidade econômica/financeira, a fim de verificar 

consistência e a rentabilidade de novos projetos a serem implantados. 

Os sistemas de análise de viabilidade econômica 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. Isso consiste, essencialmente, num processo sistemático de interpretação de 

fatos de natureza econômica, com base no estoque de conhecimentos acumulado e 

disponibilizado pela teoria econômica. Suas finalidades estão diretamente atreladas às 

necessidades dos profissionais de mercado de aprimoramento da capacidade de 

entendimento e avaliação dos fenômenos econômicos e da obtenção de subsídios 

relevantes tanto para realização de estudos e pesquisas quanto para o processo de decisão 

micro e macroeconômicos (LOURENÇO, 2008). 

Para Lourenço (2008), a análise econômica possui dois objetivos integrados: 

facilitar e/ou organizar a compreensão dos motivos conjunturais e estruturais da 

economia e reunir informações para a tomada de decisões estratégicas voltadas à 

avaliação do desempenho de políticas e à intervenção na trajetória das principais 

variáveis. A caixa de ferramentas básicas para a realização da análise econômica contém 

os dados, as informações e os indicadores, que em inúmeros casos, se superpõem 

dificultando sua rotulagem conceitual. Logo, o êxito da análise econômica se dar com a 

interação entre o amplo aprendizado/domínio da teoria econômica e o acesso sistemático 

e continuo as bases de dados e informações.  

A análise de viabilidade econômica integra as atividades desenvolvidas pela 

engenharia econômica que buscam identificar quais são os benefícios, em dado 

investimento, para colocá-los em comparação com os investimentos e custos associado 

ao mesmo, a fim de verificar a sua viabilidade de implantação. A análise de investimento 

pode ser considerada como um conjunto de técnicas que permitem a comparação entre 

os resultados de tomada de decisões referentes às alternativas diferentes de forma 

científica (REZENDE; OLIVEIRA, 1993).  

De acordo com De Francisco (1988), um estudo de análise de investimentos 

compreende: o investimento a ser realizado, enumeração de alternativas variáveis, 

análise de cada alternativa, comparação das alternativas e a escolha da melhor 

alternativa. Ele ainda explica que a decisão da implementação de um projeto deve 
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considerar: critérios econômicos (rentabilidade do investimento), critérios financeiros 

(disponibilidade de recursos) e critérios imponderáveis que são fatores não conversíveis 

em dinheiro, como por exemplo, a boa vontade de um fornecedor. 

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

Valor Presente Líquido ou método do VPL. 

  

2.9.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto de investimento pode ser definido 

como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele associado. Para 

Veras (2001), o VPL “consiste em calcular o valor presente líquido do fluxo de caixa 

(saldo das entradas e saídas de caixa) do investimento que está sendo analisado, usando 

a taxa de atratividade do investidor”. Esse método, por considerar o valor do dinheiro 

no tempo, é considerado uma técnica sofisticada de análise de orçamentos de capital. 

O método do valor presente líquido é considerado um método que se enquadra no 

conceito de equivalência tendo, portanto, a característica de trazer o recurso para o 

tempo presente, ou seja, esse método leva em consideração o valor temporal dos 

recursos financeiros. A viabilidade econômica de um projeto, analisado pelo método do 

VPL, é indicada pela diferença positiva entre receitas e custos, atualizados a determinada 

taxa de juros (RESENDE; OLIVEIRA, 1993). 

O método do VPL apresenta a vantagem de ser aplicado a fluxos de caixas que 

contenham mais de uma variação de sinal, tanto de entrada, como de saída; ele também 

considera o valor do dinheiro no tempo e depende unicamente dos fluxos de caixa 

provisionais do projeto e do custo de oportunidade do capital, não sendo afetado pelas 

preferências do gestor, pelos métodos de contabilização usados pela empresa, pela 

rentabilidade da atual atividade da empresa ou pela rentabilidade de outros projetos 

autônomos. No entanto, esse método apresenta desvantagens, entre elas a determinação 

da taxa mínima de atratividade, ou seja, a flexibilidade de escolha da taxa de juros e a 

impossibilidade de reaplicar os benefícios advindos de projetos já existentes (BRUNI; 

FAMÁ, 2003). 

Para aplicação do método do VPL faz-se necessário a aplicação da Equação 2.2.  

 

                  VPL = (∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 ) − Io              ( 2.2) 
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Onde: 

VPL = Valor presente líquido; 

FCt = Valores envolvidos no fluxo de caixa e que ocorrem em um período; 

i = Taxa Mínima de Atratividade (TMA); 

Io = Investimento inicial do projeto; 

t = Período de tempo; e 

n = Limite final do projeto. 

 

Através do valor do fluxo de caixa anual, da Taxa Mínima de Atratividade adotada 

e do investimento inicial do projeto é possível determinar, para cada ano de projeto, o 

VPL.  

 

2.9.1.1 Fluxo de caixa anual 

 Para o cálculo do fluxo de caixa anual (FCt) faz-se necessário estabelecer 

algumas premissas, são elas: 

 Receita de óleo produzido por ano (US$) = ΔNp anual (m³ std)* Valor do óleo 

(US$/m³); 

 Custo de óleo produzido por ano (US$) = ΔNp anual (m³ std)* Custo de produção 

e elevação (US$/m³); 

 Custo de tratamento com a água produzida por ano (US$) = ΔWp anual (m³ std)* 

Custo da água produzida (US$/m³); e 

 Custo do vapor injetado por ano (US$) = Custo de vapor inj (US$/m³)* Vazão 

de injeção (m³/dia) * (365 dias/1 ano). 

 

Para adquirir a variação da produção de óleo acumulada anual (ΔNp) e a variação 

da produção de água acumulada anual (ΔWp) necessita-se exportar os dados de 

produção acumulada de óleo (Np) e produção acumulada de água (Wp), de cada modelo 

desenvolvido. O ΔNp e o ΔWp são calculados pela subtração do valor, da variável em 

questão, no ano atual menos o valor do ano anterior. 

O fluxo de caixa anual se estabelece com a subtração dos custos da receita, como 

observa-se na Equação 2.3. 

FCt (US$) = RNp - CNp - CTWp – Cv                                 (2.3) 
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Onde:  

RNp = receita de óleo produzido por ano; 

CNp = custo de óleo produzido por ano; 

CTWp = custo de tratamento com a água produzida por ano; e 

Cv = custo do vapor injetado por ano. 

2.9.1.2 Custo inicial do projeto 

 

Para esse estudo, optou-se por calcular os custos iniciais dos modelos 

desenvolvidos, de acordo com a Equação 2.4. 

 

                                                                      (2.4) 

 

Onde: 

CI = Custo Inicial do Projeto; 

NPH = Número de Poços Horizontais; 

NPV = Número de Poços Verticais; 

CPCH = Custo de Perfuração e Completação dos Poços Horizontais onshore; 

CPCV = Custo de Perfuração e Completação dos Poços Verticais onshore; 

EG = Eficiência do Gerador; 

CG = Capacidade do Gerador; 

PG = Preço do Gerador; e 

VI = Vazão de Injeção. 

 

De posse do custo inicial do projeto, do fluxo de caixa anual e da TMA escolhida 

torna-se viável o cálculo dos valores anuais de VPL.  

 

Io (US$) = [NPH*CPCH(
US$

POÇO
) + NPV*CPCV(

US$

POÇO
)] + [

VI(
m3std

dia
)

EG (%)

100
∗CG(

m3std

dia
)
 * PG(US$)] 
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3. Estado da Arte 

3.1 Injeção de vapor 

Há registros da injeção de vapor em reservatórios de petróleo por volta de 1931, 

no Texas (EUA), mas a técnica só foi desenvolvida de forma eficiente por volta de 1959-

60, quando algumas afiliadas da Shell começaram a injetar no campo de Mene Grande 

(Venezuela), Schoonebeek (Holanda) e Yorba Linda (EUA). O campo de Mene Grande 

foi um dos primeiros em que se estabeleceu a injeção contínua e, posteriormente, a 

injeção cíclica, onde a produção do óleo foi feita pelo mesmo poço em que se injetava 

vapor. Registros mostram produção entre 100 e 200 barris/dia.  

Uma das primeiras operações, em larga escala, da injeção contínua de vapor foi 

no campo de Schoonebeek, em 1960. O óleo pesado possuía viscosidade de 180 

centipoises e a saturação final de óleo residual ficou em torno de 8 %. Isto encorajou os 

EUA e a Venezuela a ampliarem as operações de injeção de vapor. O processo cíclico 

se difundiu na Venezuela e nos EUA, e foi utilizado na maioria dos campos em que se 

produziu petróleo entre os anos de 1960 e 1970. Até o início dos anos 80, na Venezuela, 

a injeção cíclica de vapor era utilizada em, aproximadamente, 95% das atividades 

explotatórias que utilizavam processos térmicos. É importante ressaltar que a Holanda 

foi pioneira nos testes de injeção de vapor a alta pressão e temperatura. Sob estas 

condições CO2 e H2S eram liberados e atacavam as tubulações. Para combater a ação 

desses gases novas ligas foram desenvolvidas e a Holanda passou a se destacar no 

desenvolvimento de dutos para as operações térmicas. Nos EUA, a injeção de vapor 

comercial começou na Califórnia, em 1960, mas não foi implementada com o mesmo 

sucesso em outros estados (MATTHEWS, 1983).  

Em 1964, na província de Alberta (Canadá), a injeção alternada teve início no 

campo de Cold Lake. Depois de muitos anos de implantação do processo térmico, a 

produção atinge 7.000 barris/dia, em 1980. Ao se testar a injeção alternada, no campo 

de Athabasca, a operação não se tornou comercial devido à alta viscosidade do óleo 

(cerca de 1 milhão de centipoises) (MATTHEWS, 1983).  

No Brasil, a primeira injeção de vapor comercial aconteceu em março de 1978 no 

campo de Carmópolis (Bacia Sergipe-Alagoas). No ano de 1982, foi iniciada a injeção 
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no campo de Fazenda Belém e, em 1984, nos campos de Estreito e Alto do Rodrigues, 

ambos na Bacia Potiguar, uma vez que até aquele momento todas as operações 

aconteciam com a injeção de vapor de forma cíclica. Como a resposta da injeção de 

vapor vinha sendo positiva, os projetos de injeção cíclica foram ampliados até que, em 

1997, teve início o primeiro projeto piloto de injeção contínua de vapor, no campo de 

Estreito. No campo de Alto do Rodrigues, o projeto piloto também teve sucesso e, assim, 

foi planejado a construção de um vaporduto que foi inaugurado em janeiro de 2010. Esse 

grande investimento se destaca como maior vaporduto do mundo, tendo capacidade de 

produção de vapor de 610 ton/h. Após isso, passou a se injetar, continuamente, vapor 

superaquecido nos campos de Estreito e Alto do Rodrigues. Implantado na região do 

Vale do Açu, o vaporduto tem uma extensão, aproximada, de 30 km (PETROGÁS, 

2009). 

3.2 Poços horizontais 

 A percepção de que os poços de água e petróleo não são exatamente verticais 

chamou a atenção da indústria do final da década de 20, quando proprietários entraram 

com ações judiciais alegando que certas perfurações tinham cruzados as fronteiras de 

suas propriedades. Isso impulsionou o surgimento de ferramentas de pequeno diâmetro 

capazes de avaliar a direção do poço enquanto se perfura. De posse dessa tecnologia, se 

iniciou o desenvolvimento da perfuração direcional atrelado a investimentos em 

automação mecânica para perfuração de poços. A perfuração direcional se tornou mais 

popular quando, em 1934, engenheiros salvaram o campo de Conroe (Texas) através de 

poços de alívio que ajudaram a conter a alta pressão do gás e o fogo, em Conroe. Na 

década de 70, a grande inovação veio com a implantação dos motores de fundo de poço 

(motores impulsionados pela energia hidráulica da lama de perfuração, que circula para 

baixo dentro da coluna de perfuração) e das ferramentas geodirecionais e de telemetria. 

O motor de fundo permitiu que a maior parte dos tubos de perfuração ficasse 

estacionária. Juntamente com os motores surgiram outros equipamentos de suporte, 

materiais e tecnologias que auxiliaram os avanços direcionais (KOK, [s.d.a]).   

Em 1929, há relatos da perfuração do primeiro poço horizontal, mas como as 

técnicas eram precárias a perfuração horizontal comercial só foi iniciada nos anos 80, 

com exceção dos russos. Com o passar dos anos, as ferramentas foram possibilitando a 

perfuração direcional com ganho e perda de grandes ângulos e assim, o poço com 

inclinação de 90º (poço horizontal), que antes não era comercialmente viável, passa a 
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ser comercial. Um dos primeiros países a obter a tecnologia foi a Rússia. Em 1950, os 

russos já dominavam a tecnologia, mas eram isolados e não existiam nenhum 

intercâmbio técnico entre os países. Eles também levaram essa tecnologia para o 

ambiente offshore.  

Adegbesan, Leute e Courtnage (1991) relatam a experiência tecnológica na 

perfuração do primeiro poço horizontal (Horizontal Well Pilot I – HWPI) para 

recuperação de óleo pesado, em Cold Lake (Canadá), que teve início em 1978. Esse 

pioneirismo na recuperação de óleo pesado foi desenvolvido através da Esso Resources 

Canada Limited (ERCL). Utilizou-se a injeção de vapor nesse campo para produzir mais 

de 50.000 m³ de óleo com ºAPI de 10, durante 8 anos de operação. O fator de 

recuperação desse projeto ficou entre 20 e 30 %.  

Existem relatos da perfuração de poços horizontais comerciais realizadas, entre 

1980 e 1983, pela empresa francesa Elf Aquitaine, em três campos europeus. Um destes 

campos era o de Rospo Mare (em 1982), localizado no mar da Itália, onde a produção 

foi incrementada. Posteriormente, a British Petroleum perfurou no Alasca, no campo de 

Prudhoe Bay (em 1984), foi uma tentativa bem-sucedida para minimizar a água 

indesejada e intrusões gás. Existem relatos também de perfurações nos campos de Bima 

e Arjuna Fields (Indonésia), em 1986, e em Austin Chalk (EUA), em 1985 (KOK, 

[s.d.b]; PETROBRAS, 2005). Com o surgimento de mais operadoras, a perfuração 

horizontal se tornou mais frequente, principalmente, nas regiões de óleos pesados.  

Em 1990, em todo o mundo, mais de 1.000 poços horizontais já haviam sido 

perfurados, tanto em terra como no mar. Entre 1985 e 1993, a Naval Facilities 

Engineering Service Center (EUA) desenvolveu tecnologias gerenciáveis de perfuração 

horizontal capazes de atingir entre 3.000 e 4.500 m, podendo chegar a 7.500 m, sob 

condições favoráveis. O surgimento do motor de fundo e das ferramentas de MWD 

(Measurement While Drilling), e posteriormente de LWD (Logging While Drilling), 

foram fundamentais para a expansão das atividades de perfuração e a explotação de 

hidrocarbonetos pesados. No início dos anos 2000, existiam 23.385 poços horizontais 

distribuídos em 69 países, só nos Estados Unidos existiam 10.966 e no Canadá mais 

9.655 (KOK, [s.d.b]). 

No Brasil a técnica foi aplicada, em 1985, no campo de Fazenda Belém. Por ser 

uma região com petróleo de baixo grau API a produção poderia aumentar e foi isso que 

aconteceu. O poço teste só teve 90 m de trecho horizontal e a produção aumentou 13 

vezes, com relação a capacidade de produção de um poço vertical (PETROBRAS, 
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2012). Morais, 2015, relatou que após a perfuração de poços horizontais ser 

tecnicamente comprovada, foi perfurado em 1990, na bacia de Campos (campo de 

Bonito), o primeiro poço horizontal brasileiro com 464 m de seção horizontal e 222 m 

de lâmina d´água.  

O primeiro poço horizontal em águas profundas foi perfurado em 1994, no campo 

de Marlim, sob 903 m de lâmina d´agua. Posteriormente, um poço horizontal, em 

Jubarte, atingiu 1076 m de seção horizontal sob 1.300 m lâmina d´água. Nessa época, a 

técnica foi evoluindo e as brocas foram incrementadas com sensores super-resistentes 

que indicavam até quando se encontrava água ou petróleo (MORAIS, 2015).  

No Rio Grande do Norte, a Petrobras perfurou dois poços horizontais em Estreito, 

sob o leito do rio Açu, em 1995, que possuía um volume de 3,6 milhões de metros 

cúbicos. Mesmo com algumas condições adversas, os dois poços foram perfurados e 

completados com sucesso. Enquanto um poço vertical, em média, produzia 2 m³/dia, um 

dos poços perfurados tinha potencial de produção superior a 30 m³/dia (PAULA, 1996). 

Os poços horizontais também foram utilizados em Urucu (Amazonas), em 2009, e na 

Bahia, em 2011, com a volta da exploração do campo de Dom João que tinha previsão 

da perfuração de 40 poços horizontais. É importante frisar que essas operações, 

realizadas pela Petrobras, foram desenvolvidas pensando na preservação do meio 

ambiente, destacando uma das vantagens de se perfurar horizontalmente. 

Em março de 2012, foi perfurado no campo de Lula (Bacia de Santos) o primeiro 

poço horizontal em água profundas sob a camada de sal Brasileira, esse poço tem 950 

m de trecho horizontal. Nos anos que se seguem, existem registros da perfuração de 

poços horizontais nos campos de Uruguá, Tambaú e Atlanta (bacia de Santos); de 

Marlim, Waikiki e Papa Terra (bacia de Campos); no projeto, lançado em 2013, para 

revitalização do campo de Carmópolis e no desenvolvimento de novas reservas nas 

bacias de Sergipe e Alagoas, entre outros (PETROBRAS, 2013; BARRA ENERGIA, 

2014). 

3.3 Processos de Drenagem Gravitacional Auxiliados por Vapor 

Na década de 70, diante do grande uso de vapor nos reservatórios de petróleo e 

com a evolução da engenharia de poços, Butler, McNab, Lo (1981); Butler, Stephens 

(1981) e Butler, Stephens, Weiss (1980), baseados nos estudos de Cardwell, Parsons 

(1949) sobre a teoria da drenagem gravitacional, iniciaram a abordagem teórica dos 

processos gravitacionais para desenvolver reservas canadense de óleo pesado.  
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3.3.1 Estudos sobre o SAGD 

Na segunda metade dos anos 80, através da perfuração de um par de poços 

horizontais foi desenvolvido o teste piloto do SAGD sobre as reservas betuminosas de 

Athabasca (AOSTRA Underground Test Facility). O teste confirmou os conceitos 

originais do processo e verificou a acuracidade dos modelos numéricos previstos com 

conhecimentos suficiente da permeabilidade e da resolução do grid. O SAGD mostrou-

se economicamente viável através de uma combinação da recuperação de óleo, vazão 

de produção e razão vapor-óleo (EDMUNDS et al, 1994). 

Por volta de 1997, já existiam cerca de 22 projetos pilotos de SAGD ativos, mas 

que apresentavam a necessidade de otimização para obtenção de produções confiáveis 

e econômicas para tais reservatórios. Em junho de 1997, teve início o primeiro projeto 

piloto de SAGD da américa latina, desenvolvido no campo de Tia Juana, Venezuela, 

apresentando um fator de recuperação de 52%. Esse valor foi 40 % maior do que quando 

foi aplicada a injeção cíclica de vapor, nesse campo (MENDOZA, FINOL e BUTLER, 

1999). 

Butler (1998) compara o método SAGD com a injeção cíclica de vapor e relata a 

alta eficiência de recuperação de óleo do SAGD atrelada a menor necessidade de água, 

energia e perfuração/completação de poços. Nos anos que se seguem, a quantidade de 

testes pilotos do SAGD aumentou tanto no Canadá como na Venezuela, alguns casos 

apresentaram sucesso e outros não. 

Barillas (2005) e (2008) realizou estudos de simulação numérica da aplicação do 

SAGD em um reservatório com características do Nordeste Brasileiro. Em 2005, ela 

estabelece conclusões sobre a permeabilidade horizontal, a viscosidade do óleo, a 

presença de aquífero e folhelhos no reservatório, comprimento dos poços, separação 

vertical e etc. Em 2008, testou-se o desenvolvimento do processo SAGD observando a 

presença de capa de gás, da qualidade do vapor injetado, da razão óleo-vapor, da 

espessura do reservatório, da injeção semicontínua de vapor, além de ter desenvolvido 

uma análise econômica simplificada do processo. 

Em outro estudo de simulação, os autores Gates, Adams e Larter (2008) resolvem 

simular o processo de recuperação de hidrocarbonetos em um reservatório de betume do 

Athabasca, através da inclinação do poço produtor para desenvolver uma região com 

alto gradiente de viscosidade. O JAGD foi comparado com o SAGD em 7 anos de 

simulação. O JAGD apresentou maior produção acumulada e maior eficiência térmica 
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durante os 7 anos de projeto. Os autores comentam que dependendo do reservatório, 

fixar a localização do poço produtor a poucos metros acima da zona de óleo, nos casos 

SAGD, nem sempre é o melhor design para se adotar. 

Mojarab, Harding e Maini (2009) fazem um estudo comparativo com o SAGD 

através da inclinação do poço injetor. Esse estudo de simulação também foi 

desenvolvido com base nos reservatórios de Alberta (Athabasca e Cold Lake) e utilizou 

o simulador Stars da CMG. Em Athabasca, esse novo arranjo apresentou um aumento 

de 5% na eficiência energética. 

3.3.2 Estudos sobre o Fast-SAGD 

Em 2000, Polikar, Cyr e Coates inovam os processos de drenagem gravitacional 

utilizando vapor através do estudo da simulação do processo Fast-SAGD. Nos casos em 

que se utilizou mais de um par de poços no reservatório, obteve-se uma formação da 

câmara de vapor mais rápida, adicional produção de óleo devido a existência do poço 

auxiliar, redução da perda de calor para as camadas sobrejacentes e utilização de menos 

poços e menos vapor,  

Shin e Polikar (2006) desenvolveram um protótipo físico de laboratório para testar 

o Fast-SAGD e o SAGD a altas temperaturas e pressões, em uma reserva com 

características similares às de Cold Lake. O processo era automatizado e mostrou-se 

com uma maior produção de óleo acumulado para o Fast-SAGD, mas com menor razão 

vapor-óleo para o modelo SAGD. 

Dang et al, em 2012, também realizou a comparação do Fast-SAGD com o SAGD 

para três formações diferentes de Alberta. O Fast-SAGD recuperou mais 

hidrocarbonetos e foi mais eficiente energeticamente. 

Sarapardeh et al, em 2013, realizaram um estudo de caso em um reservatório 

carbonático, altamente fraturado e de óleo pesado, localizado no Golfo Pérsico ao sul 

do Irã. Foi realizado a otimização das condições de operação do Fast-SAGD através de 

simulação numérica e comparou-se ao processo SAGD. O estudo revelou que o 

parâmetro mais importante que deve ser otimizado é o tempo de inicialização do poço 

auxiliar. O estudo mostrou aumento da eficiência e redução nos custos de explotação de 

óleo pesado, em reservatórios naturalmente fraturados, quando se usa o Fast-SAGD. 
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3.3.3 Estudos sobre o Cross-SAGD 

Stalder (2007), baseado nos estudos de Butler (1991), propõe um novo modelo de 

drenagem gravitacional chamado de Cross-SAGD. Através de um estudo comparativo 

da simulação numérica de um reservatório homogêneo de Athabasca, pelo simulador 

STARS da CMG, Stalder mostra uma vantagem do Cross-SAGD sobre o SAGD quando 

são requeridas pressões em torno de 1500 kPa para um reservatório de 20 m de zona de 

óleo.  

Stalder (2008) desenvolve outro estudo comparativo de simulação tomando como 

base o mesmo reservatório em estudo, anteriormente, mas agora com variações na zona 

de óleo em 10 m, 20 m, 30 m e 40 m. O Cross-SAGD apresentou maior crescimento 

lateral da câmara de vapor, aceleração da recuperação de óleo e menor razão vapor-óleo 

acumulada, mas com performance similar a do SAGD. Ainda apresentou antecipação 

da produção quando se tinha uma espessura da zona de óleo de 20 m. Conforme a zona 

de óleo aumentava de espessura, os resultados foram melhores para o arranjo SAGD. 

Diante dos resultados obtidos, Stalder (2009) realiza um novo estudo comparativo 

de simulação observando além da espessura da zona de óleo e da pressão de injeção, a 

heterogeneidade do reservatório. Os resultados são positivos ao Cross-SAGD com a 

redução da espessura da zona de óleo, com pressão de injeção de 1500 kPa e com 

espaçamento lateral entre poços, tanto injetores como produtores, de 100 m. As 

simulações ainda sugerem que o Cross-SAGD é bastante afetado quando aplicado em 

reservatórios heterogêneos. 

3.3.4 Estudos sobre a injeção com poços verticais e produção com poços 

horizontais  

Butler e Liebe (1991) relatam a utilização da injeção de vapor em poços verticais 

para serem drenados por três tipos de poços produtores através de modelos físicos 

experimentais em dispositivos cilíndricos tridimensionais. Foi comprovado que a 

câmara de vapor formada na injeção de vapor com poços verticais é afetada pelo tipo de 

poço produtor, pela pressão de vapor e pelo tipo de óleo. Observou-se, também, que o 

uso de injetores verticais proporcionou um crescimento mais rápido da câmara de vapor 

na parte superior do reservatório. 
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Adegbesan, Leute e Courtnage (1991) retratam a utilização do método térmico de 

injeção de vapor incorporado a tecnologia da perfuração horizontal no projeto HWPI, 

em 1978. Em Cold Lake e nos campos de Alberta, já era comum a aplicação de métodos 

térmicos, principalmente, a injeção cíclica em poços verticais. O poço tinha 245 m de 

trecho horizontal com um único injetor localizado 45 m acima no final do trecho 

horizontal. Utilizou-se a injeção cíclica por 8 anos de projeto, obteve-se um fator de 

recuperação entre 20 e 30 % e a aplicação sugeriu ser potencialmente viável.  

Adegbesan (1992) apresentou um estudo de simulação com dados medidos em 

campo do projeto HWPI, para mostrar a performance de operações térmicas com poços 

horizontais.  Além da obtenção de um excelente ajuste de histórico, ele ainda testa a 

presença de fraturas com geometrias verticais e horizontais no sistema. 

Singhal, Ito e Kasraie (1998), de posse dos projetos bem-sucedidos executados em 

campos do Canadá (Tangleflags, Underground Test Facility - UTF e Horizontal Well 

Pilot I - HWPI), reuniram as premissas e os designs de injeção abordados e observaram 

as vantagens de se injetar vapor para drenar gravitacionalmente hidrocarbonetos através 

da simulação. A injeção com poços verticais foi vantajosa para óleos com viscosidades 

menores que 35.000 mPa.s e quando, no campo em estudo, já existir poços verticais 

perfurados, pois assim existiria uma economia de recursos. Além disso, foi indicado que 

o espaçamento entre os injetores, localizados sobre o produtor, seja da ordem de 150 m 

e a distância lateral entre injetores e produtor não exceda 75 m. Os autores ainda 

discorrem que o melhor arranjo para se obter uma grande câmara de vapor lateralmente 

é o SAGD, e que esse arranjo também deve ser aplicado para reservatórios que possuam 

óleo com viscosidade maior que 65.000 mPa.s. 

Barillas (2005) testa modelos com três injetores verticais e um injetor vertical, 

ambos os modelos com produção através de poços horizontais. Mas, ao compará-los 

com o SAGD, eles não obtiveram sucesso. 

Tamer e Gates (2009) realizam um estudo de simulação em um reservatório com 

características obtidas da locação do projeto piloto de Dover UTF Phase B (Canadá), 

sobre o impacto na performance em diferentes configurações de arranjos dos poços que 

utilizam a injeção de vapor na drenagem gravitacional de óleo. Eles concluem: a) a 

injeção com poços horizontais proporcionam maior entrega de vapor para a formação e 

desenvolvem a câmara de vapor mais rápido; b) a injeção em poços verticais 

proporcionou menores perdas de calor para as camadas sobrejacentes, promovendo uma 

melhor eficiência na distribuição do calor no início do processo; c) é melhor usar 
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produtores horizontais, quando se injetar vapor com poços verticais e que o ponto chave 

do controle da vazão de produção de óleo é definido pelo tamanho da câmara de vapor.  

Em um outro estudo similar, Tamer e Gates (2012) incrementam os resultados anteriores 

com uma análise econômica, e concluem que o arranjo com um par de poços horizontal 

é mais lucrativo.  

 Os recentes estudos sobre a drenagem gravitacional de óleo utilizando vapor em 

reservatórios de óleo pesados são promissores. A evolução da tecnologia de perfuração 

de poços, a cada ano, proporciona a explotação de reservas que antes eram pouco 

atrativas, do ponto de vista técnico ou econômico. Esse estudo apresenta uma 

comparação entre arranjos com injeção de vapor e produção de óleo com poços 

horizontais e arranjos com injeção de vapor em poços verticais e produção de óleo com 

poços horizontais.  
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4. Materiais e Métodos 

Neste capítulo foi abordado o passo a passo da montagem dos modelos que 

foram simulados. Focou-se no simulador, na malha utilizada, nas características do 

reservatório, nas características dos fluidos envolvidos e nas características operacionais 

dos modelos estudados. 

4.1 Ferramentas Computacionais 

Para a realização das simulações foi utilizado o programa Launcher, da CMG 

(Computer Modelling Group) – versão 2014, através do módulo STARS (Steam, 

Thermal, and Advanced Process Reservoir Simulation). O STARS foi desenvolvido 

para simular a recuperação de petróleo utilizando métodos térmicos e químicos com 

vastas características físicas e químicas do fluido e do reservatório. Com o STARS, é 

possível simular métodos especiais como, por exemplo: injeção contínua de vapor, 

injeção cíclica de vapor, injeção de vapor com aditivos, injeção de produtos químicos, 

combustão in situ, entre outros.  

Para criar o reservatório utilizou-se o módulo Builder. Basicamente, os 

parâmetros que são necessários na entrada de dados do Builder são: a configuração da 

malha do reservatório modelo, as propriedades da rocha, dimensões do reservatório, 

modelo de fluido encontrado no reservatório, dados de controle numéricos, condições 

iniciais impostas ao sistema e as condições operacionais. O CMG utiliza uma ampla 

variedade de modelos de malha e de porosidade, tanto em escala de laboratório quanto 

de campo. Os sistemas de malhas podem ser cartesianos e cilíndricos e podem possuir 

profundidade e espessura variáveis. Além disso, possibilita configurações 

bidimensionais e tridimensionais para qualquer sistema de malha. 

Para modelar o fluido presente no reservatório utilizou-se o WinProp. Essa 

ferramenta possibilita a modelagem do fluido e o comportamento de suas propriedades 

contido no meio poroso. O WinProp é uma ferramenta essencial para engenheiros de 

reservatórios, tanto no laboratório como em campo, para identificar e modelar o 

comportamento das fases e propriedades dos fluidos com precisão. Ele modela fluidos 

para processos especiais, multifásicos e aqueles onde existam variações composicional. 

Sendo assim, um componente integral na modelagem de fluidos para simulação de 

processos de recuperação de petróleo. 
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  O reservatório em estudo é um modelo que possui características dos fluidos e 

geológicas de um reservatório do Nordeste Brasileiro. 

4.2 Modelo de Fluido 

Modelou-se um modelo de fluido com composição molar de acordo com a Tabela 

4.1.  Incialmente, o fluido é constituído de vários componentes, mas para reduzir o 

tempo de simulação optou-se pelo agrupamento dos componentes em 8 

pseudocomponentes. Por possuir as maiores frações referentes aos componentes mais 

pesados, o fluido modelado apresentou um ºAPI de aproximadamente 17. De acordo 

com a Tabela 2.1, por apresentar ºAPI menor que 22 e maior que 10, o óleo é classificado 

como pesado. Uma das etapas da modelagem do fluido é ajustar a pressão de saturação. 

A pressão de saturação experimental era de 2.647,8 kPa e depois de ajustada ficou em 

2.398,8 kPa, apresentando um desvio de 9,63 %. 

Tabela 4.1: Composição do óleo. 

Pseudocomponentes do óleo Porcentagem molar (%) 

CO
2
 a N

2
 0,72 

CH
4
 a C

3
 10,35 

iC
4
 a nC

5
 0,32 

C
6
 a C

10
 0,38 

C
11

 a C
19

 16,65 

C
20

 a C
29

 28,92 

C
30

 a C
39

 17,24 

C
40+

 25,42 

Total 100,00 

 

Depois de finalizar a modelagem do hidrocarboneto foi possível observar o ajuste 

do modelo de fluido, através dos pontos experimentais do fator volume formação do 

óleo (Bo) e da razão de solubilidade (Rs) com a variação da pressão. Na Figura 4.1 e 

Figura 4.2, se observa que os dados experimentais se sobrepõem sobre o modelo 

pseudoizado, mostrando um ajuste satisfatório do modelo com pseudoscompoentes. 
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Figura 4.1: Pressão x Fator volume formação do óleo (Bo). 

 

 

 

Figura 4.2: Pressão x Razão de solubilidade (Rs). 
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 A Figura 4.3 mostra o comportamento da viscosidade com a variação da pressão 

para os dois casos, pseudoizado e dos dados experimentais, podendo ser observado um 

ajuste satisfatório entre os pontos. 

Figura 4.3: Pressão x Viscosidade do óleo. 

 

 O comportamento da viscosidade do óleo em função da variação da temperatura 

pode ser acompanhado na Figura 4.4. A viscosidade inicial do óleo é compatível com 

reservatórios brasileiros e de outras bacias de óleos pesados. Inicialmente, esse valor é 

de 791,64 cP e refere-se a temperatura de reservatório de 37,8 °C. 
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Figura 4.4: Temperatura x Viscosidade do óleo. 

 

4.3 Modelo de Reservatório 

 O reservatório utilizado para construção dos modelos é homogêneo e possui 

dimensões semelhantes aquelas encontradas no Nordeste brasileiro. As dimensões do 

modelo de reservatório adotado no estudo são mostradas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Dimensões do reservatório. 

Blocos Dimensão 

35 blocos na direção i 2,85 m 
119 blocos em j 5,04 m 
30 blocos em k 1,00 m 
Total: 124.950  

 

 A Figura 4.5 apresenta uma vista 3D do modelo de reservatório desenvolvido. 
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 Figura 4.5: Dimensões do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Características do Reservatório 

A Tabela 4.3 apresenta algumas características do modelo de reservatório nas 

condições iniciais.  

Tabela 4.3: Propriedades do reservatório. 

Características Valores 

Área do reservatório (m²) 100 x 600  

Espessura da reserva (m) 30 

Espessura da zona de óleo (m) 20 

Espessura da zona de água (m) 10 

Profundidade do topo do reservatório (m) 200 

Contato água-óleo (m) 220 

Pressão de referência @ 200 m (kPa) 1980,17 

Óleo in place (m³ std) 181.854 

 

A Tabela 4.4 mostra algumas das propriedades básicas da rocha e do fluido que 

compõem o modelo físico do reservatório. Alguns desses valores são similares aos 

valores médios encontrados em reservas nordestinas. 
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Tabela 4.4: Propriedades da rocha e do óleo. 

Propriedades Valores 

Permeabilidade horizontal (mD) 1000  

Permeabilidade vertical (mD) 100 

Porosidade (%) 26 

Água conata (%) 30 

Viscosidade do óleo @ 37.8 °C (cP) 791,64 

Densidade do óleo @ 37,8 °C e 1980,17 kPa (kg/m³) 937 

Compressibilidade efetiva da rocha @ 1980,17 kPa (1/Pa) 4,35x10-7  

Condutividade térmica da rocha (W/(m*K)) 1,73  

Condutividade térmica da água (W/(m*K)) 0,63 

Condutividade térmica do óleo (W/(m*K)) 0,13 

Condutividade térmica do gás (W/(m*K)) 0,043 

Capacidade calorífica volumétrica da rocha (J/(m*K)) 2347,37  

 

4.3.3 Curvas de Permeabilidade Relativa 

Observa-se os valores de permeabilidade relativa do óleo e do gás em função da 

saturação de água e líquidos na Figura 4.6 (através dela observa-se o comportamento da 

interação rocha-fluido). O percentual de água existente nos poros da rocha é de 30 %, 

inicialmente. 
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Figura 4.6: Permeabilidade relativa água-óleo e líquido – gás. 

 

4.4 Características Operacionais   

Todos os modelos desenvolvidos têm em comum as características operacionais 

listadas na Tabela 4.5. Essas características operacionais se mantiveram constantes ao 

longo da pesquisa. 

 

Tabela 4.5: Características operacionais. 

Variáveis operacionais  Valores 

Temperatura do Vapor (°C) 288  

Título do Vapor (%) 50 

Pressão máxima de fundo do poço injetor (kPa) 7198  

Pressão mínima de fundo do poço produtor (kPa) 196,5 

Comprimento do poço produtor (m) 510 

Distância entre o poço produtor e o contato água-óleo (m) 3,5 

Tempo de projeto (anos) 20 
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Na Figura 4.7, observa-se uma vista 2D do modelo base com os poços horizontais 

centrais perfurados (arranjo SAGD). Pode-se ver, ainda, a distribuição inicial da 

saturação de óleo, que possui média de 38 %. Nas primeiras camadas do reservatório 

observa-se as maiores saturações de óleo. O bloco que possui maior saturação tem 66 % 

de óleo nos poros e o que tem menor tem 0,0001 %, este pertencente a zona de água. 

  

Figura 4.7: Mapa de saturação inicial de óleo. 

 

 

Por ser uma vista 2D, observa-se uma única camada em J, sendo assim só é 

possível ver uma única completação do poço injetor, localizado em cima, e uma única 

completação do produtor, embaixo. Vale salientar que esse modelo possui 5 metros de 

distância vertical entre poços. 

4.5 Descrição dos casos a serem simulados 

Para realizar a comparação técnica dos modelos com injeção vertical e horizontal 

foi necessário realizar uma análise particular de cada sistema. Para produzir os fluidos 

de todos os modelos desenvolvidos, foi disposto um poço produtor horizontal central 

de, aproximadamente, 510 m. Para a definição de posicionamento e comprimento desse 

poço levou-se em conta os resultados obtidos por Butler, 1998; Barillas et al, 2004; 

Barillas, 2005; Barillas, 2008 e Rocha, 2014a.  

 



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

 

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                               61 

4.5.1 Modelos com injeção em poços horizontais 

Nos modelos em que se injetou vapor em poços horizontais observou-se o 

comportamento da produção de óleo quando se variou a distância vertical entre produtor 

e injetor, a distância lateral entre injetor e o produtor e a vazão de injeção. Com base em 

Butler, 1998; Barillas, 2005; Barillas, 2008 e Rocha, 2014a, resolveu-se analisar as 

distâncias verticais de 5 m, 8 m e 11 m, mostradas na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Vista IK das distâncias verticais analisadas. 

 

 

As distâncias laterais adotadas desenvolveram-se com o deslocamento do poço 

injetor em relação ao produtor (fixado na camada central em J). Sendo assim, se analisou 

o posicionamento do poço injetor no centro do reservatório (Central - Figura 4.9a), na 

metade da distância entre o produtor e a fronteira do reservatório (Mediana - Figura 

4.9b) e na fronteira do reservatório (Extrema - Figura 4.9c). A Figura 4.9 mostra uma 

vista superior (IJ), em 2D, desses modelos. 

 

 



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

 

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                               62 

Figura 4.9: Configuração dos poços horizontais: (a) Central (SAGD), (b) Mediana e 

(c) Extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sequencialmente, com as variáveis definidas, foi realizado um estudo de 

sensibilidade através do planejamento experimental completo entre as três variáveis 

citadas, variando-as em três níveis (3³). Através do diagrama de Pareto e das superfícies 

de respostas, se observou quais variáveis exerciam maior influência no sistema. Na 

Tabela 4.6, observa-se a esquematização do planejamento experimental para a 

configuração horizontal. 
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Tabela 4.6: Planejamento experimental 1 – Configuração horizontal. 

Parâmetros Níveis 

 -1 0 1 

Distância vertical (m) 5 8 11 

Distância lateral Central Mediana Extrema 

Vazão de injeção (m³ std/dia) 50 125 200 

Planejamento 3³ 27 experimentos 

 

4.5.2 Modelos com injeção em poços verticais 

Nos casos que foi considerada a injeção de vapor através de poços verticais foi 

analisada a produção de óleo com a variação da quantidade de poços na malha, a 

completação dos poços injetores, a distância lateral entre os injetores e o produtor e a 

vazão de injeção.  

De acordo com os estudos de Butler, 1998; Barillas, 2005; Barillas, 2008 e Rocha, 

2014a, inicialmente, optou-se por completar os poços injetores até a 12ª camada, em K. 

Desse modo, tem-se uma distância vertical de 5 m entre a última completação do poço 

injetor e o poço produtor. Os modelos completados até a 12ª camada, a partir do topo do 

reservatório, receberam a denominação de Completo, como vê-se na (Figura 4.10b). 

Optou-se por analisar também as completações nas camadas iniciais do reservatório e 

em uma região intermediária definida como base do poço injetor. As configurações com 

completação no Topo e na Base foram definidas de modo que, a primeira, se apresenta 

com a completação das 6 primeiras camadas do reservatório (Figura 4.10a) e, a segunda, 

com a completação das camadas a partir da 7ª até a 12ª (Figura 4.10c).  A Figura 4.10 

apresenta a completação de três modelos com as três configurações de completação 

adotadas nesse estudo. Em ambos os modelos, os injetores estão localizados acima do 

produtor. Foi realizado um corte na figura em J, para ficar mais nítida a imagem. 
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Figura 4.10: Completações dos poços injetores utilizadas: (a) Topo, (b) Completo e (c) 

Base. 

 

 

Similar aos modelos com injeção horizontal, as distâncias laterais adotadas foram 

realizadas com o deslocamento do poço injetor em relação ao produtor (fixado na 

camada central em J), sendo assim analisou-se o posicionamento dos injetores no centro 

(Central - Figura 4.11a), na metade da distância entre o produtor e a fronteira do 

reservatório (Mediana - Figura 4.11b) e na fronteira do reservatório (Extrema - Figura 

4.11c). Na Figura 4.11, observa-se uma vista superior (IJ), em 2D, desses modelos.  
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Figura 4.11: Configuração para 2 poços verticais: (a) Central, (b) Mediana e (c) 

Extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Um outro fator adotado nesse estudo com configuração vertical foi a quantidade 

de poços verticais injetores que estariam dispostos na malha. A Figura 4.11 também 

exemplifica as configurações dos modelos que possuem 2 poços injetores verticais.  

 Na Figura 4.12, tem-se uma vista superior (IJ) das configurações dos modelos que 

têm 4 poços injetores verticais.  
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Figura 4.12: Configuração para 4 poços verticais: (a) Central, (b) Mediana e (c) 

Extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.13 ilustra os modelos que apresentam 6 poços injetores verticais. 
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Figura 4.13: Configuração para 6 poços verticais: (a) Central, (b) Mediana e (c) 

Extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também foi feito um estudo de sensibilidade através do planejamento 

experimental completo entre as quatro variáveis citadas, variando-as em três níveis (34), 

para destacar as variáveis e interações que são estatisticamente mais influentes no 

sistema. Na Tabela 4.7, observa-se a esquematização do planejamento experimental para 

a configuração vertical. 

Tabela 4.7: Planejamento experimental 2 – Configuração vertical. 

Parâmetros Níveis 

 -1 0 1 

Número de poços injetores 2 4 6 

Completação do injetor Topo Completo Base 

Distância lateral Central Mediana Extrema 

Vazão de injeção (m³ std/dia) 50 100 150 

Planejamento 34 81 experimentos 
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 Durante a realização do estudo fez-se necessário a análise das configurações 

centrais com 8 e 10 poços injetores verticais centrais. A disposição dos poços no 

reservatório foi feita de acordo com a Figura 4.14. 

 

 Figura 4.14: Configuração central para modelos com 8 e 10 poços verticais. 
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Sequencialmente à análise técnica dos modelos, foi desenvolvido um estudo 

econômico simplificado para observar como as variáveis financeiras se comportam 

frente às respostas técnicas encontradas nos modelos com configurações central e 

extrema.  

 

4.5.3 Dados econômicos  

Os valores presentes líquidos anuais (VPL) foram desenvolvidos observando-os 

através do aumento da vazão de injeção de vapor na malha, da variação do custo do 

vapor, da variação da TMA e do preço do barril de petróleo. A análise do VPL foi 

realizada em uma planilha eletrônica, através da equação 2.1, mostrada no Capítulo II. 

Para realizar a análise econômica tomou-se como referência Rodrigues (2012) e 

Rocha (2014b).  Através do estudo de Rodrigues (2012), foi possível quantificar os 

valores de custo com vapor, com tratamento da água produzida, com produção e 

elevação do óleo e com o gerador de vapor. Esses valores foram atualizados ano a ano, 

de acordo com a inflação anual americana fornecida pelo Global-Rates (2015).  O preço 

do barril de óleo foi baseado na cotação de maio de 2015, do óleo WCS (Western 

Canadian Select). De acordo com CBC News (2015), o barril do WCS custava US$ 

52,63.  Utilizou-se o WCS, pois este é caracterizado como sendo um óleo pesado com 

ºAPI, entre 19 e 22, sendo assim, mais compatível com esse estudo, diferentemente, dos 

óleos leves e mais bem cotados como o WTI (West Texas Intermediate) e o Brent, que 

possuem ºAPI entre 38 e 40. A Tabela 4.8 mostra os principais dados econômicos 

considerados nesse estudo. 
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Tabela 4.8: Variáveis econômicas. 

Variáveis Valores 

Custo de vapor inj (US$/m³) 13,05 

Custo de tratamento da água produzida (US$/m³) 3,91 

Custo de óleo produzido e elevação (US$/m³) 40,99 

Valor do óleo (US$/bbl) – WCS (Maio/2015) 52,63 

Valor do óleo (US$/m³) 331,03 

Preço de gerador (US$) 1.564.173,00 

Capacidade do gerador (m³ std/dia) 500 

Tempo de projeto (anos) 20 

Eficiência do gerador (%) 90 

TMA (% a.a.) 15 

Custo de perfuração e completação dos poços horizontais onshore 

(US$/Poço) 
750.000,00 

Custo de perfuração e completação dos poços verticais onshore 

(US$/Poço) 
250.000,00 

  

  

Na análise econômica principal, optou-se por considerar uma Taxa Mínima de 

Atratividade, ao ano, de 15%. Vale salientar que no mercado de petróleo uma TMA de 

15 % ao ano é considerada um pouco elevada, como não se tinha um valor real de 

mercado optou-se por realizar uma análise conservadora. Na análise econômica 

desenvolvida, os valores calculados de VPL (US$) foram analisados ano a ano até o 

último ano de projeto. Após o cálculo dos VPL, foi possível avaliar os modelos que 

apresentaram melhores resultados econômicos diante dos arranjos estudados.  
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4.6 Metodologia do trabalho 

 A seguinte sequência de etapas foi desenvolvida para a organização e 

desenvolvimento deste trabalho: 

1. Revisão bibliográfica e elaboração do Estado da Arte; 

2. Modelagem do modelo de fluidos no módulo WinProp; 

3. Modelagem do modelo de reservatórios no módulo Builder; 

4. Definição do modelo base horizontal; 

5. Análise da vazão para os modelos horizontais; 

6. Definição dos parâmetros e níveis do planejamento experimental 33; 

7. Simulação dos arquivos no STARS; 

8. Definição do modelo base vertical; 

9. Análise da vazão para os modelos verticais; 

10. Definição dos parâmetros e níveis do planejamento experimental 34; 

11. Simulação dos arquivos no Stars; 

12. Análise dos resultados através de diagramas de Pareto e superfícies de 

respostas; 

13. Análise do aumento de poços injetores para a configuração vertical; 

14. Análise comparativa do Volume Poroso Injetado; 

15. Análise comparativa da câmara de vapor formada; 

16. Análise econômica através do VPL; 

17. Análise de um caso hipotético; 

18. Estudo de sensibilidade econômico; e 

19. Conclusões e recomendações. 
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5. Resultados e Discussões 

Neste capítulo são mostrados os resultados obtidos durante o estudo. Para melhor 

entendimento, optou-se por fazer análises separadas de cada planejamento. Na 

sequência, observou-se a influência técnica do aumento de poços verticais na malha, do 

volume poroso injetado e a formação da câmara de vapor. Ainda foi desenvolvido a 

análise econômica dos casos com injeção de vapor em poços horizontais e verticais. 

5.1 Análise da injeção de vapor em poços horizontais 

Foi realizada uma análise considerando poços injetores horizontais para verificar a 

eficácia da injeção continua no sistema analisado. Nos modelos simulados, observou-se 

o comportamento da produção de óleo quando se variou a distância vertical entre 

produtor e injetor, a distância lateral entre injetor e o produtor e a vazão de injeção. 

5.1.1 Análise da vazão de injeção 

Foi realizada uma análise de vazão de injeção de vapor para cada sistema 

estudado, para definir os valores de vazão de injeção que são usados no planejamento. 

Para essa análise optou-se por usar a distância vertical entre poços de 5 m. A vazão de 

injeção apresentada em cada modelo é a vazão total de vapor injetada no reservatório. 

Na Figura 5.1, observa-se a variação do range de vazões de injeção analisadas para 

a “Configuração Central” (SAGD). Para essa configuração, observa-se que conforme se 

aumenta a quantidade de massa e, consequentemente, calor no sistema há um incremento 

da produção acumulada. Contudo, chega um momento em que o sistema não responde 

mais de forma positiva ao aumento da vazão.  
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Figura 5.1: Análise da vazão para a configuração central (SAGD). 

 

Na Figura 5.1, se observa que quando se injetou com vazão de 140 m³ std/dia a 

produção acumulada incrementa muito pouco durante os anos (cerca de 1%) e, no 20° 

ano, essa produção chega a diminuir quando comparada ao modelo com injeção de 130 

m³ std/dia.  

Para entender o comportamento deste sistema, analisou-se o comportamento no 

tempo da viscosidade do óleo no reservatório para alguns casos simulados. A tabela 5.1 

mostra os modelos com vazão de 90, 130 e 140 m³ std/dia.  

 

Tabela 5.1: Comparativo da viscosidade no tempo. 

Tempo (anos) 
Viscosidade média do óleo no reservatório (cP) 

Q = 90 m³/dia Q = 130 m³/dia Q = 140 m³/dia 

0 791,63 791,63 791,63 

4 540,66 499,37 487,00 

8 398,83 292,33 268,36 

12 264,21 142,29 122,52 

16 180,12 68,66 51,44 
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Entre os modelos de 90 e 130 m³ std/dia observa-se um decréscimo da viscosidade 

conforme se aumenta a quantidade de calor injetada no reservatório. Já entre os modelos 

com vazões de 130 e 140 m³ std/dia, observa-se a pouca influência do incremento da 

quantidade mássica de calor na redução da viscosidade média do reservatório.  Sendo 

assim, a produção de óleo não apresenta um aumento quanto se aplica vazões superiores 

a 130 m³ std/dia.  

A Figura 5.2 mostra a temperatura média do reservatório em função do tempo para 

os casos com vazões de injeção de vapor de 130 e 140. Neste comparativo, observa-se 

um incremento na temperatura quando se aumenta a vazão de vapor. Como o incremento 

foi pouco na temperatura, acabou não influenciando de forma significativa na variável 

resposta, e maiores vazões acabariam provocando a canalização do vapor pelo poço 

produtor. 

Figura 5.2: Temperatura do reservatório x Tempo. 

 

 

Consequentemente, esse aumento da vazão também não provocaria redução 

expressiva na viscosidade do óleo. Como observa-se na Figura 5.3, com o aumento 

contínuo da temperatura do óleo o delta de redução da viscosidade tende a diminuir, 

assim com o passar do tempo a adição de calor ao sistema não terá mais tanta influência 

na redução da viscosidade.  
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Figura 5.3: Temperatura x Viscosidade do óleo. 

 

 

A perda de eficiência do processo quando se aumenta a vazão de vapor injetada 

no reservatório é percebida também quando se analisa o aumento da produção de água. 

Esse aumento pode ser visto através de um comparativo da vazão de produção de agua 

em função do tempo entre os modelos que apresentam vazões de injeção de vapor de 

130 e 200 m³ std/dia, por exemplo (Figura 5.4).  

 

Figura 5.4: Vazão de água x Tempo.  
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Sendo assim, quando se injeta nessa configuração, vazões maiores que 130 m³ 

std/dia, observa-se menores produções acumuladas de óleo, em 20 anos, pouca redução 

da viscosidade do óleo e canalização de água antecipada. Esses comportamentos foram 

os mesmos encontrados para as outras configurações estudadas. Para esses modelos 

também foi constatado a ausência de problemas com injetividade, sendo assim a injeção 

contínua dos valores fixados foram executadas durante os 20 anos. 

Uma análise da vazão de injeção também foi realizada para a configuração 

mediana. A Figura 5.5 mostra a análise da vazão de injeção para a “Configuração 

Mediana” (modelos com poços injetores afastados lateralmente 25 m do centro do 

reservatório) em função do tempo.  

 

Figura 5.5: Análise da vazão para a configuração mediana. 

 

  

Para as vazões analisadas, é fato que as vazões superiores promovem uma 

antecipação do banco de óleo e, por exemplo, se o período de injeção durasse apenas 10 

anos tecnicamente é mais vantajoso injetar com 200 m³ std/dia ou com 300 m³ std/dia 

para 5 anos de injeção. Em 20 anos, se observa que vazões superiores a 100 não 

proporcionam um incremento na produção de óleo, mas acarretam uma antecipação do 
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banco de óleo. Ao se injetar por 20 anos com vazões superiores a 150 m³ std/dia não se 

atinge um aumento da produção acumulada de óleo.  

A Figura 5.6 mostra a vazão de óleo em função do tempo para as vazões de injeção 

de vapor de 100, 150, 200 e 300 m³ std/dia.  

Figura 5.6: Vazão de óleo x Tempo. 

 

 

Nesta figura, se observa a antecipação do banco de óleo para as vazões de 300, 

200 e 150. Esses modelos com maiores vazões conseguem guiar o banco de óleo mais 

rapidamente e seus picos de vazão acontecem temporalmente de acordo com ordem 

decrescente do valor da vazão imposta ao reservatório. Já para o modelo com vazão de 

100, observa-se uma vazão mais conservadora que acarretou em uma maior produção 

em 20 anos.  

Para compreender o comportamento deste sistema, foi realizado um comparativo 

do comportamento da temperatura do reservatório, no tempo, através de vistas 

transversais (IK) do reservatório para as vazões de 100 e 300 m³ std/dia em 10 e 20 anos, 

respectivamente. A Figura 5.7 mostra que a câmera de vapor no sistema com vazão de 

300 m³ std/dia se expandiu mais rapidamente que no sistema de vazão menor, esse 

comportamento é esperado devido à maior velocidade de fluxo de vapor no reservatório 

para uma alta vazão. Já em 20 anos (Figura 5.8), as duas câmaras de vapor já se 

expandiram no sistema, contudo mesmo atingindo maiores temperaturas, no modelo de 

300 m³ std/dia não há incremento da produção acumulada final.  
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Figura 5.7: Comparativo da temperatura (ºC) para os modelos com vazão de 100 

(superior) e 300 m³ std/dia (inferior) – 10 anos. 

 

 

Figura 5.8: Comparativo da temperatura (ºC) para os modelos com vazão de 100 

(superior) e 300 m³ std/dia (inferior) – 20 anos. 
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Para os casos citados anteriormente observa-se a redução da viscosidade do óleo 

após 5 anos de injeção na Figura 5.9.  

 

Figura 5.9: Comparativo da viscosidade do óleo para os modelos com vazão de 100 

(superior) e 300 m³ std/dia (inferior) – 5 anos. 

 

 

Para 5 anos de injeção, no modelo que se injeta 300 m³/dia a máxima redução da 

viscosidade é atingida em quase todo o reservatório. Já no modelo que se injeta 100 m³ 

std/dia essa redução da viscosidade generalizada só ocorrerá anos posteriores.  

Com esses comparativos, observa-se que a maior vazão promove um aumento da 

temperatura do reservatório, uma redução mais uniforme da viscosidade e, 

consequentemente, o adiantamento do banco de óleo. Esse aumento da vazão também 

provoca a aceleração da produção de água, similar ao que se observou para a 

configuração central.  

Para finalizar o estudo de vazão para os modelos horizontais observou-se na Figura 

5.10 o estudo para a “Configuração Extrema” (modelos com poços injetores afastados 

lateralmente 50 m do centro do reservatório).  
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Figura 5.10: Análise da vazão para a configuração extrema. 

 

Para essa configuração, em 20 anos, observa-se que os modelos com vazão de 150 

e 200 m³ std/dia atingem produções acumuladas de óleo similares.  

Igualmente ao que foi visto para as outras configurações estudadas, vazões 

superiores ao limite de injeção não promovem um incremento final da produção e sim, 

uma antecipação da produção.  

Diante das análises de vazão para cada configuração, optou-se por estabelecer os 

níveis da variável vazão de injeção (Qinj), no planejamento experimental horizontal, em 

50, 125 e 200 m³/dia. 

 

5.1.2 Análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais 

Após todos os níveis e variáveis do planejamento horizontal serem definidos, foi 

realizada uma análise estatística de sensibilidade.  Sendo assim, foi possível construir 

os modelos, simulá-los e observar a significância de cada parâmetro estudado sobre o 

fator de recuperação. Através dos gráficos de Pareto da Figura 5.11, observou-se a 

significância estatística entre as variáveis em estudo e das interações entre elas para uma 

incerteza de 95 %. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                                                                                                                             Capítulo V: Resultados e Discussões   

            

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                                                                                                                                                          82 

 Figura 5.11: Gráficos de Pareto em 5, 10, 15 e 20 anos de injeção – Configuração horizontal. 
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Na Figura 5.11 observa-se, para a distância lateral (D. Lat.), uma diminuição da 

recuperação de óleo quando se opta por perfurar os poços injetores afastados do centro 

do reservatório, para todos os tempos estudados. Essa redução pode ser comprovada 

através de um gráfico de produção acumulada de óleo no tempo (Figura 5.12).  

 

Figura 5.12: Comparação da produção de óleo para vazão de 150 m³ std/dia. 

 

 

Para vazão de injeção (Qinj), os resultados são positivos durante os 20 anos de 

injeção. Ela, em 15 anos, é a variável de maior influência no fator de recuperação e 

permanece assim até o final do projeto.  

Para a variável distância vertical (D. Vert.), não houve influência significativa no 

fator de recuperação, durante os 20 anos de produção.  

Ainda na Figura 5.11, observa-se que a única interação que é influente por todo o 

processo é entre a distância lateral (D.Lat.) e a vazão de injeção (Qinj).  
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5.1.3 Análise das interações significativas 

A Figura 5.13 mostra a influência entre a distância lateral (D.Lat.) e a vazão de 

injeção (Qinj) sobre o fator de recuperação.  

 

Figura 5.13: Superfícies de respostas da interação entre D. Lat. e Qinj em 5, 10, 15 e 

20 anos. 

 

 

Em 5 anos de injeção, vê-se que as maiores recuperações de petróleo ocorrem na 

configuração central (nível -1) da distância lateral e há a existência de um crescimento 

linear do fator de recuperação com o aumento da vazão. Em 10 anos, o maior fator de 

recuperação é alcançado no nível -1 da distância lateral (configuração central) e no nível 

máximo da vazão de injeção. Em 15 anos, dá-se início a um comportamento parabólico 

da superfície de resposta, que se confirma em 20 anos.  Para 20 anos, a região de melhor 

resposta do fator de recuperação se expande ilustrando um aumento da recuperação de 

óleo para as configurações com injetores afastados lateralmente do centro do 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                    Capítulo V: Resultados e Discussões   

 

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                               85 

reservatório. Para esse comportamento parabólico, observa-se que a superfície atinge 

um máximo na configuração de poços central com vazão próxima a intermediária (125 

m³ std/dia). 

Na Figura 5.14 plotou-se os melhores casos de cada configuração de poços 

utilizada.  

 

Figura 5.14: Comparação dos melhores casos para as configurações adotadas. 

 

 

Os melhores casos com configuração central e mediana foram quando se injetou 

com 125 m³ std/dia e para a configuração extrema os melhores casos foi quando se 

injetou com 200 m³ std/dia, como se esperava. Ainda nessa figura, percebe-se, 

claramente, a baixa influência da distância vertical no fator de recuperação, em 20 anos. 

Nas configurações central e mediana, os fatores de recuperação final são similares e na 

configuração extrema observa-se uma pequena diferença superior do modelo com 11 m 

de distância vertical sobre os outros. Para as configurações central e mediana, observa-

se ainda que para períodos de injeção intermediários a distância vertical de 5 m se 

adequa melhor ao sistema. 

Visando uma melhor análise dos modelos simulados, resolveu-se reuní-los na 

Tabela 5.2. Eles foram organizados em ordem decrescente de fator de recuperação final 

para melhorar a visualização.  
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Tabela 5.29: Modelos com injeção horizontal. 

Caso D. Vert. (m) D. Lat. Qinj (m³ std/dia) FR (%) – 20 Anos 

20 11 Central 125 63,08 

11 8 Central 125 62,69 

2 5 Central 125 62,51 

3 5 Central 200 58,78 

14 8 Mediana 125 58,74 

5 5 Mediana 125 58,64 

23 11 Mediana 125 58,62 

12 8 Central 200 58,43 

21 11 Central 200 57,27 

24 11 Mediana 200 55,25 

15 8 Mediana 200 54,99 

6 5 Mediana 200 54,52 

27 11 Extrema 200 52,78 

18 8 Extrema 200 51,93 

9 5 Extrema 200 51,42 

26 11 Extrema 125 49,99 

10 8 Central 50 49,19 

17 8 Extrema 125 49,12 

8 5 Extrema 125 48,35 

19 11 Central 50 48,12 

1 5 Central 50 44,78 

4 5 Mediana 50 28,82 

13 8 Mediana 50 23,63 

22 11 Mediana 50 19,23 

7 5 Extrema 50 4,33 

25 11 Extrema 50 4,32 

16 8 Extrema 50 4,30 

 

Desta forma, percebe-se que, para os 20 anos de projeto, a configuração central 

apresentou ser a melhor configuração de poços analisada, seguida da mediana e, 

posteriormente, da extrema. Quanto as distâncias verticais analisadas, confirma-se sua 

baixa influência técnica em cada configuração e, como visto anteriormente, a maior 

recuperação de óleo ocorre para vazões de 125 m³ std/dia, nas configurações central e 

mediana, e de 200 m³ std/dia para a configuração extrema. Por fim, para 20 anos, o 

melhor modelo técnico encontrado foi o modelo com injetor central, vazão de 125 m³ 

std/dia e distância vertical de 11 m. É importante frisar, que caso se resolvesse 

desenvolver o projeto por 10 anos, por exemplo, uma menor distância vertical entre 

poços traria maior produção de óleo. 
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Ainda na Tabela 5.2, percebe-se que os modelos com configuração extrema se 

apresentam como os piores casos quando se impõe uma baixa vazão. Porém, ao se 

aumentar a vazão, a resposta na recuperação de óleo é satisfatória. 

Diante do exposto, observa-se que quanto mais longe do produtor os poços 

injetores são perfurados mais demorado é para produzir o banco de óleo e que a injeção 

com vazões entre o nível intermediário e máximo trouxe maiores ganhos ao sistema 

5.2 Resultados da injeção com poços verticais 

Foi realizada uma análise considerado poços injetores verticais para verificar a 

eficácia da injeção continua no sistema analisado. Este novo arranjo modifica tanto a 

dinâmica do processo de formação da câmara de vapor, como a análise econômica 

devido ao menor custo com poços verticais. Nos modelos em que se injetou em poços 

verticais foi observado o comportamento da produção de óleo quando se variou a 

quantidade de poços injetores na malha, a completação dos poços injetores, a distância 

lateral entre os injetores e o produtor e a vazão de injeção.  

5.2.1 Análise da vazão de injeção 

Similar a análise anterior, foi necessário examinar as vazões que atendiam a todos 

as configurações de poços estudadas para este arranjo. Para a análise da vazão, utilizou-

se a configuração com 6 poços injetores completados nas 12 primeiras camadas de óleo 

(denominada no estudo de completação “Completa”). A vazão de injeção apresentada 

em cada modelo é a vazão total injetada no reservatório. 

Na Figura 5.15 observa-se a variação do range de vazões analisadas para a 

“Configuração Central” (poços injetores centralizados acima do produtor).  
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Figura 5.15: Análise da vazão para a configuração central. 

 

 

Ao analisar essa configuração, separadamente, notou-se uma recuperação máxima 

de petróleo, em 20 anos, com a vazão de 130 m³ std/dia e uma tendência de antecipação 

do óleo, com a vazão de 140 m³ std/dia. O comportamento do sistema com o aumento 

da quantidade de calor injetada no reservatório é igual a análise dos modelos horizontais, 

anteriormente abordados. Para a configuração central quando se aplica vazões 

superiores a 130 m³ std/dia, a produção de água acontece mais rapidamente e, em 20 

anos, a produção acumulada de óleo é inferior à da curva de 130 m³ std/dia. Para esses 

modelos também foi constatado a ausência de problemas com injetividade, sendo assim 

a injeção continua dos valores fixados foram executadas, durante os 20 anos. 

Uma análise da vazão de injeção também foi realizada para a configuração 

mediana. Na Figura 5.16, tem-se a análise de vazão para a “Configuração Mediana” 

(modelos com poços injetores afastados lateralmente 25 m do centro do reservatório).  
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Figura 5.16: Análise da vazão para a configuração mediana. 

 

 

Para as vazões analisadas, ao se injetar por 20 anos com vazões superiores a 100 

m³ std/dia não se atinge um aumento da produção acumulada de óleo. Com uma vazão 

de injeção de vapor de 100 se observa o maior percentual de óleo recuperado, e com 

vazões acima disso o reservatório não responde positivamente, pois o vapor acaba sendo 

canalizado minimizando a produção de óleo. Contudo vazões superiores promoveram 

uma antecipação do banco de óleo e, por exemplo, se o período de injeção durasse 

apenas 5 anos, seria melhor tecnicamente injetar com 300 m³ std/dia. 

Na Figura 5.17, é possível ver o comportamento da produção de óleo quando se 

injeta vapor na “Configuração Extrema” (modelos com poços injetores afastados 

lateralmente 50 m do centro do reservatório). 
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Figura 5.17: Análise da vazão para a configuração extrema. 

 

 

Em 20 anos, a maior produção acumulada é obtida com a vazão de injeção de 150 

m³ std/dia. Analogamente, quanto maior a vazão de vapor imposta ao sistema maior será 

a antecipação do banco de óleo. Por isso, caso se deseje um tempo de projeto menor 

deve-se utilizar vazões maiores.  

Diante das análises de vazão para cada configuração, optou-se por estabelecer os 

níveis da variável em estudo (Qinj), no planejamento experimental vertical, em 50, 100 

e 150 m³/dia. 

5.2.2 Análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais 

Após todos os níveis e variáveis do planejamento vertical serem definidos, foi 

realizada uma análise estatística de sensibilidade.  Sendo assim, foi possível construir 

os modelos, simulá-los e observar a significância de cada parâmetro estudado sobre o 

fator de recuperação. A Figura 5.18 mostra os diagramas de Pareto nos períodos de 5, 

10, 15 e 20 anos. Através dos Paretos, observou-se a significância estatística entre as 

variáveis em estudo e das interações entre elas para uma incerteza de 95%. Nesta 

abordagem, optou-se por retirar algumas interações não significativas para melhorar a 

visualização. 
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 Figura 5.18: Gráficos de Pareto em 5, 10, 15 e 20 anos de injeção – Configuração vertical. 
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Na Figura 5.18 observa-se, para a distância lateral (D. Lat.), uma diminuição da 

recuperação de óleo quando se opta por perfurar os poços injetores afastados do centro 

do reservatório para todos os tempos estudados.  

Já para a vazão de injeção (Qinj), os resultados são positivos durante os 20 anos 

de injeção. Ela, em 10 anos, é a variável mais influente no sistema e permanece assim 

até o final do projeto. 

A quantidade de número de poços injetores (N° Poços Inj.) apresenta influência 

estatística positiva durante os 20 anos.  

Para a variável completação do injetor (Comp. Inj.) observa-se que não houve 

significância estatística da sua influência no fator de recuperação, durante os 20 anos de 

produção. Logo, quando houve uma mudança nas completações dos poços injetores de 

Topo para Completo e Base, os resultados não foram estatisticamente validados.  

Com relação as interações que apresentaram influência sobre variável resposta, 

foi possível observar qAinda na Figura 5.18, constata-se que a interação entre a vazão 

de injeção (Qinj) e o número de poços injetores (Nº Poços Inj.), entre a distância lateral 

(D. Lat.) e a vazão de injeção (Qinj) e entre o número de poços injetores (Nº Poços Inj.) 

e a distância lateral (D. Lat.) são influentes no sistema durante os 20 anos.  

5.2.3 Análise das interações significativas 

A Figura 5.19 mostra a interação entre a vazão de injeção (Qinj) e o número de 

poços injetores (Nº Poços Inj.) sobre o fator de recuperação.  
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Figura 5.19: Superfícies de respostas da interação entre Qinj e Nº poços Inj. em 5, 10, 

15 e 20 anos. 

 

 

Em 5 e 10 anos, observa-se que as maiores recuperações de petróleo ocorrem com 

aumento da quantidade de poços injetores e da vazão de injeção. Para 15 e 20 anos, a 

região de melhores resultados se expande.  Para 20 anos, a região de melhor resposta do 

fator de recuperação se caracteriza entre os níveis intermediários (0) e máximo (+1) 

tanto para a quantidade de poços injetores como para a vazão de injeção. É observada 

também uma tendência quadrática para esses dois parâmetros, mais acentuada para a 

vazão de injeção. 

A Figura 5.20 mostra a interação entre a distância lateral (D. Lat.) e a vazão de 

injeção (Qinj) sobre o fator de recuperação.  
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Figura 5.20: Superfícies de respostas da interação entre D. Lat. e Qinj em 5, 10, 15 e 

20 anos. 

 

  

Nos 20 anos de projeto, os maiores fatores de recuperação são alcançados para o 

menor nível da distância lateral entre os poços injetores e produtor (nível -1) e com 

máxima vazão (nível +1).  

A Figura 5.21 mostra a interação entre o número de poços injetores (Nº Poços Inj.) 

e a distância lateral (D. Lat.) sobre o fator de recuperação.  
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Figura 5.21: Superfícies de respostas da interação entre N° Poços Inj. e D. Lat. em 5, 

10, 15 e 20 anos. 

 

 

Na Figura 5.21, observa-se que os melhores fatores de recuperação são atingidos 

na configuração central (nível -1). Para 5 e 10 anos, as respostas com 4 e 6 poços 

injetores são similares. Para 15 anos, começa a existir uma tendência de aumento do 

fator de recuperação para a configuração com 6 poços injetores (nível +1). Essa 

tendência se confirma em 20 anos e, dessa forma, a maior recuperação de óleo ocorre 

nos modelos com 6 poços injetores perfurados no arranjo central, ou seja, no menor 

nível da variável distância lateral. 
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A Figura 5.22 mostra os melhores casos para as configurações de 2, 4 e 6 poços 

injetores verticais.  

 

Figura 5.22: Comparação dos melhores casos para as configurações de 2, 4 e 6 poços 

injetores. 

 

 

Nessa figura observa-se que os melhores fatores de recuperação foram atingidos 

na configuração central. Esses modelos obtinham 6 poços injetores verticais que 

totalizavam uma vazão de injeção de 150 m³/dia.  

Percebe-se ainda a baixa influencia técnica da completação dos poços injetores no 

fator de recuperação. Nas configurações de 2 poços e 4 poços injetores, observa-se uma 

pequena diferença superior do modelo com completação no Topo sobre os outros e, na 

configuração com 6 poços, os modelos apresentam praticamente os mesmos resultados.  

Para melhor análise dos modelos simulados, resolveu-se reuní-los na Tabela 5.3, 

Tabela 5.4 e Tabela 5.5. Cada tabela foi organizada com os modelos de 2, 4 e 6 poços 

injetores, respectivamente. Eles foram organizados em ordem decrescente de fator de 

recuperação final para uma melhor comparação. 
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Tabela 5.3: Modelos verticais com 2 poços injetores. 

Caso 
N° Poços 

 Inj. 

Comp. 

 Inj 
D.Lat. 

Qinj 

 (m³ std/ dia) 
FR (%) – 20 Anos 

2 2 Topo Central 100 45,01 

3 2 Topo Central 150 44,80 

12 2 Completo Central 150 44,01 

11 2 Completo Central 100 43,59 

21 2 Base Central 150 43,26 

20 2 Base Central 100 42,32 

1 2 Topo Central 50 31,32 

10 2 Completo Central 50 30,23 

19 2 Base Central 50 29,35 

9 2 Topo Extrema 150 29,18 

18 2 Completo Extrema 150 28,83 

6 2 Topo Mediana 150 28,71 

27 2 Base Extrema 150 28,61 

15 2 Completo Mediana 150 27,79 

24 2 Base Mediana 150 27,34 

8 2 Topo Extrema 100 26,92 

5 2 Topo Mediana 100 26,89 

17 2 Completo Extrema 100 26,42 

26 2 Base Extrema 100 26,23 

14 2 Completo Mediana 100 25,89 

23 2 Base Mediana 100 25,24 

4 2 Topo Mediana 50 24,56 

13 2 Completo Mediana 50 23,77 

7 2 Topo Extrema 50 23,71 

16 2 Completo Extrema 50 23,15 

22 2 Base Mediana 50 23,03 

25 2 Base Extrema 50 22,82 
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Tabela 5.4: Modelos verticais com 4 poços injetores. 

Caso 
N° Poços 

 Inj. 

Comp. 

 Inj 
D.Lat. 

Qinj  

(m³ std/ dia) 
FR (%) – 20 Anos 

29 4 Topo Central 100 57,15 

30 4 Topo Central 150 57,06 

39 4 Completo Central 150 56,61 

38 4 Completo Central 100 56,11 

48 4 Base Central 150 56,03 

47 4 Base Central 100 55,09 

32 4 Topo Mediana 100 43,84 

33 4 Topo Mediana 150 43,25 

41 4 Completo Mediana 100 43,00 

36 4 Topo Extrema 150 42,31 

35 4 Topo Extrema 100 42,18 

42 4 Completo Mediana 150 42,16 

50 4 Base Mediana 100 42,04 

44 4 Completo Extrema 100 41,79 

45 4 Completo Extrema 150 41,68 

51 4 Base Mediana 150 41,34 

53 4 Base Extrema 100 41,30 

54 4 Base Extrema 150 41,22 

46 4 Base Central 50 37,52 

28 4 Topo Central 50 36,97 

37 4 Completo Central 50 36,91 

40 4 Completo Mediana 50 28,76 

31 4 Topo Mediana 50 28,74 

49 4 Base Mediana 50 28,49 

34 4 Topo Extrema 50 24,37 

43 4 Completo Extrema 50 24,15 

52 4 Base Extrema 50 24,02 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                    Capítulo V: Resultados e Discussões   

 

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                             99 

Tabela 5.5: Modelos verticais com 6 poços injetores. 

Caso 
N° Poços 

 Inj. 

Comp.  

Inj 
D.Lat. 

Qinj  

(m³ std/ dia) 
FR (%) – 20 Anos 

75 6 Base Central 150 62,07 

66 6 Completo Central 150 61,71 

57 6 Topo Central 150 61,38 

56 6 Topo Central 100 60,85 

65 6 Completo Central 100 59,94 

74 6 Base Central 100 59,43 

60 6 Topo Mediana 150 51,52 

59 6 Topo Mediana 100 51,26 

68 6 Completo Mediana 100 50,75 

69 6 Completo Mediana 150 50,61 

77 6 Base Mediana 100 49,91 

78 6 Base Mediana 150 49,56 

63 6 Topo Extrema 150 49,35 

72 6 Completo Extrema 150 49,03 

81 6 Base Extrema 150 48,52 

62 6 Topo Extrema 100 47,74 

71 6 Completo Extrema 100 47,40 

80 6 Base Extrema 100 47,03 

73 6 Base Central 50 40,52 

64 6 Completo Central 50 38,46 

55 6 Topo Central 50 38,04 

76 6 Base Mediana 50 28,81 

67 6 Completo Mediana 50 28,37 

58 6 Topo Mediana 50 28,07 

61 6 Topo Extrema 50 19,00 

70 6 Completo Extrema 50 18,78 

79 6 Base Extrema 50 18,70 
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Como visto anteriormente, percebe-se que para os 20 anos de projeto a 

configuração central apresentou ser a melhor configuração de poços estudada. Quanto 

as completações do injetor, confirma-se a similaridade dos fatores de recuperação para 

cada configuração. Com uma diferença pequena, nos modelos com 2 e 4 poços, a 

completação no Topo se destaca frente as outras e, entre os modelos com 6 poços, a 

completação na Base se sobressai como melhor.  

 Nas tabelas observa-se que para os modelos com 2 e 4 poços os fatores de 

recuperação para as vazões de 100 e 150 m³ std/dia são quase os mesmos e que o modelo 

de 100 m³ std/dia se sobressai devido a maior canalização do vapor existente no modelo 

com 150 m³ std/dia. Como visto anteriormente, existe um limite para a redução da 

viscosidade através do aumento do fornecimento de calor. Sendo assim, o fornecimento 

de uma maior quantidade de vapor além de não gerar redução da viscosidade do óleo 

ainda acelera o processo de canalização do vapor.  Já nos modelos com 6 poços 

injetores existe uma melhor distribuição dos poços na malha e, consequentemente, uma 

melhor distribuição do calor no reservatório, como observa-se na Figura 5.23. Por isso, 

a maior recuperação de óleo ocorre com vazão de 150 m³ std/dia.  Essa figura mostra 

um comparativo da temperatura entre os modelos com diferentes poços injetores (2, 4 e 

6 poços) para a vazão de 150 m³ std/dia em 10 e 20 anos.  

 

 Figura 5.23: Comparativo da temperatura para os modelos com diferentes números de 

poços injetores e vazão de 150 m³std/dia (vistas JK). 
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 Através das tabelas, percebe-se também que os modelos com configuração 

extrema se apresentam como os piores casos quando se impõe uma vazão baixa. Porém, 

ao se aumentar a vazão a resposta técnica deles é satisfatória. 

Dessa forma, foi possível observar que a injeção de vapor através de poços 

verticais apresentou resultados similares ao estudo em que foi considerada a injeção de 

vapor através de poços horizontais, onde a injeção que apresentou maior influência sobre 

a variável resposta ocorreu na região central do reservatório. Nesta configuração, o 

maior fator de recuperação de óleo foi atingido quando se perfurou 6 poços injetores 

centrais, completados na base e com vazão de 150 m³ std/dia. 

Diante do exposto, verificou-se que aumentando a quantidade de poços injetores 

proporcionaria no sistema um incremento da produção de óleo, que a maior vazão 

auxilia os arranjos com mais poços injetores e que o afastamento dos poços injetores do 

centro leva ao atraso do banco de óleo, para as configurações medianas e extrema. 

De acordo com a análise do diagrama de Pareto (Figura 5.18), observou-se que a 

quantidade de números de poços injetores apresentou-se estatisticamente com influência 

positiva sobre o fator de recuperação de óleo, durante todos os 20 anos. Sendo assim, 

foi perfurado um número de maior de poços para verificar o comportamento da produção 

de óleo com o incremento de poços injetores no reservatório em estudo. 

5.2.4 Análise do número de poços injetores verticais 

Para essa análise foi necessário construir modelos com 8 e 10 poços injetores 

centrais. Nesses casos os poços injetores foram completados nas 12 primeiras camadas 

da zona de óleo (completação Completa). Na Figura 5.24, se observa os casos simulados 

com 2, 4, 6, 8 e 10 poços injetores através do fator de recuperação no tempo. As vazões 

de injeção denominadas em cada modelo é a vazão de vapor total imposta ao 

reservatório. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                                                                                                                               Capítulo V: Resultados e Discussões   

 

Marcel Araújo Rocha                                                                                                                                                                                                                                                          102                 

 Figura 5.24: Comparativo do fator de recuperação x número de poços injetores. 
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Como os modelos com 100 m³ std/dia apresentaram uma tendência de aumento do 

fator de recuperação em 20 anos, resolveu-se analisar outras vazões. Após injetar uma 

vazão total superior, notou-se que, em 20 anos, o máximo de óleo recuperado é atingido 

com a vazão de 100 m³ std/dia, tanto para o modelo com 8 poços como para o modelo 

com 10 poços. Quanto maiores eram as vazões de injeção, isto acarretava em uma 

redução na produção de óleo, decorrente da canalização de vapor e assim, a maior 

quantidade de vapor produzido acabava implicando na redução da vazão de óleo 

produzida. O maior fator de recuperação atingido para a configuração de 8 poços foi de 

63,59 % e, para a de 10 poços, foi de 64,57 %, ambos com a vazão de 100 m³ std/dia.  

A Figura 5.24 também mostra que com o aumento da quantidade de poços no 

reservatório houve uma tendência na convergência das curvas da produção acumulada 

de óleo e, possivelmente, um aumento do número de poços injetores não traria uma 

recuperação expressiva diante dessas configurações analisadas. Observa-se ainda que 

com o aumento das vazões de vapor no sistema ocorre a mudança no comportamento 

das curvas de produção acumulada de óleo ilustrando-se a antecipação do banco de óleo 

e, consequentemente, o aumento na vazão de óleo produzido. 

A vantagem técnica com o aumento de poços injetores foi comprovada. Na Figura 

5.24, para 20 anos, a diferença nos valores de óleo recuperado não é expressiva, mas, 

em 10 anos de projeto, por exemplo, com uma injeção de 200 m³ std/dia a diferença na 

recuperação entre o modelo com 4 poços e 8 poços é de quase de 10 %, sendo assim faz-

se necessário uma análise econômica para se estabelecer conclusões sobre o impacto do 

aumento do aumento de poços perfurados nesse estudo. 

A variação nas curvas de vazão de óleo produzido com a maior injeção de vapor 

é mostrada na Figura 5.25.   
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 Figura 5.25: Comparativo da vazão de óleo x número de poços injetores. 
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Na Figura 5.25 observa-se a antecipação do banco de óleo na proporção em que se 

aumentam as vazões de injeção independentemente do número de poços injetores. 

Os modelos com melhores respostas técnicas estudadas nas configurações 

horizontais e verticais foram reunidos na Figura 5.26. Para fins comparativos, 

considerou-se a configuração com poços horizontais como tendo infinitos poços injetores 

verticais e, desta forma, utilizou-se a referência “Inf”.  

 

Figura 5.26: Comparativo da produção em 20 anos. 

 

 

Na Figura 5.26 observa-se que para os modelos com 2 poços injetores as 

recuperações são similares. Nas outras configurações verticais atinge-se uma maior 

recuperação de hidrocarboneto devido a melhor distribuição dos poços injetores e, 

consequentemente, maior abrangência da transferência de calor para o óleo. Ainda se 

observa a tendência de estabilização do aumento do fator de recuperação conforme se 

aumenta a quantidade de poços injetores verticais na malha. 

Através dessa análise da injeção vertical também se observou a ocorrência da alta 

canalização do vapor nos modelos com altas vazões. Para esses modelos observa-se que 

a alta canalização atrapalha a vazão de produção de óleo impedindo que mais 

hidrocarbonetos sejam produzidos.  
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 Desta forma, entre todas as configurações de poços estudadas, o modelo com 10 

poços injetores verticais e vazão de 100 m³ std/dia apresenta-se como o melhor modelo 

técnico. 

5.3 Análise da formação da câmara de vapor 

Para análise da câmara de vapor desenvolvida nos modelos estudados optou-se por 

utilizar o módulo Results 3D através das isosuperfícies. A Figura 5.27 mostra a formação 

das câmaras de vapor criadas em um sistema central horizontal e um vertical (10 poços 

injetores centrais). A cor vermelha representa a isosuperfície da propriedade temperatura, 

fixada em 170 ºC, e a cor verde representa a isosuperfície da saturação de óleo, fixada 

em 40 %.  

Figura 5.27: Formação da câmara de vapor nos modelos horizontal (lado esquerdo) e 

vertical (lado direito). 
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Do lado esquerdo da imagem, tem-se a formação da câmara para o modelo 

horizontal e, do lado direito, observa-se a câmara de vapor formada nos modelos com 

injeção em poços verticais. A sequência de imagens foi capturada no início do projeto e 

com 1, 3 e 7 anos de injeção de vapor.  

Conforme o vapor é injetado ele vai transmitindo calor para os hidrocarbonetos. 

Através da isosuperfície vermelha observam-se as regiões do reservatório que naquele 

período apresentam uma temperatura de 170 ºC. Já a isosuperfície verde mostra as 

regiões em que a saturação de óleo está com 40 %. Comprovando a teoria, observa-se 

que após a criação da câmara do vapor o óleo é drenado na região interna das câmaras.  

Para o modelo horizontal, percebe-se uma formação da câmara de forma 

homogênea, antecipada e longilínea. Já para o vertical, inicialmente, observa-se a 

formação de câmaras singulares com regiões superiores maiores e, posteriormente, a 

união dessas câmaras formando uma única câmara homogênea. A formação homogênea 

antecipada da câmara de vapor dos casos horizontais proporciona uma maior antecipação 

do banco de óleo nos primeiros anos de produção. 

5.4 Análise do Volume Poroso Injetado (VPI) 

De posse dos resultados das duas configurações estudadas anteriormente, 

desenvolveu-se a Figura 5.28, que apresenta um gráfico do Volume Poroso Injetado para 

cada configuração de poços adotada atrelado à vazão de injeção total. Também foi 

acrescentado o fator de recuperação final de cada modelo simulado para facilitar o estudo. 
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Através da Figura 5.28, verifica-se que o maior fator de recuperação (64,57 %) foi 

obtido para a configuração vertical com 10 poços injetores utilizando uma vazão de 

injeção de 100 m³ std/dia, no qual foi injetado 1,47 volumes porosos em 20 anos. 

Enquanto que o melhor modelo horizontal (Inf) apresentou um VPI de 2,21. Dessa 

maneira, além de se obter um menor fator de recuperação (61,9 %) ainda se obteve 33,48 

% a mais de vapor injetado no sistema. Em contrapartida, esta configuração apresenta 

menor custo inicial com perfuração e completação de poços. 

Em algumas configurações aplicou-se maiores vazões de vapor, mas elas não 

apresentaram bons resultados. Como foi o caso da configuração com 2 poços injetores 

com vazão de vapor de 250 m³ std/dia que resultou na injeção de 3,68 volumes porosos, 

mas recuperou apenas 43,07 % do óleo do reservatório ao final do tempo de projeto. 

Embora esse estudo forneça uma boa indicação dos recursos demandados para a 

recuperação do óleo, é necessário fazer uma complementação dessa análise com uma 

avaliação econômica do projeto, uma vez que nem sempre a explotação de maior 

quantidade de óleo implica no maior retorno econômico do projeto. 

Figura 5.28: Comparativo do VPI em 20 anos. 
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5.5 Resultados econômicos 

Diante das variáveis econômicas consideradas nesse estudo (Tabela 4.8), foi 

possível construir gráficos do Valor Presente Líquido anual para realizar a análise 

econômica. Após os resultados técnicos, analisou-se economicamente as configurações 

centrais, medianas e extremas para os modelos com injeção horizontal e os modelos com 

injeção vertical.  

A seguir foram apresentados os melhores casos econômicos desse estudo. 

5.5.1 Modelos com poços horizontais 

Entre os modelos horizontais, a configuração central foi a que apresentou melhores 

resultados econômico. Para essa configuração foi desenvolvida a análise econômica 

através da variação da vazão para os modelos com injeção central e distância vertical de 

5 m. A Figura 5.29 mostra a variação do Valor Presente Líquido no tempo para os 

modelos com diferentes vazões.  

 

 

 

 
 

 

Nessa figura, observa-se que os melhores resultados econômicos foram para a 

vazão de 150 m³ std/dia. O máximo VPL, de 6.429.513,45 US$, foi atingindo em 13 anos 

Figura 5.29: Gráfico do VPL para os modelos com injeção horizontal. 
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de projeto. Após 13 anos, os custos começam a sobrepor as receitas e assim, os valores 

anuais de VPL começam a diminuir. Sendo assim, depois do décimo terceiro ano, o mais 

indicado é parar a injeção e deixar o reservatório produzir com o restante de sua energia 

interna. Injetando-se com 200 m³ std/dia, com 11 anos de projeto, atinge-se um VPL de 

4.402.391,08, que é quase 2 milhões de dólares menor que o caso anterior.  

 Vale salientar que na recuperação primária não se incluiu os custos inicias de 

perfuração e completação dos poços injetores e para todas as vazões o payback (retorno 

do capital investido) foi atingido antes do 2º ano de projeto. No Anexo 1 (Tabela 8.1) 

inseriu-se os fluxos de caixa anuais de todas as curvas plotadas abaixo. 

5.5.2 Modelos com poços verticais 

 Entre os modelos verticais, a configuração central também foi a que apresentou 

melhores resultados econômico. Para essa configuração foi desenvolvida a análise 

econômica através da variação da vazão entre os modelos centrais, com 6 poços injetores 

e com completação Completa (da 1ª até a 12ª camada em “k”) para diferentes vazões 

(Figura 5.30).  

 

 

 

 
 

 

Figura 5.30: Gráfico do VPL para os modelos com injeção vertical. 
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A Figura 5.30 mostra que quando se injeta com 200 m³/dia, obtém-se um VPL 

máximo, em 12 anos, de 4.163.331,71 US$. Já quando se injeta com 150 m³ std/dia, em 

15 anos, atinge-se um VPL máximo de 4.189.630,18 US$. Sendo assim, caso se adote 

esse arranjo, possivelmente, seria melhor injetar com 200 m³/dia e obter um retorno 

financeiro um pouco menor e mais rápido. 

Analogamente, ao arranjo anterior, a recuperação primária apresenta-se sem custos 

inicias de perfuração e completação dos poços injetores. 

Exceto para o modelo que se injeta com 50 m³ std/dia que atinge o payback quase 

no 6º ano, todos os outros apresentaram payback antes do 4º ano de projeto. No Anexo 2 

(Tabela 8.2) inseriu-se os fluxos de caixa anuais de todas as curvas plotadas acima. 

O estudo econômico do VPL foi desenvolvido para as três configurações tanto no 

arranjo horizontal como no vertical. Observou-se que as configurações medianas se 

comportavam de forma intermediária entre os modelos centrais e extremos nos dois 

arranjos. Como nas configurações extremas, os custos com perfuração dos poços 

(localizados nas fronteiras) são divididos com a malha vizinha, estimava-se que estes 

modelos pudessem competir com os centrais, mas não é isso que ocorre. Nos casos 

extremos, o banco de óleo só é produzido anos posteriores e isso causa forte influência 

negativa sobre o VPL. Por isso, nenhum caso atinge o payback.  Nos casos medianos, o 

atraso no banco de óleo é menor, mas mesmo assim também não se atinge o payback.  

Diante dos resultados econômicos encontrados optou-se por reunir em um gráfico 

do VPL versus o número de poços injetores verticais para um range de vazões, como se 

observa na Figura 5.31. Nesse gráfico o arranjo horizontal foi considerado como tendo 

infinitos poços injetores verticais. Por isso, ele se apresenta como “Inf”.
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Figura 5.3115: Melhores VPL para as configurações estudadas. 
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 De acordo com a Figura 5.31, observa-se que as melhores respostas econômicas 

foram encontradas na configuração horizontal. Para 2 e 4 poços injetores verticais, 

observou-se maiores VPL com a vazão de 100 m³ std/dia e, para número de poços acima 

de 4, quando se aplicou uma vazão de 150 m³ std, obteve-se maior retorno financeiro.  

Desta forma, entre todas as configurações de poços estudadas, o arranjo horizontal 

central com vazão de 150 m³ std/dia apresenta-se como o melhor modelo econômico. 

Na Tabela 5.6 listou-se o melhor modelo para cada arranjo desenvolvido. Percebe-se 

que no melhor modelo financeiro horizontal (Inf) obtém-se mais de 2 milhões de dólares, 

que o melhor modelo vertical. 

 

Tabela 5.6: Melhores modelos para cada configuração. 

Número de 

poços 

injetores 

Vazão 

(m³ 

std/dia) 

Tempo de 

projeto (anos) 
VPI (m³/m³) VPL (US$) 

2 100 20 2,19 1.371.086,71 

4 100 20 2,45 2.851.091,72 

6 150 15 2,33 4.189.630,18 

8 150 14 2,21 3.499.870,23 

10 150 14 2,25 3.573.013,05 

Inf 150 13 2,27 6.429.513,45 

 

 

A indústria de petróleo exige a elaboração de projetos atrelados a grandes retornos 

financeiros e ao menor tempo de execução. De posse das variáveis econômicas adotadas 

neste trabalho, organizou-se na Tabela 5.7 os melhores casos técnico-econômicos 

estudados. 
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Tabela 5.7: Análise do VPL x Tempo de projeto. 

Número 

de poços 

injetores 

Vazão 

(m³ std/dia) 

Tempo de 

projeto 

(anos) 

Produção 

acumulada de 

óleo (m³ std) 

Fator de 

recuperação 

(%) 

VPL (US$) 

6 150 15 105.557,00 58,04 4.189.630,18 

6 200 12 98.114,90 53,95 4.163.331,71 

Inf 200 11 90.648,20 49,84 4.402.391,08 

Inf 150 13 100.956,00 55,51 6.429.513,45 

  

Os modelos com melhor relação entre o máximo VPL e o menor tempo de projeto 

são os horizontais (Inf). Eles apresentam maior retorno financeiro em um menor tempo 

de projeto. Injetar com vazão de 150 m³ std/dia, aparentemente, é mais atrativo, mas a 

depender das variáveis de mercado, injetar com 200 m³ std/dia e gerar um VPL menor, 

mas com retorno mais rápido pode ser vantajoso. 

5.5.3 Caso hipotético  

 Em uma situação hipotética, em que no campo já se tenha um sistema de 

produção/injeção com poços verticais perfurados, a opção de se perfurar um poço 

horizontal na base do reservatório para obtenção de hidrocarbonetos residuais pode ser 

válida. Nessa hipótese, todos os poços verticais existentes funcionariam como injetores 

e, para esse projeto, seriam desconsiderados os custos iniciais de perfuração e 

completação dos poços injetores verticais, visto que eles já existiriam em campo. Na 

Tabela 5.8, estimou-se para cada configuração vertical o máximo VPL. Foi adicionado 

os resultados do modelo da melhor configuração horizontal (Inf) a fim de compará-los. 
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Tabela 5.8: Caso hipotético. 

Número de 

poços injetores 

Vazão 

(m³ std/dia) 

Tempo de projeto 

(anos) 
VPL (US$) 

2 100 20 1.871.086,71 

4 100 20 3.851.091,72 

6 150 15 5.689.630,19 

8 150 14 5.499.870,23 

10 150 14 6.073.013,05 

Inf 150 13 6.429.513,45 

  

 Como era esperado, entre os verticais a configuração com 10 poços injetores 

apresentou-se mais atrativa economicamente, visto que foi nela em que se recuperou 

mais hidrocarboneto, em 20 anos. Esse modelo atinge-se um VPL de 6.073.013,05 US$ 

(em 14 anos).  

 Mesmo desconsiderando o custo inicial com os poços injetores e apresentando 

uma recuperação final maior (em 20 anos), o modelo com 10 poços, ainda apresenta um 

máximo VPL menor do que o melhor caso da configuração horizontal (6.429.513,45 

US$ - em 13 anos), cujo VPL ainda se leva em conta os custos com perfuração do poço 

injetor. Esse fato é justificado, de acordo com a Figura 5.32, onde observa-se que a 

antecipação da produção de óleo, do caso horizontal, gera uma antecipação das receitas 

que favorecem o fluxo de caixa e, consequentemente, um maior valor presente líquido 

é gerado. Basicamente, um fluxo de caixa dos primeiros anos de projeto no presente 

sofrerá menos desconto do que um fluxo de caixa oriundo de anos posteriores. 
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Figura 5.32: Comparação da produção anual de óleo. 

 

 

5.5.4 Estudo de sensibilidade econômico  

Diante das grandes oscilações do mercado financeiro mundial e, principalmente, 

do mercado financeiro do petróleo, optou-se pela realização de um estudo de 

sensibilidade de três variáveis econômicas, manipuladas anteriormente.  Reuniu-se os 

melhores modelos de cada configuração em tabelas para observação do comportamento 

dos VPL máximos, ao se alterar o valor do Custo do vapor injetado (Cv), da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) e do valor do preço do barril de petróleo. Observou-se 

a variação do VPL quando se adotou um Custo do vapor em 4, 10 e 15 % do preço do 

petróleo (p.p.), que equivalem a 13 US$/t, 33 US$/t e 50 US$/t, respectivamente. Já os 

valores de TMA adotados, foram de 9, 12 e 15 %. Frisando-se que os valores de Custo 

do vapor e da TMA adotados, originalmente, no estudo econômico foram de 13 US$/t e 

15 %, respectivamente.  

A Tabela 5.9 apresenta os resultados desse estudo de sensibilidade considerando 

o valor do barril original do estudo de 52,63 US$/bbl (cotação de maio de 2015). Já na 

Tabela 5.10, apresenta-se um cenário otimista no qual é considerado o valor do barril de 

100 US$/bbl. De posse desses dados, observou-se que o melhor cenário econômico se 

estabelece com a combinação entre o maior preço do barril, um menor custo do vapor e 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                       Capítulo V: Resultados e Discussões   

 

 Marcel Araújo Rocha                                                                                                                             117 

uma baixa TMA. Já os piores valores presentes líquidos apresentam-se quando se tem 

um menor preço do barril, um maior custo do vapor e uma TMA alta. Sendo assim, o 

maior VPL, de 27.927.907,5 US$, é atingido para a configuração com poços injetores 

horizontais, em 16 anos. Os piores VPL foram atingidos para as configurações com 10 

poços injetores verticais, no ano inicial de projeto. O valor de - 3.597.594,10 US$ foi 

encontrado para todos os casos em que se considerou o maior custo do vapor (15 % do 

preço do petróleo), independente da taxa mínima de atratividade adotada. 

Diante desse estudo, observa-se que a depender das variáveis de mercado o retorno 

de um projeto pode variar bastante. Ao se considerar, por exemplo, apenas a alteração 

do valor do barril pode-se atingir um VPL três vezes maior. 
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Tabela 5.9: Máximos VPL para cotação do barril de óleo em 52,63 US$/bbl. 

 

   Número de poços injetores 

   2 4 6 8 10 inf 

VPL 

Máximo 

(US$) 

Cv = 13 US$/t 

(4 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
2.934.655,53 

(20 anos) 

5.330.500,50 

(20 anos) 

7.191.050,54 

(15 anos) 

6.111.130,36 

(14 anos) 

6.188.592,96 

(20 anos) 

9.054.755,15 

(19 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
2.036.671,99 

(20 anos) 

3.898.492,52 

(20 anos) 

5.491.294,82 

(15 anos) 

4.646.488,53 

(14 anos) 

4.721.640,94 

(14 anos) 

7.575.413,20 

(19 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
1.371.086,71 

(20 anos) 

2.851.091,72 

(20 anos) 

4.189.630,18 

(15 anos) 

3.499.870,23 

(14 anos) 

3.573.013,05 

(14 anos) 

6.429.513,45 

(13 anos) 

Cv = 33 US$/t 

(10 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 1.162.137.74 

(17 anos) 

19.622,78 

(20 anos) 

- 551.367,10 

(19 anos) 

- 377.490,46 

(18 anos) 

3.102.812,48 

(11 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 1.454.928.14 

(17 anos) 

- 616.117,03 

(20 anos) 

- 1.116.957,14 

(19 anos) 

- 1.025.504,76 

(18 anos) 

2.563.571,18 

(11 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 1.660.240.97 

(17 anos) 

- 1.063.530,42 

(20 anos) 

- 1.530.862,32 

(19 anos) 

- 1.512.544,69 

(18 anos) 

2.104.948,77 

(11 anos) 

Cv = 50 US$/t 

(15 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 2.097.594.10 

(0 ano) 

- 2.597.594,10 

(20 anos) 

- 3.097.594,10 

(0 ano) 

- 3.597.594,10 

(0 ano) 

- 456.588,53 

(7 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 2.097.594.10 

(0 ano) 

- 2.597.594,10 

(20 anos) 

- 3.097.594,10 

(0 ano) 

- 3.597.594,10 

(0 ano) 

- 613.928,36 

(7 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
- 1.597.594,10 

(0 ano) 

- 2.097.594.10 

(0 ano) 

- 2.597.594,10 

(20 anos) 

- 3.097.594,10 

(0 ano) 

- 3.597.594,10 

(0 ano) 

- 752.357.,23 

(7 anos) 
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Tabela 5.10: Máximos VPL para cotação do barril de óleo em 100 US$/bbl. 

   Número de poços injetores 

   2 4 6 8 10 Inf 

VPL 

Máximo 

(US$) 

Cv = 13 US$/t 

(4 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
13.584.004,46 

(20 anos) 

19.986.229,55 

(19 anos) 

23.982.073,89 

(13 anos) 

23.631.416,70 

(16 anos) 

24.216.404,95 

(16 anos) 

27.927.907,5 

(16 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
10.653.332,38 

(20 anos) 

16.420.791,74 

(19 anos) 

20.105.963,55 

(13 anos) 

19.683.975,97 

(12 anos) 

20.291.125,47 

(12 anos) 

24.353.368,53 

(11 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
8.495.553,90 

(20 anos) 

13.646.885,03 

(19 anos) 

16.996.793,23 

(13 anos) 

16.828.700,75 

(12 anos) 

17.483.964,47 

(12 anos) 

21.437.869,26 

(16 anos) 

Cv = 33 US$/t 

(10 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
6.913.528,79 

(20 anos) 

12.317.188,49 

(20 anos) 

14.736.414,02 

(15 anos) 

14.878.828,26 

(20 anos) 

15.596.938,45 

(20 anos) 

20.399.250,19 

(20 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
5.195.207,53 

(20 anos) 

9.513.151,29 

(20 anos) 

11.705.268,96 

(15 anos) 

11.970.421,15 

(14 anos) 

12.663.997,56 

(14 anos) 

17.494.529,08 

(18 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
3.921.690,79 

(20 anos) 

7.464.013,88 

(20 anos) 

9.386.273,60 

(15 anos) 

9.735.117,39 

(14 anos) 

10.424.338,66 

(14 anos) 

15202430,73 

(12 anos) 

Cv = 50 US$/t 

(15 % p.p.) 

TMA = 9 % a.a. 
1.433.354,61 

(17 anos) 

6.698.450,14 

(19 anos) 

8.546.117,26 

(20 anos) 

9.199.047,15 

(20 anos) 

9.933.170,14 

(19 anos) 

15.110.583,69 

(16 anos) 

TMA = 12 % a.a. 
665.676,17 

(17 anos) 

4.901.128,77 

(19 anos) 

6.194.021.,14 

(20 anos) 

6.745.734,34 

(20 anos) 

7.369.935,53 

(19 anos) 

13.082.285,23 

(16 anos) 

TMA = 15 % a.a. 
97.840,55 

(17 anos) 

3.590.360,78 

(19 anos) 

4.511.689,31 

(20 anos) 

4.952.691,18 

(20 anos) 

5.460.464,54 

(19 anos) 

11.421.910,87 

(7 anos) 
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6. Conclusões e recomendações 

Nesse capítulo, são apresentadas as principais conclusões encontradas nesse 

estudo. Posteriormente, foram apresentadas algumas recomendações para trabalhos 

futuros.  

6.1 Conclusões 

Diante do reservatório estudado, das restrições, dos arranjos impostos ao sistema 

e das variáveis de mercado adotadas foram obtidas as seguintes conclusões: 

 Para o planejamento horizontal analisado, observou-se que a distância vertical não 

apresentou influência significativa sobre o fator de recuperação. Quanto mais 

longe do produtor os poços injetores são perfurados mais demorado é para 

produzir o banco de óleo. A injeção com vazões entre o nível intermediário e 

máximo trouxe maiores ganhos ao sistema. Para os 27 casos estudados, o melhor 

modelo técnico apresentou um fator de recuperação de 63,08 %. 

 Para o planejamento vertical desenvolvido, notou-se baixa influência dos tipos de 

completações adotados sobre o fator de recuperação. Verificou-se que conforme 

se aumenta a quantidade de poços injetores existe um incremento na recuperação. 

A maior vazão auxilia os arranjos com mais poços injetores e o afastamento dos 

poços injetores do centro leva ao atraso do banco de óleo, para as configurações 

medianas e extrema. Para os 81 casos simulados, o melhor modelo técnico obteve 

62,07 % de fator de recuperação.  

 Quando se aumentou a quantidade de poços injetores centrais na malha, constatou-

se ganhos na produção de óleo. O modelo com 10 poços injetores verticais atingiu 

uma recuperação de 64,57 %, quando se injetou uma vazão de 100 m³ std/dia na 

malha. Para 20 anos de projeto, entre todas as configurações estudadas, esta 

mostrou-se ser a melhor tecnicamente. 

 Quanto a quantidade de vapor injetada ao reservatório, o melhor modelo técnico 

vertical apresentou uma economia de 33,48 % de volume de vapor injetado sobre 

o melhor modelo horizontal. 
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 Os modelos horizontais apresentaram uma câmara de vapor homogênea e 

longilínea, desde os primeiros anos de projeto, o que justifica a maior eficiência 

na antecipação do banco de óleo para esses modelos. Já nos verticais observa-se 

câmaras de vapor singulares que tendem a se homogeneizar entre si, após o 7º ano 

de injeção.  

 Entre os modelos com injeção vertical, o melhor modelo econômico, apresentou 

4.189.630,18 US$, em 15 anos. Entretanto, foi com a configuração horizontal que 

se encontrou o melhor modelo técnico-econômico do estudo. Esse modelo atingiu 

um VPL de 6.429.513,45 US$, em 13 anos, e seu arranjo estrutural era central 

com injeção de 150 m³ std/dia. 

 Diante do caso hipotético analisado ficou claro que, por adiantar o banco de óleo 

e, consequentemente, as receitas, as configurações horizontais apresentam 

vantagem econômica frente aos casos com injeção vertical, em que não se 

consideram os custos iniciais com perfuração de poços injetores. 

 Por meio do estudo de sensibilidade econômico proposto, foi exibido alguns 

resultados econômicos, gerados a partir da variação quantitativa dos fatores 

analisado. O melhor cenário econômico foi encontrado para um valor do barril 

alto, com um baixo custo do vapor e uma baixa TMA. 

 Através do estudo comprovou-se a viabilidade técnica-econômica tanto do modelo 

com injeção vertical como do modelo com injeção horizontal. A configuração 

horizontal se destacou pela antecipação das receitas, mas sua execução demanda 

de tecnologias mais onerosas. Já a configuração vertical também apresentou 

vantagens econômicas, mas a depender do arranjo estrutural escolhido o custo com 

a execução do método pode ser compatível com os custos da configuração 

horizontal. 

6.2 Recomendações 

 Analisar o comportamento do método para diferentes tipos de óleos; 

 Realizar o estudo em reservatórios heterogêneos; 

 Estudar o efeito das perdas de cargas nos poços injetores horizontais;  
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 Observar o processo através de um estudo de sensibilidade da qualidade do vapor 

e da temperatura do vapor; e 

 Investigar o método através de um estudo de sensibilidade aprofundado dos 

parâmetros econômicos.
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1: Fluxo de caixa anual – Configuração horizontal 

Tabela 8.1: Fluxo de caixa anual para a configuração horizontal. 

Ano 
0 m³ 

std/dia 

50 m³ 

std/dia 

100 m³ 

std/dia 

150 m³ 

std/dia 

200 m³ 

std/dia 

250 m³ 

std/dia 

300 m³ 

std/dia 

0 -750.000,00 -1.673.797,00 -1.847.594,00 -2.021.391,00 -2.195.188,00 -2.368.985,00 -2.542.782,00 

1 32.856,47 673.180,20 1.563.918,00 1.985.722,00 2.156.721,00 1.882.162,00 1.613.720,00 

2 31.665,99 1.333.487,00 1.894.853,00 2.035.283,00 1.806.618,00 1.452.024,00 1.070.113,00 

3 33.791,16 1.447.789,00 1.942.197,00 2.368.837,00 1.778.439,00 1.308.316,00 887.273,60 

4 37.358,27 1.497.261,00 1.968.786,00 2.116.611,00 1.257.961,00 617.773,80 277.188,90 

5 42.240,21 1.438.938,00 1.708.463,00 1.566.480,00 1.002.852,00 652.014,20 364.743,70 

6 47.868,36 1.215.380,00 1.527.152,00 1.389.777,00 1.017.727,00 740.252,30 441.089,50 

7 53.951,61 1.052.581,00 1.380.410,00 1.277.351,00 1.009.910,00 758.973,60 424.019,80 

8 59.896,30 937.697,00 1.182.558,00 1.155.444,00 935.556,50 613.244,60 171.335,40 

9 65.123,72 853873,20 995.126,40 1.021.651,00 745.145,80 336.175,60 -202.945,00 

10 68.796,53 777.420,50 869.496,20 827.250,30 453.792,70 -71.515,40 -638.120,00 

11 71.746,72 718.859,20 784.360,50 588.901,90 90.442,40 -456.286,00 -946.214,00 

12 74.114,81 669.468,10 724.383,80 291.396,70 -24.0967,00 -712.944,00 -1.136.573,00 

13 76.100,56 627.945,90 674.502,50 244.52,47 -46.5089,00 -875.276,00 -1.283.645,00 

14 77.141,49 587.253,50 632.325,50 -179.324,00 -61.2044,00 -987.310,00 -1.392.954,00 

15 77.962,80 552.350,30 515.250,00 -321.825,00 -70.7834,00 -1.082.582,00 -1.476.168,00 

16 78.525,86 519.156,60 372.142,90 -416.822,00 -77.8462,00 -1.167.000,00 -1.542.690,00 

17 79.170,83 490.747,30 231.875,20 -483.027,00 -83.8286,00 -1.232.385,00 -1.604.163,00 

18 79.266,21 463.007,00 106.361,50 -530.784,00 -89.7793,00 -1.283.188,00 -1.656.285,00 

19 79.489,69 441.875,70 5.743,84 -570.547,00 -94.7076,00 -1.327.750,00 -1.697.702,00 

20 79.643,96 423.466,90 -75.996,90 -607.997,00 -98.9643,00 -1.367.326,00 -1.729.854,00 
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8.2 Anexo 2: Fluxo de caixa anual – Configuração vertical (6 poços) 

Tabela 8.2: Fluxo de caixa anual para a configuração vertical. 

Ano 
0 m³ 

std/dia 

50 m³ 

std/dia 

100 m³ 

std/dia 

150 m³ 

std/dia 

200 m³ 

std/dia 

250 m³ 

std/dia 

300 m³ 

std/dia 

0 -750.000,00 -2.423.797,00 -2.597.594,00 -2.771.391,00 -2.945.188,00 -3.118.985,00 -3.292.782,00 

1 32.856,47 501.119,30 990.520,40 1.094.504,00 1.090.313,00 1.089.750,00 1.111.692,00 

2 31.665,99 672.173,00 1.255.940,00 1.612.928,00 1.869.819,00 2.012.898,00 2.122.289,00 

3 33.791,16 70.248,00 1.227.529,00 1.700.659,00 2.062.108,00 2.341.715,00 2.548.709,00 

4 37.358,27 732.774,50 1.220.832,00 1.667.882,00 2.111.373,00 2.489.953,00 2.800.719,00 

5 42.240,21 772.946,30 1.256.167,00 1.688.650,00 2.130.540,00 2.600.627,00 3.037.610,00 

6 47.868,36 807.096,70 1.292.234,00 1.729.782,00 2.218.639,00 2.823.538,00 3.557.236,00 

7 53.951,61 844.991,80 1.348.782,00 1.809.775,00 2.395.101,00 3.253.331,00 2.912.224,00 

8 59.896,30 880.283,10 1.407.840,00 1.911.840,00 2.640.374,00 3.191.896,00 1.431.105,00 

9 65.123,72 922.135,40 1.473.155,00 2.022.864,00 2.937.114,00 1.731.261,00 621.519,10 

10 68.796,53 962.301,20 1.527.689,00 2.110.544,00 2.886.977,00 766.466,40 194.131,30 

11 71.746,72 1.002.438,00 1.575.475,00 2.177.658,00 1.567.925,00 302.183,60 -34.400,00 

12 74.114,81 1.037.512,00 1.611.087,00 2.241.596,00 726.957,20 58.711,14 -170.145,00 

13 76.100,56 1.069.934,00 1.633.161,00 2.404.582,00 318.364,30 -81.513,90 -245.292,00 

14 77.141,49 1.089.205,00 1.622.446,00 1.849.071,00 105.733,30 -169.013,00 -290.444,00 

15 77.962,80 1.103.256,00 1.593.109,00 959.041,50 -12.006,10 -220.436,00 -319.218,00 

16 78.525,86 1.109.616,00 1.546.190,00 497.164,10 -94.310,30 -250.817,00 -331.146,00 

17 79.170,83 1.112.052,00 1.490.375,00 244.256,10 -146.352,00 -271.865,00 -340.192,00 

18 79.266,21 1.101.058,00 1.428.071,00 104.648,00 -179.386,00 -285.036,00 -356.310,00 

19 79.489,69 1.088.528,00 1.403.755,00 22.185,07 -200.620,00 -290.942,00 -373.225,00 

20 79.643,96 1.071.990,00 1.421.886,00 -35.733,50 -215.615,00 -296.991,00 -386.295,00 

 


